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Amendamentul 1478
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot ține seama de 
modificările viitoare anticipate în ceea ce 
privește combinația de combustibili și de 
eficiența generării de energie electrică 
atunci când este stabilit coeficientul de 
energie primară pentru energia electrică.

Or. en

Justificare

Coeficientul de 2,5 este deja depășit și este inadecvat pentru evaluarea performanței până în 
2020, până când emisiile de dioxid de carbon mult mai reduse, tinzând către zero, vor fi fost 
integrate în combinația de energie electrică. Stabilirea unui coeficient implicit de 2,5 ar putea 
constitui un stimulent pentru transferul de la energia electrică la încălzirea directă cu 
combustibili fosili, reducând oportunitățile pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon și 
eficiente din punct de vedere energetic, precum pompe de căldură și vehicule electrice. Drept 
rezultat, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea crește.

Amendamentul 1479
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, statele membre pot aplica un 
coeficient de energie primară 1 pentru 
energie electrică în ceea ce privește 
evaluarea măsurilor eficiente privind 
energia, în împrejurări în care aceasta ar 
evita o creștere netă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră.
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Or. en

Justificare

Coeficientul de 2,5 este deja depășit și este inadecvat pentru evaluarea performanței până în 
2020, până când emisiile de carbon mult mai reduse, tinzând către zero, vor fi fost integrate 
în combinația de energie electrică. Stabilirea unui coeficient implicit de 2,5 ar putea constitui 
un stimulent pentru transferul de la energia electrică la încălzirea directă cu combustibili 
fosili, reducând oportunitățile pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon și eficiente din 
punct de vedere energetic, precum pompe de căldură și vehicule electrice. Drept rezultat, 
nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea crește.

Amendamentul 1480
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte un act delegat în conformitate 
cu articolul 18 pentru a stabili sistemul de 
recunoaștere reciprocă a economiilor de 
energie realizate în temeiul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică menționate la 
articolul 6 alineatul (9).

eliminat

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili metodologia 
analizei costuri-beneficii menționate la 
articolul 10 alineatul (9).
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili metodologia 
analizei costuri-beneficii menționate la 
articolul 10 alineatul (10) a treia liniuță.

Or. en

Justificare

Având în vedere diferența semnificativă dintre ratele dobânzilor în statele membre, este 
posibil ca o metodologie unică să nu fie adecvată.
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Amendamentul 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili sistemul de 
recunoaștere reciprocă a economiilor de 
energie realizate în temeiul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică menționate la 
articolul 6 alineatul (9).

eliminat

Or. fi

Justificare

Sistemul de recunoaștere reciprocă a economiilor de energie ar reprezenta o povară 
administrativă și un sistem care ar implica multe costuri.

Amendamentul 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili sistemul de 
recunoaștere reciprocă a economiilor de 
energie realizate în temeiul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică menționate la 
articolul 6 alineatul (9).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1483
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili sistemul de 
recunoaștere reciprocă a economiilor de 
energie realizate în temeiul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică menționate la 
articolul 6 alineatul (9).

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili un model de 
calcul armonizat în sensul măsurării, 
monitorizării și verificării economiilor de 
energie realizate în principal prin măsuri 
și programe de îmbunătățire a eficienței 
energetice în toate sectoarele de utilizare 
finală menționate la articolul 6.

Or. en

Amendamentul 1484
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili sistemul de 
recunoaștere reciprocă a economiilor de 
energie realizate în temeiul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică menționate la articolul 
6 alineatul (9).

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili sistemul de 
recunoaștere reciprocă a economiilor de 
energie realizate în temeiul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică menționate la articolul 
6 alineatul (10).

Or. en

Amendamentul 1485
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili metodologia 
analizei costuri-beneficii menționate la 
articolul 10 alineatul (9).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1486
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili metodologia
analizei costuri-beneficii menționate la 
articolul 10 alineatul (9).

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili un cadru 
general comun pentru realizarea analizei 
costuri-beneficii menționate la articolul 10 
alineatul (9).

Or. ro

Amendamentul 1487
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili metodologia 
analizei costuri-beneficii menționate la 
articolul 10 alineatul (10) a treia liniuță.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1488
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
18 pentru a adapta la progresul tehnic 
valorile, metodele de calcul, coeficientul 
de energie primară implicit și cerințele 
menționate la anexele I-XV și pentru a 
adapta la condițiile de concurență 
cerințele de performanță din anexa III.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1489
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
18 pentru a adapta la progresul tehnic 
valorile, metodele de calcul, coeficientul de 
energie primară implicit și cerințele 
menționate la anexele I-XV și pentru a 
adapta la condițiile de concurență 
cerințele de performanță din anexa III.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
18 pentru a adapta la progresul tehnic 
valorile, metodele de calcul, coeficientul de 
energie primară implicit și cerințele 
menționate la anexele I-XV.

Or. en

Amendamentul 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de cel mult șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
Comisia adoptă un regulament pentru a 
reduce cantitatea de cote în temeiul 
articolului 9 din Directiva 2003/87/CE cu 
1,4 miliarde, astfel încât să fie menținute 
stimulentele pentru investiții în măsuri 
privind eficiența energetică și tehnologii 
cu emisii scăzute de carbon, precum și 
nivelul obiectivelor preconizate în 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificare

Trebuie compensate cererea redusă de cote ETS care va rezulta din punerea în aplicare a 
prezentei directive și obiectivul de economisire a energiei cu 20 %, astfel încât mecanismul 
prețurilor să revină la nivelurile preconizate în evaluarea impactului pe baza căreia a fost 
convenită Directiva 2003/87/CE, iar stimulentele pentru investiții în măsuri privind eficiența 
energetică și tehnologii energetice cu emisii scăzute de carbon să fie menținute în instalațiile 
reglementate de ETS.

Amendamentul 1491
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 17 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă nedeterminată, începând de la 
[data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 17 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de cinci ani, începând de la 
[data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. ro
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Amendamentul 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 17 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă nedeterminată, începând de la 
[data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 17 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de 2 ani, începând de la [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

Or. en

Amendamentul 1493
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre ar trebui să evite 
impunerea unor obiective nerealiste 
pentru industriile în care rezultatul direct 
este un risc important de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. În schimb, 
statele membre ar trebui să negocieze cu 
aceste industrii strategii adaptate și 
realizabile privind eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 1494
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Actul delegat poate fi publicat în 
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
poate intra în vigoare înainte de expirarea 
termenului respectiv, în cazul în care atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la intenția 
lor de a nu formula obiecțiuni.

Or. ro

Amendamentul 1495
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecțiuni la un act delegat, acesta nu 
intră în vigoare. Instituția care 
formulează obiecțiuni prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. ro

Amendamentul 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1.

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1. La fiecare trei ani, rapoartele 
naționale sunt însoțite de informații 



PE475.997 12/103 AM\884003RO.doc

RO

suplimentare în conformitate cu 
anexa XIV punctul 2.

Or. en

Amendamentul 1497
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1.

(1) Până la data de 31 decembrie a fiecărui 
an, statele membre prezintă un raport 
privind progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1.

Or. en

Amendamentul 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1.

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor obligatorii de 
eficiență energetică, în conformitate cu 
anexa XIV punctul 1.

Or. en

Amendamentul 1499
Francisco Sosa Wagner
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1.

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor obligatorii de 
eficiență energetică, în conformitate cu 
anexa XIV punctul 1.

Or. en

Justificare

Ajustarea articolului 19 pentru a fi în conformitate cu modificările aduse articolului 3.

Amendamentul 1500
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1.

(1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an,
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor obligatorii de 
eficiență energetică, în conformitate cu 
anexa XIV punctul 1.

Or. en

Amendamentul 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile
naționale de eficiență energetică, planurile
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3 
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate 
în anexa XIV punctul 1.

Până la 31 octombrie 2013, statele membre
prezintă Comisiei planurile naționale de 
eficiență energetică care descriu modul în 
care statele membre intenționează să 
atingă obiectivele naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3 
alineatul (1). Aceste planuri includ 
măsurile puse în aplicare sau planificate la 
nivel național, regional și local pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică. Planurile 
naționale în materie de eficiență 
energetică sunt evaluate de Comisie. 
Comisia poate refuza un plan sau sugera 
modificări la acesta dacă măsurile 
prevăzute în plan nu sunt suficiente 
pentru a atinge obiectivul național în 
materie de eficiență energetică.

Or. en

Amendamentul 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 

Până la 30 aprilie 2013, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
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preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1.

preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1. Rapoartele indică 
dacă îmbunătățirea eficienței energetice a 
statului membru este în conformitate cu 
traiectoria stabilită de statul membru în 
temeiul articolului 3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1503
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1.

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1. Rapoartele indică 
dacă îmbunătățirea eficienței energetice a 
statului membru este în conformitate cu 
traiectoria stabilită de statul membru în 
temeiul articolului 3 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 1504
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1.

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1. Rapoartele indică 
dacă îmbunătățirea eficienței energetice a 
statului membru este în conformitate cu 
traiectoria stabilită de statul membru în 
temeiul articolului 3 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ajustarea articolului 19 pentru a fi în conformitate cu modificările aduse articolului 3.

Amendamentul 1505
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
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fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1.

fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1), precum și a punerii în 
aplicare a foilor de parcurs naționale 
prevăzute la articolul 3 alineatul (2a) nou. 
Rapoartele respective vor fi completate cu 
estimări actualizate privind consumul 
global de energie primară preconizat 
pentru 2020, precum și nivelurile estimate 
ale consumului de energie primară în 
sectoarele menționate în anexa XIV 
punctul 1.

Or. en

Amendamentul 1506
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 

Până la 31 decembrie 2013, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 
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nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1.

nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1.

Or. en

Amendamentul 1507
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară 
preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1.

Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile 
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la articolul 3
alineatul (1). Rapoartele respective vor fi 
completate cu estimări actualizate privind 
consumul global de energie primară sau 
finală preconizat pentru 2020, precum și 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menționate în 
anexa XIV punctul 1.

Or. fr

Justificare

Energia finală este singura percepută în mod direct de către consumatori: consumatorii finali 
observă un impact asupra facturilor lor prin acțiunea exercitată asupra energiei finale, ceea 
ce permite lupta împotriva sărăciei energetice și, în mod mai general, asigurarea unei mai 
mari puteri de cumpărare cetățenilor și a unei competitivități mai mari întreprinderilor.

Amendamentul 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează planurile și poate oferi 
recomandări în vederea îmbunătățirii lor 
și a punerii practice în aplicare a 
obiectivului principal de 20 %, dacă 
planurile sunt nerealiste sau dacă se 
consideră puțin probabil ca obiectivul să 
fie atins pe baza măsurilor din plan.

Or. en

Amendamentul 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia furnizează, până la
1 ianuarie 2014, un model orientativ pentru 
rapoartele suplimentare. Acest model se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 20 
alineatul (2). În orice caz, rapoartele 
suplimentare includ informațiile prevăzute 
în anexa XIV.

Comisia furnizează, până la
1 ianuarie 2014, un model orientativ pentru 
rapoartele suplimentare. Acest model se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 20 
alineatul (2). În orice caz, rapoartele 
suplimentare includ informațiile prevăzute 
în anexa XIV. Atunci când își stabilesc 
planurile naționale în materie de eficiență 
energetică, statele membre țin seama de 
măsuri rentabile privind eficiența 
energetică și de riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon.

Or. en
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Amendamentul 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia furnizează, până la
1 ianuarie 2014, un model orientativ 
pentru rapoartele suplimentare. Acest 
model se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 20 alineatul (2). În orice caz, 
rapoartele suplimentare includ informațiile 
prevăzute în anexa XIV.

Comisia furnizează, până la
1 ianuarie 2013, un model orientativ 
pentru rapoartele suplimentare. Acest 
model se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 20 alineatul (2). În orice caz, 
rapoartele suplimentare includ informațiile 
prevăzute în anexa XIV.

Or. en

Amendamentul 1511
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre nu ar trebui să 
stabilească obiective pentru niciun sector 
industrial care este expus unui risc 
important de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon, astfel cum este stabilit 
în Decizia 2010/2/UE a Comisiei. În cazul 
în care decid totuși să facă acest lucru, 
statele membre exprimă posibilele 
obiective sectoriale pentru procesele de 
producție în aceste industrii în utilizare 
energetică per unitate de producție, astfel 
încât să se evite obstacolele din calea 
creșterii industriale.

Or. en
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Amendamentul 1512
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu ar trebui să stabilească 
obiective pentru industria care este 
expusă unui risc important de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon, astfel cum 
este stabilit în Decizia 2010/2/UE a 
Comisiei. În cazul în care decid totuși să 
facă acest lucru, statele membre exprimă 
posibilele obiective sectoriale pentru 
procesele de producție în aceste industrii 
în utilizare energetică per unitate de 
producție astfel încât să se evite 
obstacolele din calea creșterii industriale.

Or. en

Amendamentul 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește prezenta directivă. Comisia 
transmite evaluarea Parlamentului 
European și Consiliului. Pe baza evaluării 
rapoartelor, Comisia poate emite 
recomandări către statele membre.

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește prezenta directivă. Comisia 
transmite evaluarea Parlamentului 
European și Consiliului. Pe baza evaluării 
rapoartelor, Comisia poate emite 
recomandări către statele membre. În 
special, dacă un stat membru nu respectă 
traiectoria stabilită în temeiul 
articolului 3 alineatul (1), Comisia 
solicită statului membru să prezinte 
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măsuri adecvate și proporționale pentru a 
reveni la traiectorie într-un termen 
rezonabil.

Or. en

Justificare

Directiva 2009/28/CE privind energia regenerabilă impune statelor membre adoptarea unor 
măsuri eficiente în conformitate cu o traiectorie a îmbunătățirii. Această abordare 
funcționează în practică și, prin urmare, ar trebui adoptată și în legătură cu eficiența 
energetică.

Amendamentul 1514
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește punerea în aplicare a prezentei 
directive. Comisia transmite evaluarea 
Parlamentului European și Consiliului. Pe 
baza evaluării rapoartelor, Comisia poate 
emite recomandări către statele membre.

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește punerea în aplicare a prezentei 
directive. Comisia transmite evaluarea 
Parlamentului European și Consiliului. Pe 
baza evaluării rapoartelor, Comisia poate 
emite recomandări către statele membre.
Dacă un stat membru a deviat de la 
traiectoria stabilită în temeiul 
articolului 3 alineatul (2), Comisia 
impune statului membru să propună 
măsuri pentru a reveni la traiectorie într-
un termen rezonabil.

Or. en

Justificare

Directiva 2009/28/CE privind energia regenerabilă impune statelor membre adoptarea unor 
măsuri în conformitate cu o traiectorie, cu rezultate bune până în prezent, sugerând ca o 
metodă similară să fie adoptată pentru eficiența energetică.
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Amendamentul 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește punerea în aplicare a prezentei 
directive. Comisia transmite evaluarea 
Parlamentului European și Consiliului. Pe 
baza evaluării rapoartelor, Comisia poate 
emite recomandări către statele membre.

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește punerea în aplicare a prezentei 
directive. Această evaluare ține seama de 
evoluția intensității energetice calculate 
utilizând indicatorii din anexa XIV partea 
întâi litera (a). Comisia transmite 
evaluarea Parlamentului European și 
Consiliului. Pe baza evaluării rapoartelor, 
Comisia poate emite recomandări către 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 1516
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește punerea în aplicare a prezentei 
directive. Comisia transmite evaluarea 
Parlamentului European și Consiliului. Pe 
baza evaluării rapoartelor, Comisia poate 

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1), în ceea 
ce privește obiectivul stabilit la articolul 3 
alineatul 2a (nou) și în ceea ce privește 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
Comisia transmite evaluarea Parlamentului 
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emite recomandări către statele membre. European și Consiliului. Pe baza evaluării 
rapoartelor, Comisia poate emite 
recomandări către statele membre.

Or. en

Amendamentul 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește punerea în aplicare a prezentei 
directive. Comisia transmite evaluarea 
Parlamentului European și Consiliului. Pe 
baza evaluării rapoartelor, Comisia poate 
emite recomandări către statele membre.

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
informațiile suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește punerea în aplicare a prezentei 
directive. Comisia transmite evaluarea 
Parlamentului European și Consiliului. Pe 
baza evaluării rapoartelor, Comisia poate 
emite recomandări către statele membre.

Or. en

Amendamentul 1518
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare, inclusiv estimările 
menționate la alineatul (2), și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
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ce privește prezenta directivă. Comisia 
transmite evaluarea Parlamentului 
European și Consiliului. Pe baza evaluării 
rapoartelor, Comisia poate emite 
recomandări către statele membre.

temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește prezenta directivă. Comisia 
transmite evaluarea Parlamentului 
European și Consiliului. Pe baza evaluării 
rapoartelor, Comisia poate adapta 
cantitatea de energie economisită 
menționată la articolul 3 alineatul (2) și 
poate emite recomandări către statele 
membre.

Or. ro

Amendamentul 1519
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Evaluarea Comisiei privind primul 
raport suplimentar include o evaluare a 
nivelurilor de eficiență energetică ale 
instalațiilor actuale și noi care se ocupă 
cu arderea combustibililor cu o putere 
termică nominală totală de 50 MW sau 
mai mare și ale instalațiilor care se ocupă 
cu rafinarea uleiurilor minerale și a 
gazelor în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate 
în conformitate cu Directiva 2010/75/UE 
și Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică 
realizate de instalațiile în cauză sau ca 
utilizarea acestor tehnici să devină în 
viitor o condiție privind autorizarea noilor 
instalații și reexaminarea periodică a 
permiselor de funcționare pentru 

eliminat
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instalațiile existente.
De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE 
și 2009/28/CE, precum și asupra 
Directivei 2010/31/CE.

Or. en

Justificare

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The nou Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder nou investments.

Amendamentul 1520
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Evaluarea Comisiei privind primul 
raport suplimentar include o evaluare a 
nivelurilor de eficiență energetică ale 
instalațiilor actuale și noi care se ocupă 
cu arderea combustibililor cu o putere 
termică nominală totală de 50 MW sau 
mai mare și ale instalațiilor care se ocupă 
cu rafinarea uleiurilor minerale și a 
gazelor în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate 
în conformitate cu Directiva 2010/75/UE 
și Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 

eliminat
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nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică 
realizate de instalațiile în cauză sau ca 
utilizarea acestor tehnici să devină în 
viitor o condiție privind autorizarea noilor 
instalații și reexaminarea periodică a 
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.
De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE 
și 2009/28/CE, precum și asupra 
Directivei 2010/31/CE.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea eficienței energetice a instalațiilor existente și noi se bazează pe studii de 
fezabilitate. Nu este întotdeauna posibil din punct de vedere economic sau tehnic să se atingă 
nivelul celor mai bune tehnologii disponibile (BAT). Cantitatea de cote din sistemul UE de 
comercializare a emisiilor (așa-numitul plafon) este stabilită prin Directiva ETS; această 
directivă privind eficiența energetică nu este, așadar, actul potrivit în care să se încerce 
schimbarea plafonului. ETS este ales pentru a fi un instrument de piață pentru reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și nu ar trebui să existe alte acte pentru a manipula prețul 
cotelor și pentru a crea incertitudini pe piața dioxidului de carbon.

Amendamentul 1521
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a 
nivelurilor de eficiență energetică ale 
instalațiilor actuale și noi care se ocupă 
cu arderea combustibililor cu o putere 
termică nominală totală de 50 MW sau 
mai mare și ale instalațiilor care se ocupă 
cu rafinarea uleiurilor minerale și a 

eliminat
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gazelor în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate 
în conformitate cu Directiva 2010/75/UE 
și Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică 
realizate de instalațiile în cauză sau ca 
utilizarea acestor tehnici să devină în 
viitor o condiție privind autorizarea noilor 
instalații și reexaminarea periodică a 
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.

Or. en

Amendamentul 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a 
nivelurilor de eficiență energetică ale 
instalațiilor actuale și noi care se ocupă 
cu arderea combustibililor cu o putere 
termică nominală totală de 50 MW sau 
mai mare și ale instalațiilor care se ocupă 
cu rafinarea uleiurilor minerale și a 
gazelor în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate 
în conformitate cu Directiva 2010/75/UE 
și Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate
cu aplicarea celor mai bune tehnici 

eliminat
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relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică 
realizate de instalațiile în cauză sau ca 
utilizarea acestor tehnici să devină în 
viitor o condiție privind autorizarea noilor 
instalații și reexaminarea periodică a 
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.

Or. fr

Justificare

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, alineatule 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, alineat 5.

Amendamentul 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a 
nivelurilor de eficiență energetică ale 
instalațiilor actuale și noi care se ocupă 
cu arderea combustibililor cu o putere 
termică nominală totală de 50 MW sau 
mai mare și ale instalațiilor care se ocupă 
cu rafinarea uleiurilor minerale și a 
gazelor în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate 
în conformitate cu Directiva 2010/75/UE 
și Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 

eliminat
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evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică 
realizate de instalațiile în cauză sau ca 
utilizarea acestor tehnici să devină în 
viitor o condiție privind autorizarea noilor 
instalații și reexaminarea periodică a 
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a introduce, după 2014, cerințe stringente în materie de eficiență energetică 
pentru „cele mai bune tehnologii disponibile” (BAT) în cazul termocentralelor este un 
exemplu de dublă reglementare deoarece intră în contradicție cu legislația existentă a UE. 
Noua Directivă privind emisiile industriale, 2010/75/UE, aprobată în 2010, prevede dispoziții 
pentru reglementarea acestor aspecte.

Amendamentul 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
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semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații și 
reexaminarea periodică a permiselor de 
funcționare pentru instalațiile existente.

semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
până la 31 decembrie 2015, după caz, 
cerințe privind îmbunătățirea nivelurilor de 
eficiență energetică realizate de instalațiile 
în cauză sau ca utilizarea acestor tehnici să 
devină în viitor o condiție privind 
autorizarea noilor instalații și reexaminarea 
periodică sau actualizarea permiselor de 
funcționare pentru instalațiile existente.

Or. en

Justificare

Această dată este compatibilă cu Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

Amendamentul 1525
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
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după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații și 
reexaminarea periodică a permiselor de 
funcționare pentru instalațiile existente.

până la 31 decembrie 2015, cerințe privind 
îmbunătățirea nivelurilor de eficiență 
energetică realizate de instalațiile în cauză 
sau ca utilizarea acestor tehnici să devină 
în viitor o condiție privind autorizarea 
noilor instalații și reexaminarea periodică a 
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.

Or. en

Amendamentul 1526
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu 
rafinarea uleiurilor minerale și a gazelor
în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate în 
conformitate cu Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații și 
reexaminarea periodică a permiselor de 
funcționare pentru instalațiile existente.

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare în 
lumina celor mai bune tehnici disponibile, 
astfel cum au fost dezvoltate în 
conformitate cu Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații și 
reexaminarea periodică a permiselor de 
funcționare pentru instalațiile existente.

Or. en



AM\884003RO.doc 33/103 PE475.997

RO

Amendamentul 1527
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații și 
reexaminarea periodică a permiselor de 
funcționare pentru instalațiile existente.

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații.

Or. en

Amendamentul 1528
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și Directiva 
2008/1/CE. În cazul în care evaluarea 
identifică discrepanțe semnificative între 
nivelurile reale de eficiență energetică ale 
instalațiilor și nivelurile de eficiență 
energetică asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici relevante disponibile, Comisia
propune, după caz, cerințe privind 
îmbunătățirea nivelurilor de eficiență 
energetică realizate de instalațiile în cauză
sau ca utilizarea acestor tehnici să devină 
în viitor o condiție privind autorizarea 
noilor instalații și reexaminarea periodică 
a permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și Directiva 
2008/1/CE. În cazul în care evaluarea 
identifică discrepanțe semnificative între 
nivelurile reale de eficiență energetică ale 
instalațiilor și nivelurile de eficiență 
energetică asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici relevante disponibile, Comisia 
propune, după caz, cerințe privind 
îmbunătățirea nivelurilor de eficiență 
energetică realizate de instalațiile în cauză.

Or. de

Justificare

Comisia nu răspunde de procedurile de autorizare. Prin abordarea pe care o propune aici ar 
influența indirect procedurile de autorizare. De asemenea, acest fapt constituie o intervenție 
disproporționată în planificarea economică a instalațiilor existente.

Amendamentul 1529
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia monitorizează eliminat
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impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE 
și 2009/28/CE, precum și asupra 
Directivei 2010/31/CE.

Or. en

Justificare

Sistemul UE de comercializare a emisiilor (ETS) este un instrument de piață pentru reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon. În timpul următoarei etape a ETS 2013-2020, plafonul în 
descreștere treptată (cantitatea maximă de cote) va conduce emisiile de dioxid de carbon 
către obiectivul stabilit. Prețul cotelor nu va fi influențat de nicio autoritate, pentru a se evita 
confuzia pe piață.

Amendamentul 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE 
și 2009/28/CE, precum și asupra 
Directivei 2010/31/CE.

De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE 
și 2009/28/CE, precum și asupra 
Directivei 2010/31/CE. În cazul în care 
Comisia consideră că sunt necesare 
măsuri de ajustare, aceste măsuri de 
ajustare nu intervin în punerea în 
aplicare a Directivei 2003/87/CE, a 
Directivei 2009/28/CE și nici a 
Directivei 2010/31/CE.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că o intervenție din partea Comisiei, precum punerea deoparte 
a cotelor de dioxid de carbon din perioada de comercializare ETS 2013-2020, nu este 
posibilă. În caz contrar, actorii de pe piață și autoritățile nu ar dispune de securitate juridică, 
iar deciziile privind investițiile orientate spre viitor, inclusiv privind eficiența energetică, ar fi 
mai dificile.
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Amendamentul 1531
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE
și 2009/28/CE, precum și asupra
Directivei 2010/31/CE.

De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2009/28/CE 
și 2010/31/CE.

Or. en

Amendamentul 1532
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special cu privire la 
Directiva 2003/87/CE (ETS), statele 
membre prezintă informațiile pe care 
Comisia le va utiliza pentru propria 
monitorizare a impactului asupra ETS.
Monitorizarea de către Comisie în ceea ce 
privește ETS are loc „pentru a menține 
stimulentele din sistemul de 
comercializare a emisiilor pentru 
investițiile cu emisii scăzute de carbon și 
pentru a pregăti sectoarele ETS în 
vederea inovațiilor necesare în viitor”, 
astfel cum este prevăzut în evaluarea 
impactului și la considerentul 34.

Aceste măsuri trebuie luate, inclusiv 
recalibrarea sistemului de comercializare 
a emisiilor, prin rezervarea unui număr 
corespunzător de cote din partea care 
urmează să fie licitată în perioada 2013-



AM\884003RO.doc 37/103 PE475.997

RO

2020, astfel cum este menționat, de 
asemenea, în evaluarea impactului.

Principiile pentru aceste măsuri vor fi 
după cum urmează:
În cazul în care monitorizarea prevăzută 
la articolul 19 alineatul (4) arată impactul 
asupra ETS sub forma unui preț scăzut 
pentru cotele de dioxid de carbon în 
raport cu așteptările din Foaia de parcurs 
pentru emisii reduse de dioxid de carbon, 
Comisia analizează necesitatea de a pune 
deoparte un număr corespunzător de cote 
din cantitatea totală care urmează să fie 
licitată în perioada 2013-2020. Regulile 
pentru stabilirea numărului de cote care 
trebuie puse deoparte sunt decise într-o 
propunere legislativă și trebuie propuse 
până la sfârșitul anului 2013. Cantitatea 
care trebuie pusă deoparte este calculată 
prin reducerea cantității licitate de către 
statele membre [articolul 10 alineatul (1) 
din Directiva ETS] și este împărțită între 
statele membre în același mod ca în cel 
prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din 
Directiva ETS.

Or. en

Justificare

Este urgent și necesar să se asigure un mecanism care să poată fi utilizat în cazul în care 
EED are un impact negativ asupra ETS. Prin urmare, Comisia ar trebui să demareze 
procesul de stabilire a regulilor privind modul și momentul de rezervare a cotelor și să 
evalueze impactul partajării posibilei sarcini și a eforturilor între statele membre.

Amendamentul 1533
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În termen de cel mult șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
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Comisia adoptă un regulament de 
modificare a regulamentului menționat la 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE pentru a reține nu 
mai puțin de 1,4 miliarde de cote, astfel 
încât să se mențină stimulentele pentru 
investiții în măsuri privind eficiența 
energetică și tehnologii cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon, precum și nivelul 
obiectivelor preconizate în 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificare

Este  necesară  ajustarea ETS la impactul rezultat din recesiunea economică care afectează 
insuficiența pe termen lung a cotelor pentru a menține stimulentele pentru investiții în măsuri 
privind eficiența energetică și tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon în instalațiile 
reglementate de ETS. Este necesară  compensarea cererii reduse de cote ETS care va rezulta 
din punerea în aplicare a prezentei directive pentru a readuce mecanismul prețului la 
nivelurile preconizate în evaluarea impactului pe baza căreia a fost convenită 
Directiva 2003/87/CE.

Amendamentul 1534
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de o propunere legislativă care stabilește 
obiective naționale obligatorii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1535
Konrad Szymański
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de o propunere legislativă care stabilește 
obiective naționale obligatorii.

(7) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de propuneri de măsuri suplimentare.
Evaluarea se bazează, de asemenea, pe 
analiza primului raport anual menționat 
la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1536
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de o propunere legislativă care stabilește 
obiective naționale obligatorii.

(7) Până la 30 iunie 2013, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la articolul 
3 alineatul (2), însoțită, după caz, de o 
propunere legislativă care stabilește 
obiective și măsuri naționale obligatorii 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 1537
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 

(7) Până în decembrie 2016, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
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Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de o propunere legislativă care stabilește
obiective naționale obligatorii.

Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de o propunere legislativă care stabilește
măsuri suplimentare.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie timp suficient pentru verificarea punerii în aplicare reușite a prezentei 
directive. În conformitate cu evaluarea care trebuie realizată în 2016, Comisia propune 
măsuri suplimentare în cazul în care acestea sunt necesare pentru a îndeplini obiectivul 
european de îmbunătățire a eficienței energetice cu 20 % până în 2020.

Amendamentul 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de o propunere legislativă care stabilește
obiective naționale obligatorii.

(7) Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de o propunere legislativă care stabilește
obiective naționale obligatorii.

Or. en

Amendamentul 1539
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la articolul 

(7) Până la 30 martie 2016, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la articolul 
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3 alineatul (2), urmată, după caz, de o 
propunere legislativă care stabilește 
obiective naționale obligatorii.

3 alineatul (2), urmată, după caz, de o 
propunere legislativă care stabilește 
obiective naționale obligatorii.

Or. de

Justificare

Dacă directiva trebuie pusă în aplicare abia în 2013, Comisia nu poate efectua în mod serios 
o evaluare încă de la jumătatea anului 2014 pentru a determina dacă măsurile naționale 
împreună cu măsurile suplimentare prevăzute aici în vederea realizării obiectivului global al 
UE sunt suficiente. Acest lucru este imposibil din punct de vedere obiectiv.

Amendamentul 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a articolului 6. Raportul este 
urmat, după caz, de o propunere legislativă 
pentru unul sau mai multe din scopurile 
următoare:

(8) Până la 30 iunie 2017, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a articolului 6. Raportul este 
urmat, după caz, de o propunere legislativă 
pentru unul sau mai multe dintre scopurile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 1541
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a articolului 6. Raportul este 
urmat, după caz, de o propunere legislativă 

(8) Până la 30 iunie 2016, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a articolului 6. Raportul este 
urmat, după caz, de o propunere legislativă 
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pentru unul sau mai multe din scopurile 
următoare:

pentru unul sau mai multe dintre scopurile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 1542
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a articolului 6. Raportul este 
urmat, după caz, de o propunere legislativă 
pentru unul sau mai multe din scopurile 
următoare:

(8) Până la 30 iunie 2016, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a articolului 6. Raportul este 
urmat, după caz, de o propunere legislativă 
pentru unul sau mai multe dintre scopurile 
următoare:

Or. en

Justificare

Justificare: în vederea îndeplinirii obiectivului 2020, ar trebui revizuit în prealabil 
articolul 6.

Amendamentul 1543
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificarea ratei de economisire a 
energiei prevăzută la articolul 6 alineatul 
(1);

(a) continuarea sau stabilirea unei noi
rate de economisire a energiei prevăzută la 
articolul 6 alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
evaluează progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește eliminarea 
barierelor de reglementare și de altă natură 
menționate la articolul 15 alineatul (1); 
evaluarea este urmată, după caz, de o 
propunere legislativă.

(9) Până la 30 iunie 2017, Comisia 
evaluează progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește eliminarea 
barierelor de reglementare și de altă natură 
menționate la articolul 15 alineatul (1); 
evaluarea este urmată, după caz, de o 
propunere legislativă.

Or. en

Amendamentul 1545
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
evaluează progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește eliminarea 
barierelor de reglementare și de altă natură 
menționate la articolul 15 alineatul (1); 
evaluarea este urmată, după caz, de o 
propunere legislativă.

(9) Până la 30 iunie 2016, Comisia 
evaluează progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește eliminarea 
barierelor de reglementare și de altă natură 
menționate la articolul 15 alineatul (1); 
evaluarea este urmată, după caz, de o 
propunere legislativă.

Or. en

Justificare

Justificare: în vederea îndeplinirii obiectivului pentru 2020, ar trebui realizată în prealabil 
evaluarea eliminării barierelor.

Amendamentul 1546
Konrad Szymański
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
evaluează progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește eliminarea 
barierelor de reglementare și de altă natură 
menționate la articolul 15 alineatul (1); 
evaluarea este urmată, după caz, de o 
propunere legislativă.

(9) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
evaluează progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește eliminarea 
barierelor de reglementare și de altă natură 
menționate la articolul 15 alineatul (1); 
evaluarea este urmată, după caz, de 
recomandări.

Or. en

Amendamentul 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În cazul în care prețul dioxidului de 
carbon va scădea ca urmare a noilor 
măsuri din prezenta directivă, Comisia va 
lua măsuri drastice, precum excluderea 
cotelor de pe piață pentru a se asigura că 
sistemul de comercializare a certificatelor 
de emisii funcționează în același mod în 
care ar fi funcționat și fără setul 
suplimentar de măsuri și în conformitate 
cu scopul său inițial de a crea stimulente 
pentru investiții în eficiența energiei și 
surse regenerabile de energie.

Or. en

Amendamentul 1548
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 20a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Revizuire
Comisia, asistată de comitetul constituit în 
temeiul articolului 20, evaluează prezenta 
directivă până la 1 ianuarie 2018, cel 
târziu, în lumina experienței acumulate și 
a progreselor înregistrate pe parcursul 
aplicării sale și, dacă este necesar, face 
propuneri.

Or. ro

Amendamentul 1549
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive cel târziu până la [12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive].
Comisiei îi sunt comunicate de îndată de 
către statele membre textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
actele respective și prezenta directivă.

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive cel târziu până la [douăzeci și 
patru de luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive]. Comisiei îi sunt 
comunicate de îndată de către statele 
membre textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între actele 
respective și prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Ar trebui stabilite obiective realiste.

Amendamentul 1550
Ioan Enciu
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive cel târziu până la [12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive]. 
Comisiei îi sunt comunicate de îndată de 
către statele membre textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
actele respective și prezenta directivă.

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive cel târziu până la [24 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive]. 
Comisiei îi sunt comunicate de îndată de 
către statele membre textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
actele respective și prezenta directivă.

Or. ro

Amendamentul 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Amendamente la Directiva 2003/87/CE
La articolul 9 din Directiva 2003/87/CE, 
se adaugă următorul alineat după 
alineatul (2):
„Începând cu anul 2014, factorul de 
reducere lineară va fi de 2,25 %.”

Or. en

Justificare

Factorul linear al plafonului ETS ar trebui ajustat la măsurile privind eficiența energetică, 
precum și la obiectivul UE privind clima de a atinge cel puțin 80 % în ceea ce privește 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel intern până în 2050. Procentul de 2,25 % 
reprezintă o reducere lineară bazată pe cote de emisii din sectoare reglementate de ETS 
în 2050, astfel cum se subliniază în Foaia de parcurs a Comisiei privind clima până în 2050.

Amendamentul 1552



AM\884003RO.doc 47/103 PE475.997

RO

Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a

În Directiva 2003/87/CE, se adaugă 
următorul alineat la sfârșitul 
articolului 9: „Începând cu anul 2014 și 
în fiecare an ulterior, factorul de reducere 
lineară menționat la alineatul (1) va fi de 
2,43 %”.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea unui stimulent esențial pe termen lung pentru investiții în materie de eficiență 
energetică și emisii scăzute de dioxid de carbon și, în același timp, alinierea alocării anuale a 
cotelor ETS la un nivel compatibil cu Foaia de parcurs a Comisiei pentru o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 (COM/11/112).

Amendamentul 1553
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre.

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre, instituțiilor, organelor, oficiilor 
și agențiilor Uniunii Europene.

Or. ro

Amendamentul 1554
Claude Turmes
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Propunere de directivă
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Danemarca 19,17 0,83
Germania (3) (4) 241,16 58,69 
Estonia 4,89 0,71
Irlanda 15,92 2,75
Grecia 33,26 2,70
Spania (4) 131,71 31,12
Franța (3) (4) 211,50 64,88 (5)
Italia (3) (4) 159,82 48,97 (5)
Cipru 2,31 0,46
Letonia 6,16 0,67
Lituania 8,56 1,14
Luxemburg 5,40 0,20
Ungaria 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Țările de Jos (2) (4) 57,99 17,75 (5)
Austria 29,20 7,16
Polonia (4) 91,71 18,12
Portugalia 24,01 6,00
România 40,07 10,00
Slovenia (2) 7,02 1,76

Amendamentul

ANEXA -I

Obiectivele naționale privind economisirea de energie

A. Obiectivul național privind economisirea de energie în 2020 (în energie primară)

Consum maxim de energie primară 
în 2020 (Mtep) (1)

Obiectiv minim privind 
economisirea de energie 
- Reducerea consumului 

de energie primară în 
2020 (Mtep) (S2020)

Belgia 43,55 9,80
Bulgaria 18,57 3,20
Republica Cehă (2) 36,50 9,12



AM\884003RO.doc 49/103 PE475.997

RO

Slovacia 18,51 1,65
Finlanda 33,17 4,21
Suedia 43,01 12,80 (5)
Regatul Unit (2) (4) 163,43 50,04 (5)

UE 1474 368

unde:
S2020 = economia de energie pentru statul 
membru în cauză în 2020
(1) Toate obiectivele în materie de economii de 
energie sunt întemeiate pe propriile declarații 
ale statelor membre din programele lor 
naționale de reformă (PNR) din luna 
aprilie 2011, cu excepția (2) care nu au 
prezentat niciun obiectiv privind economisirea 
de energie în cadrul propriilor PNR.
(2) Stat membru care nu a prezentat niciun 
obiectiv privind economisirea de energie în 
cadrul PNR. Obiectivele respective pentru 
aceste patru state membre sunt preluate direct 
din metodologia utilizată pentru stabilirea 
obiectivului UE privind economisirea de 
energie, care este definit ca 20 % sub 
proiecțiile din 2007. 
(3) Obiectivul Germaniei a fost corectat 
pentru a ține seama de conceptul energetic 
național german, care stabilește un obiectiv în 
materie de reducere a energiei primare de 
20 % în raport cu anul 2008; obiectivul 
Franței a fost corectat pentru a ține seama de 
factorul de conversie de 1,63 între consumul 
de energie finală și primară; obiectivul Italiei 
a fost corectat pentru a ține seama de 
proiecțiile imprecise realizate în cadrul 
PRIMES 2007.
(4) Decalajul de 47,45 Mtep între obiectivul 
UE 2020 estimat (suma obiectivelor naționale 
după corecții) și obiectivul principal al UE -
care necesită o reducere a consumului de 
energie primară de cel puțin 368 Mtep în 2020 
– a fost distribuit în mod egal între statele 
membre care vor consuma peste 50 Mtep de 
energie primară în 2020. Șapte state membre 
vor trebui să facă un efort suplimentar pentru 
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a-și reduce consumul energetic cu 4,3% în 
2020.

(5) Stat membru care trebuie să depună un 
efort mai mare în ceea ce privește consumul 
său de energie primară în 2020 decât în 
cadrul reducerii forfetare calculate de 20 %, 
pe baza PRIMES 2007.

B. Traiectorie orientativă
Traiectoria orientativă menționată la 
articolul 3 alineatul (2) respectă 
următoarea traiectorie de 
economisire a energiei primare spre 
obiectivul fiecărui stat membru 
pentru anul 2020:
25%* (S2020), în 2014;
50%* (S2020), în 2016;
75%* (S2020), în 2018;
unde:
S2020 = economia de energie pentru 
statul membru în cauză în anul 2020, 
astfel cum se indică în coloana din 
dreapta a tabelului din partea A.

Or. en

Justificare

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers.To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Amendamentul 1555
Marita Ulvskog
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Propunere de directivă
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA -I

Obiectivele naționale privind economisirea de energie

A. Obiectivul național privind economisirea de energie în 2020 (în energie primară)

Obiectiv minim 
privind 

economisirea 
de energie -
Reducerea 

consumului de 
energie 

primară în 
2020 (Mtep)

Obiectiv minim 
privind 

economisirea 
de energie -
Reducerea 

consumului de 
energie 

primară în 
2025 (Mtep)

Obiectiv minim 
privind 

economisirea 
de energie -
Reducerea 

consumului de 
energie 

primară în 
2030 (Mtep)

Belgia tbd tbd tbd

Bulgaria tbd tbd tbd

Republica Cehă tbd tbd tbd

Danemarca tbd tbd tbd

Germania tbd tbd tbd

Estonia tbd tbd tbd

Irlanda tbd tbd tbd

Grecia tbd tbd tbd

Spania tbd tbd tbd

Franța tbd tbd tbd

Italia tbd tbd tbd

Cipru tbd tbd tbd

Letonia tbd tbd tbd

Lituania tbd tbd tbd
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Luxemburg tbd tbd tbd

Ungaria tbd tbd tbd

Malta tbd tbd tbd

Țările de Jos tbd tbd tbd

Austria tbd tbd tbd

Polonia tbd tbd tbd

Portugalia tbd tbd tbd

România tbd tbd tbd

Slovenia tbd tbd tbd

Slovacia tbd tbd tbd

Finlanda tbd tbd tbd

Suedia tbd tbd tbd

Regatul Unit tbd tbd tbd

UE 368 tbd tbd

Unde „tbd” înseamnă „to be determined” 
(„urmează să fie stabilit”)

Or. en

Amendamentul 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Propunere de directivă
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA -I

Nivelurile naționale ale consumului de energie primară în 2020 necesare pentru 
îndeplinirea obiectivului UE privind economisirea de energie cu 20 %

Statele membre ar trebui să se refere la următoarele valori atunci când stabilesc obiectivele 
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menționate la articolul 3 alineatul (1). Orice stat membru care prezintă un obiectiv ce 
deviază de la valoarea din tabel va oferi o justificare adecvată. 

Statul membru Consumul de energie primară, în Mtep

2007 Proiecție 
până în 

2020

-20 % Reducere 
absolută

Belgia 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgaria 19,3 21,8 17,4 4,4 

Republica Cehă 43,6 45,6 36,5 9,1 

Danemarca 20,2 20,0 16,0 4,0 

Germania 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estonia 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irlanda 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grecia 32,6 36,0 28,8 7,2 

Spania 138,9 162,8 130,3 32,6 

Franța 254,8 276,4 221,1 55,3 

Italia 173,3 208,8 167,0 41,8 

Cipru 2,7 2,8 2,2 0,6 

Letonia 4,7 6,8 5,5 1,4 

Lituania 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luxemburg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Ungaria 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Țările de Jos 70,3 75,7 60,6 15,1 

Austria 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polonia 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugalia 23,8 30,0 24,0 6,0 

România 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovenia 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovacia 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finlanda 36,2 37,4 29,9 7,5 

Suedia 48,1 55,8 44,6 11,2 
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Regatul Unit 212,2 213,5 170,8 42,7 

UE27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Justificare

Obiectivul UE privind economisirea de energie pentru 2020 a rezultat din aplicarea unei 
reduceri de 20 % la nivelurile proiectate ale consumului de energie primară în 2020. Tabelul 
de mai sus aplică aceeași metodă în cazul nivelurilor proiectate ale consumului de energie 
primară în funcție de statul membru. Exercițiul de modelare utilizat pentru a proiecta 
consumul de bază ține seama de stimulentele de dezvoltare macroeconomică pentru consumul 
de energie. Prin urmare, nivelurile rezultate ale consumului pentru 2020 reprezintă proporții 
echitabile de efort solicitat din partea fiecărui stat membru în vederea îndeplinirii 
obiectivelor prezentei directive, astfel cum este prevăzut la articolul 1.

Amendamentul 1557
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA -I

Statul membru Consum de energie 
primară în 2007

Consum de energie 
primară în 2020

Belgia 50,2 40,2

Bulgaria 19,3 15,4

Republica Cehă 43,6 34,9

Danemarca 20,2 16,2

Germania 314,9 251,9

Estonia 5,9 4,7

Irlanda 15,8 12,6

Grecia 32,6 26,1

Spania 138,9 111,1

Franța 254,8 203,8
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Italia 173,3 138,6

Cipru 2,7 2,2

Letonia 4,7 3,8

Lituania 7,8 6,2

Luxemburg 4,6 3,7

Ungaria 24,7 19,8

Malta 0,9 0,7

Țările de Jos 70,3 56,2

Austria 32,0 25,6

Polonia 93,1 74,5

Portugalia 23,8 19,0

România 37,5 30,0

Slovenia 7,0 5,6

Slovacia 16,8 13,4

Finlanda 36,2 29,0

Suedia 48,1 38,5

Regatul Unit 212,2 169,8

UE 1691,9 1353,5

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să se refere la următoarele valori atunci când stabilesc obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (1). Orice stat membru care prezintă un obiectiv ce deviază 
de la valoarea din tabel va oferi o justificare adecvată.

Amendamentul 1558
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
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ANEXA -I

Obiectivele naționale privind economisirea de energie

Consumul de energie primară, în Mtep
Statul membru 2007 Proiecție până în 

2020
Valoarea 
reducerii

Reducere 
absolută

Belgia 50,2 53,4 tbd tbd

Bulgaria 19,3 21,8 tbd tbd

Republica Cehă 43,6 45,6 tbd tbd

Danemarca 20,2 20,0 tbd tbd

Germania 314,9 299,9 tbd tbd

Estonia 5,9 5,6 tbd tbd

Irlanda 15,8 18,7 tbd tbd

Grecia 32,6 36,0 tbd tbd

Spania 138,9 162,8 tbd tbd

Franța 254,8 276,4 tbd tbd

Italia 173,3 208,8 tbd tbd

Cipru 2,7 2,8 tbd tbd

Letonia 4,7 6,8 tbd tbd

Lituania 7,8 9,7 tbd tbd

Luxemburg 4,6 5,6 tbd tbd

Ungaria 24,7 29,6 tbd tbd

Malta 0,9 0,9 tbd tbd

Țările de Jos 70,3 75,7 tbd tbd

Austria 32,0 36,4 tbd tbd

Polonia 93,1 109,8 tbd tbd

Portugalia 23,8 30,0 tbd tbd

România 37,5 50,1 tbd tbd

Slovenia 7,0 8,8 tbd tbd

Slovacia 16,8 20,3 tbd tbd

Finlanda 36,2 37,4 tbd tbd

Suedia 48,1 55,8 tbd tbd

Regatul Unit 212,2 213,5 tbd tbd
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UE 1691,9 1842,2 tbd tbd

Or. en

Justificare

Consumul de energie din 2007 și proiecțiile pentru 2020 din cadrul modelului PRIMES. 
Reducerile actuale sunt lăsate necompletate pentru a permite dezbateri despre modul de 
împărțire a comentariilor despre economiile statelor membre individuale.

Amendamentul 1559
Adam Gierek

Propunere de directivă
Anexa I – Partea 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

C este raportul dintre energia electrică și 
energia termică;

C este raportul dintre energia electrică și 
cantitatea totală de energie termică 
produsă în urma conversiei;

Or. pl

Justificare

Modificarea termenilor pentru clarificare.

Amendamentul 1560
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa I – partea 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Statele membre pot utiliza diferite 
tipuri de raport cu condiția să le poată 
justifica.

Or. en
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Amendamentul 1561
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa I – partea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul punerii în aplicare a 
principiilor generale pentru calcularea 
energiei electrice produsă prin cogenerare, 
statele membre utilizează orientările 
detaliate prevăzute în Decizia 
2008/952/CE38.

În momentul punerii în aplicare a 
principiilor generale pentru calcularea 
energiei electrice produsă prin cogenerare, 
statele membre utilizează orientările 
detaliate prevăzute în manualul pentru 
stabilirea energiei electrice și termice 
combinate (CEN/CENELEC-CWA 
45547) sau în Orientările pentru punerea 
în aplicare a Directivei CHP 2004/8/CE –
martie 2007.

Or. en

Justificare

Metoda de calcul bazată pe 2008/952/CE nu este suficient de specifică și nu oferă niciun 
calcul privind ecuațiile; prin urmare, propunem aceste două orientări care includ metode și 
exemple detaliate de calcul.

Amendamentul 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 

Propunere de directivă
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia

Metodologia de calcul pentru obiectivele 
naționale privind eficiența energetică

Atunci când propune obiective naționale 
privind eficiența energetică, Comisia 
utilizează baza pentru proiecția
consumului de energie primară pentru 
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2020 în cadrul modelului Primes 2007 și 
ține seama de parametri specifici precum 
structura economică națională, poziția de 
început relativă și condițiile climatice. Se 
aplică următoarea metodologie:
Proiecția de bază Primes 2007 în Mtep –
20 % economii
Obiectivele de reducere pentru 2020 în 
termeni absoluți în comparație cu nivelul 
lor din 2007 privind consumul de energie 
primară includ factori de corecție pentru 
următoarele categorii:
- un prag maxim de reducere pentru 
grupul celor nouă state ale UE cu cel mai 
mic venit real al gospodăriilor pe 
persoană (L9[1]);
- un prag maxim de reducere pentru 
grupul celor 15 state ale UE care sunt 
eligibile în conformitate cu Fondul de 
coeziune (C15);
- un prag maxim de reducere pentru orice 
țară;
- un prag minim de reducere pentru orice 
țară care nu este eligibilă în conformitate 
cu Fondul de coeziune (UE-27 minus 
C15[2]);
- un prag minim de reducere pentru orice 
țară care este eligibilă în conformitate cu 
Fondul de coeziune (C15);
- un prag maxim pentru o creștere 
absolută a consumului energetic.
În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(1), statele membre pot traduce propriul 
obiectiv național privind eficiența 
energetică, exprimat în termeni de 
reduceri absolute, într-un obiectiv de 
intensitate energetică exprimat în tone de 
țiței echivalent cu consumul de energie 
primară per milion de euro de produse 
interne exprimate în prețurile din 2005.
_________________
[1] Țările L9 includ Bulgaria, România, 
Letonia, Polonia, Estonia, Ungaria, 
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Lituania, Slovacia și Republica Cehă, a se 
vedea Eurostat, Statistics in Focus, 
16/2011.
[2] țările C15: țările L9 și Slovenia, 
Portugalia, Malta, Grecia, Cipru și 
Spania.

Or. en

Amendamentul 1563
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Anexa II – litera a – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- producție din facilitățile de incinerare 
destinate procesării deșeurilor solide 
municipale, în cazul în care eficiența 
energetică a acestora este egală sau mai 
mare decât pragurile menționate în Anexa 
II R1* din Directiva 2008/98/CE privind 
deșeurile.

Or. en

Amendamentul 1564
Adam Gierek

Propunere de directivă
Anexa II – litera b – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

CHP Eη reprezintă randamentul electric al 
producției prin cogenerare, definit ca raport 
între producția anuală de energie electrică 
produsă prin cogenerare și consumul de 
combustibil utilizat pentru producerea 
sumei dintre producția de energie termică 
utilă și energie electrică din cogenerare. În 
cazul în care o unitate de cogenerare 
produce energie mecanică, cantitatea 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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anuală de energie electrică produsă prin 
cogenerare poate fi mărită cu un factor 
suplimentar, care reprezintă cantitatea de 
energie electrică echivalentă cu cea de 
energie mecanică. Acest element 
suplimentar nu va crea dreptul de emitere a 
garanțiilor de origine, în conformitate cu 
articolul 10 litera (10).

Or. pl

Justificare

Este vorba despre eficiență în ceea ce privește generarea de energie electrică și nu de energie 
termică

Amendamentul 1565
Adam Gierek

Propunere de directivă
Anexa II – litera b – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ref Hη reprezintă valoarea de referință a 
randamentului pentru producerea separată 
de energie termică.

Ref Eη reprezintă valoarea de referință a 
randamentului pentru producerea separată 
de energie termică.

Or. pl

Justificare

Este vorba despre o greșeală în ceea ce privește folosirea simbolului.

Amendamentul 1566
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa II – litera f – paragraful 3 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Valorile de referință pentru producția 
separată de energie electrică și producția 
de căldură reflectă sarcina medie a 
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centralei de cogenerare în timpul 
perioadei de referință.

Or. en

Justificare

Utilizarea sporită a energiilor regenerabile pentru producția de energie electrică ar putea 
face ca centrale cu randament ridicat să funcționeze cu sarcină parțială. Această sarcină 
parțială conduce la o reducere a eficienței centralei. Urmează să fie introdus un factor pentru 
valoarea de referință a generării de energie electrică în mod separat, care reflectă sarcina de 
operare a centralelor electrice și termice combinate.

Amendamentul 1567
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Anexa III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele de eficiență energetică pentru 
achiziționarea de produse, servicii și clădiri 
de către organismele publice

Cerințele de eficiență energetică pentru 
achiziționarea sau închirierea de produse, 
servicii și clădiri de către organismele 
publice

Or. en

Amendamentul 1568
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri, ținând seama 
de eficiența în materie de costuri, de 
fezabilitatea economică și practică și de 
adecvarea tehnică, precum și de existența 
unei concurențe suficiente, trebuie:

Or. en
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Amendamentul 1569
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie, prin 
stabilirea cerințelor privind performanța 
în materie de eficiență energetică ca 
specificații tehnice:

Or. en

Justificare

Identificarea mecanismelor pentru a include cerințele de randament energetic în achizițiile 
publice contribuie la crearea unei mai mari certitudini juridice pentru autoritățile publice. 
Utilizarea specificațiilor tehnice este modul cel mai eficient de a asigura achiziționarea de 
produse, servicii și clădiri eficiente din punct de vedere energetic.

Amendamentul 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie, ținând 
seama de eficiența în materie de costuri, 
precum și de existența unei concurențe 
suficiente:

Or. en

Amendamentul 1571
Hermann Winkler
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Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri, în cazul în 
care situația bugetelor publice, precum și 
principiul rentabilității o permit, trebuie: 

Or. de

Amendamentul 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie să țină 
seama în mod corespunzător de 
următoarele orientări:

Or. en

Amendamentul 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri, ținând cont de 
rentabilitate, trebuie:

Or. de
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Amendamentul 1574
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie să țină 
cont în mod adecvat de următoarele 
orientări:

Or. de

Justificare

În contextul amendamentului la articolul 5, achiziția publică trebuie să poată ține seama, pe 
lângă criteriul de eficiență energetică, și de alte aspecte, pentru a putea pondera în mod 
satisfăcător criteriile de selecție și ține cont de rentabilitate.

Amendamentul 1575
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri ar trebui:

Or. ro

Amendamentul 1576
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
sau închiriază produse, servicii sau clădiri 



PE475.997 66/103 AM\884003RO.doc

RO

trebuie:

Or. en

Amendamentul 1577
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 1578
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 

(a) în cazul în care un produs este
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriile de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică; 
organismele publice pot ține cont de 
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fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

raportul cost-eficacitate și de fezabilitatea 
economică prin utilizarea de criterii de 
atribuire cu pondere pentru randamentul 
energetic cel puțin egală cu ponderea 
acordată prețului;

Or. en

Justificare

Identificarea mecanismelor pentru a include cerințele de randament energetic în achizițiile 
publice contribuie la crearea unei mai mari certitudini juridice pentru autoritățile publice. 
Utilizarea specificațiilor tehnice este modul cel mai eficient pentru a asigura achiziționarea 
de produse, servicii și clădiri eficiente din punct de vedere energetic. Pentru a ține seama de 
preocupările legate de raportul cost-eficacitate și de fezabilitatea economică a produselor 
menționate la litera (a), autoritățile publice pot utiliza criterii de atribuire.

Amendamentul 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, sub 
rezerva unui număr minim de trei 
furnizori naționali și a unei eficiențe mai 
mari a costului ciclului vieții din 
următoarea clasă disponibilă de eficiență 
energetică;

Or. en

Amendamentul 1580
Angelika Niebler
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Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, ar trebui 
să achiziționeze produsele care respectă 
criteriul de apartenență la cea mai înaltă 
clasă de eficiență energetică, ținând cont în 
mod corespunzător, în respectivele etape 
procedurale ale achiziției publice, de 
raportul cost-eficacitate, de fezabilitatea 
economică și de adecvarea tehnică, precum 
și de concurența suficientă;

Or. de

Justificare

Criteriile enumerate alături de eficiența energetică pot fi importante în diferitele faze ale 
procedurii de achiziție publică și necesită astfel o ponderare diferită în fiecare etapă a 
procedurii.

Amendamentul 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de adecvarea tehnică, precum și de 
concurența suficientă;
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suficientă;

Or. en

Amendamentul 1582
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/UE sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/UE sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze produsele care respectă 
criteriul de apartenență la cele mai înalte
clase de eficiență energetică, ținând cont de 
raportul cost-eficacitate, de fezabilitatea 
economică și de adecvarea tehnică, precum 
și de concurența suficientă;

Or. fr

Amendamentul 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, 
organismele publice ar trebui să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 



PE475.997 70/103 AM\884003RO.doc

RO

cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

Or. en

Amendamentul 1584
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze în principiu produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

Or. ro

Amendamentul 1585
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Anexa III – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
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achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
impactul asupra sănătății, de fezabilitatea 
economică și de adecvarea tehnică, precum 
și de concurența suficientă;

Or. en

Justificare

Preocupările privind sănătatea ar trebui, de asemenea, luate în considerare atunci când se 
iau decizii privind achiziționarea, pentru a facilita, de exemplu, achiziționarea produselor 
care nu conțin substanțe dăunătoare sănătății oamenilor.

Amendamentul 1586
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Anexa III – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care un produs 
nereglementat în conformitate cu litera a) 
este reglementat de o măsură de punere în 
aplicare în temeiul Directivei 2009/125/CE 
adoptate după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să achiziționeze numai
produse care respectă valorile de referință 
privind eficiența energetică specificate în 
respectiva măsură de punere în aplicare;

(b) în cazul în care un produs 
nereglementat în conformitate cu litera a) 
este reglementat de o măsură de punere în 
aplicare în temeiul Directivei 2009/125/CE 
adoptate după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să achiziționeze în 
principiu produse care respectă valorile de 
referință privind eficiența energetică 
specificate în respectiva măsură de punere 
în aplicare;

Or. ro

Amendamentul 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Anexa III – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care un produs 
nereglementat în conformitate cu litera a) 
este reglementat de o măsură de punere în 
aplicare în temeiul Directivei 2009/125/CE 
adoptate după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să achiziționeze numai 
produse care respectă valorile de referință 
privind eficiența energetică specificate în 
respectiva măsură de punere în aplicare;

(b) în cazul în care un produs 
nereglementat în conformitate cu litera a) 
este reglementat de o măsură de punere în 
aplicare în temeiul Directivei 2009/125/CE 
adoptate după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, organismele publice ar 
trebui să achiziționeze numai produse care 
respectă valorile de referință privind 
eficiența energetică specificate în 
respectiva măsură de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 1588
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Anexa III – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să achiziționeze numai produsele 
reprezentând echipamente de birou 
reglementate de Decizia Consiliului 
[2006/1005/CE] care respectă cerințele 
privind eficiența energetică și care să fie la 
fel de stricte precum cele enumerate în 
anexa C la acordul atașat la decizia în 
cauză;

(c) ar trebui să achiziționeze numai 
produsele reprezentând echipamente de 
birou reglementate de Decizia Consiliului 
[2006/1005/CE] care respectă cerințele 
privind eficiența energetică și care să fie la 
fel de stricte precum cele enumerate în 
anexa C la acordul atașat la decizia în
cauză;

Or. de

Justificare

În contextul amendamentului la articolul 5, achiziția publică trebuie să poată ține seama, pe 
lângă criteriul de eficiență energetică, și de alte aspecte, pentru a putea pondera în mod 
satisfăcător criteriile de selecție și ține cont de rentabilitate.

Amendamentul 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
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Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa III – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să achiziționeze numai produsele 
reprezentând echipamente de birou 
reglementate de Decizia Consiliului 
[2006/1005/CE] care respectă cerințele 
privind eficiența energetică și care să fie la 
fel de stricte precum cele enumerate în 
anexa C la acordul atașat la decizia în 
cauză;

(c) organismele publice ar trebui să 
achiziționeze numai produsele 
reprezentând echipamente de birou 
reglementate de Decizia Consiliului 
[2006/1005/CE] care respectă cerințele 
privind eficiența energetică și care să fie la 
fel de stricte precum cele enumerate în 
anexa C la acordul atașat la decizia în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 1590
Bernd Lange

Propunere de directivă
Anexa III – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Dacă standardele naționale de 
eficiență energetică și/sau sistemele de 
etichetare a eficienței energetice certifică 
faptul că unele echipamente informatice 
și de comunicații sunt mai eficiente decât 
se menționează în anexa III secțiunea 1 
literele a) și b) a directivei, aceste 
echipamente trebuie achiziționate de 
organismele publice.

Or. de

Justificare

Scopul este acela de a realiza o creștere cât mai mare a eficienței energetice. Din acest motiv, 
trebuie folosite echipamente informatice și de comunicații care au fost identificate deja de 
statele membre ca având eficiență maximă.
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Amendamentul 1591
Ivo Belet

Propunere de directivă
Anexa III – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să achiziționeze numai pneurile care 
îndeplinesc criteriul de apartenență la 
clasa cea mai ridicată de eficiență a 
consumului de combustibil, în 
conformitate cu definiția din 
Regulamentul (CE) nr. 1222/200940. 
Această cerință nu împiedică organismele 
publice să achiziționeze pneuri cu cea mai 
ridicată clasă de aderență sau clasă de 
zgomot exterior de rulare justificată din 
motive de siguranță și de sănătate 
publică;

(d) să achiziționeze numai pneurile care 
îndeplinesc criteriul definit la articolul 10
din Regulamentul (CE) nr. 1222/200940,
atunci când sunt disponibile pe piață;

Or. en

Amendamentul 1592
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Anexa III – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să achiziționeze numai pneurile care 
îndeplinesc criteriul de apartenență la clasa 
cea mai ridicată de eficiență a consumului 
de combustibil, în conformitate cu definiția 
din Regulamentul (CE) nr. Această cerință 
nu împiedică organismele publice să 
achiziționeze pneuri cu cea mai ridicată 
clasă de aderență sau clasă de zgomot 
exterior de rulare justificată prin motive de 
siguranță și de sănătate publică;

(d) ar trebui să achiziționeze numai 
pneurile care îndeplinesc criteriul de 
apartenență la clasa cea mai ridicată de 
eficiență a consumului de combustibil, în 
conformitate cu definiția din Regulamentul 
(CE) nr. Această cerință nu împiedică 
organismele publice să achiziționeze 
pneuri cu cea mai ridicată clasă de aderență 
sau clasă de zgomot exterior de rulare 
justificată prin motive de siguranță și de 
sănătate publică;

Or. de



AM\884003RO.doc 75/103 PE475.997

RO

Justificare

În contextul amendamentului la articolul 5, achiziția publică trebuie să poată ține seama, pe 
lângă criteriul de eficiență energetică, și de alte aspecte, pentru a putea pondera în mod 
satisfăcător criteriile de selecție și ține cont de rentabilitate.

Amendamentul 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa III – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să achiziționeze numai pneurile care 
îndeplinesc criteriul de apartenență la clasa 
cea mai ridicată de eficiență a consumului 
de combustibil, în conformitate cu definiția 
din Regulamentul (CE) nr. 1222/200940. 
Această cerință nu împiedică organismele 
publice să achiziționeze pneuri cu cea mai 
ridicată clasă de aderență sau clasă de 
zgomot exterior de rulare justificată din 
motive de siguranță și de sănătate publică;

(d) organismele publice ar trebui să 
achiziționeze numai pneurile care 
îndeplinesc criteriul de apartenență la clasa 
cea mai ridicată de eficiență a consumului 
de combustibil, în conformitate cu definiția 
din Regulamentul (CE) nr. 1222/2009. 
Această cerință nu împiedică organismele 
publice să achiziționeze pneuri cu cea mai 
ridicată clasă de aderență sau clasă de 
zgomot exterior de rulare justificată din 
motive de siguranță și de sănătate publică;

Or. en

Amendamentul 1594
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Anexa III – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 

eliminat
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respective;

Or. en

Amendamentul 1595
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Anexa III – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor
respective;

(e) pot să solicite în cadrul licitațiilor 
pentru contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective;

Or. de

Justificare

În contextul amendamentului la articolul 5, achiziția publică trebuie să poată ține seama, pe 
lângă criteriul de eficiență energetică, și de alte aspecte, pentru a putea pondera în mod 
satisfăcător criteriile de selecție și ține cont de rentabilitate.

Amendamentul 1596
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa III – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective;

() să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (c) în momentul furnizării serviciilor 
respective;
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Or. de

Justificare

În sectorul transporturilor este aproape imposibil, sau extrem de costisitor, de verificat dacă 
furnizorii de servicii folosesc pneurile cu cea mai mare eficiență energetică. De aceea, 
trimiterea la litera d ar trebui eliminată.

Amendamentul 1597
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa III – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective;

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective; atunci când organizează 
licitații pentru contracte de servicii, 
organismele publice evaluează 
posibilitatea de a încheia contracte de 
randament energetic pe termen lung, 
astfel cum este menționat la articolul 14 
litera (b);

Or. en

Justificare

O parte importantă a prezentei directive este consolidarea pieței pentru servicii energetice în 
vederea stimulării capitalului privat pentru investiții în materie de eficiență energetică. Prin 
urmare, este crucial ca organismele publice să fie încurajate să utilizeze contractele de 
performanță energetică pe lângă alte măsuri pentru a realiza economiile de energie necesare.

Amendamentul 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Anexa III – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective;

(e) organismele publice ar trebui să 
solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective;

Or. en

Amendamentul 1599
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Anexa III – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin 
cerințele minime privind randamentul 
energetic, menționate la articolul 4 
alineatul (1). Gradul de respectare a 
acestor cerințe se verifică pe baza 
certificatelor de randament energetic 
menționate la articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1600
Bernd Lange

Propunere de directivă
Anexa III – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin 
cerințele minime privind randamentul 
energetic, menționate la articolul 4 
alineatul (1). Gradul de respectare a 
acestor cerințe se verifică pe baza 
certificatelor de randament energetic 
menționate la articolul 11 din Directiva 
2010/31/UE.

(f) să țină cont în mod obligatoriu de clasa 
de eficiență energetică a clădirilor pe care 
le achiziționează sau închiriază, ținând 
cont, în acest context, în mod suficient de 
raportul cost-eficacitate, de fezabilitatea 
economică și de adecvarea tehnică, 
precum și de concurența suficientă în 
domeniul autorității vizate. Gradul de 
respectare a acestor cerințe se verifică pe 
baza certificatelor de randament energetic 
menționate la articolul 11 din Directiva 
2010/31/UE.

Or. de

Amendamentul 1601
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa III – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
minime privind randamentul energetic,
menționate la articolul 4 alineatul (1). 
Gradul de respectare a acestor cerințe se 
verifică pe baza certificatelor de randament 
energetic menționate la articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE.

(f) fără a aduce atingere articolului 9 
alineatul (1) din Directiva 2010/31/UE, să 
achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
prevăzute în cele mai înalte clase de 
eficiență energetică, în conformitate cu 
definiția din țara în care este situată 
clădirea. Gradul de respectare a acestor 
cerințe se verifică pe baza certificatelor de 
randament energetic menționate la 
articolul 11 din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 1602
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de directivă
Anexa III – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
minime privind randamentul energetic, 
menționate la articolul 4 alineatul (1). 
Gradul de respectare a acestor cerințe se 
verifică pe baza certificatelor de randament 
energetic menționate la articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE.

(f) să achiziționeze sau să încheie noi 
contracte de închiriere doar pentru 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
minime privind randamentul energetic, 
menționate la articolul 4 alineatul (1), sau 
care le vor îndeplini la momentul 
ocupării. Gradul de respectare a acestor 
cerințe se verifică pe baza certificatelor de 
randament energetic menționate la 
articolul 11 din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 1603
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Anexa III – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) să achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
minime privind randamentul energetic, 
menționate la articolul 4 alineatul (1). 
Gradul de respectare a acestor cerințe se 
verifică pe baza certificatelor de randament 
energetic menționate la articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE.

f) ar trebui să achiziționeze sau să 
închirieze doar clădirile care îndeplinesc 
cel puțin cerințele minime privind 
randamentul energetic, menționate la 
articolul 4 alineatul (1). Gradul de 
respectare a acestor cerințe se verifică pe 
baza certificatelor de randament energetic 
menționate la articolul 11 din Directiva 
2010/31/UE.

Or. de

Justificare

În contextul amendamentului la articolul 5, achiziția publică trebuie să poată ține seama, pe 
lângă criteriul de eficiență energetică, și de alte aspecte, pentru a putea pondera în mod 
satisfăcător criteriile de selecție și ține cont de rentabilitate.
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Amendamentul 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa III – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
minime privind randamentul energetic, 
menționate la articolul 4 alineatul (1). 
Gradul de respectare a acestor cerințe se 
verifică pe baza certificatelor de randament 
energetic menționate la articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE.

(f) organismele publice ar trebui să 
achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
minime privind randamentul energetic, 
menționate la articolul 4 alineatul (1). 
Gradul de respectare a acestor cerințe se 
verifică pe baza certificatelor de randament 
energetic menționate la articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste cerințe nu aduc atingere 
articolelor prevăzute în 
Directivele 2004/18/CE și 2004/17/CE și 
niciuneia din posibilele revizii ulterioare 
ale acestor directive. În cazul în care se 
consideră că sunt contradictorii, aceste 
directive vor avea prioritate în fața anexei 
respective.

Or. en

Amendamentul 1606
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă nu este posibil să se asigure raportul 
cost-eficacitate, fezabilitatea economică și 
adecvarea tehnică sau concurența 
suficientă pentru produsele prevăzute la 
literele (a)-(d), organismele publice pot 
achiziționa următorul produs cel mai bun 
în materie de eficiență energetică 
disponibil, în cazul în care sunt 
îndeplinite aceste condiții;

Or. en

Amendamentul 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (f) nu se aplică în cazul 
achiziționării sau închirierii clădirilor 
protejate oficial ca făcând parte dintr-un 
complex desemnat ca atare sau datorită 
valorii lor arhitecturale sau istorice 
deosebite;

Or. en

Amendamentul 1608
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituțiile UE închiriază sau 
achiziționează doar clădirile care 
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îndeplinesc cerințele prevăzute în cele mai 
înalte clase de eficiență energetică, în 
conformitate cu definiția din țara în care 
este situată clădirea.

Or. en

Amendamentul 1609
Ivo Belet

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădirile suplimentare pe care le vor 
închiria sau achiziționa instituțiile UE în 
viitor vor fi achiziționate sau închiriate în 
mod sistematic în cea mai bună clasă 
disponibilă de randament energetic.

Or. en

Amendamentul 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădirile suplimentare pe care le vor 
închiria sau achiziționa instituțiile UE în 
viitor vor fi în mod sistematic în cea mai 
bună clasă disponibilă de randament 
energetic.

Or. en

Amendamentul 1611
András Gyürk
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Propunere de directivă
Anexa V – nota de subsol 3

Textul propus de Comisie

[3] Aplicabil în cazul în care economiile de energie sunt calculate ca energie primară prin 
intermediul unei abordări ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile 
de electricitate în kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5. Statele 
membre pot aplica un alt coeficient, cu condiția de a putea justifica valoarea acestuia. 

Amendamentul

[3] Aplicabil în cazul în care economiile de energie sunt calculate ca energie primară prin 
intermediul unei abordări ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile 
de electricitate în kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5, care reflectă 
eficiența medie actuală estimată a UE pentru producția de energie termică și electrică. 
Statele membre aplică un alt coeficient, în cazul în care centralele sunt mai eficiente și 
adaptează acest lucru în mod periodic.

Or. en

Amendamentul 1612
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa IV – nota de subsol 3

Textul propus de Comisie

[3] Aplicabil în cazul în care economiile de energie sunt calculate ca energie primară prin 
intermediul unei abordări ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile 
de electricitate în kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5. Statele 
membre pot aplica un alt coeficient, cu condiția de a putea justifica valoarea acestuia. 
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Amendamentul

[3] Aplicabil în cazul în care economiile de energie sunt calculate ca energie primară prin 
intermediul unei abordări ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile 
de electricitate în kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5 care reflectă 
eficiența medie actuală estimată a UE pentru producția de energie termică și electrică. 
Statele membre pot aplica un alt coeficient, cu condiția de a putea justifica valoarea acestuia.
Statele membre aplică un alt coeficient, în cazul în care centralele sunt mai eficiente. 
Acesta ar trebui adaptat în mod periodic.

Or. en

Amendamentul 1613
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa IV – nota de subsol 3

Textul propus de Comisie

[3] Aplicabil în cazul în care economiile de energie sunt calculate ca energie primară prin 
intermediul unei abordări ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile 
de electricitate în kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5. Statele 
membre pot aplica un alt coeficient, cu condiția de a putea justifica valoarea acestuia. 

Amendamentul

[3] Aplicabil în cazul în care economiile de energie sunt calculate ca energie primară prin 
intermediul unei abordări ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile 
de electricitate în kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5. Statele 
membre pot aplica un alt coeficient, cu condiția de a putea justifica valoarea acestuia sau ca 
un astfel de coeficient să fi fost deja stabilit în legislația națională.

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să fie în contradicție cu definițiile deja stabilite și acceptate pentru 
conversia energiei electrice în energie primară.
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Amendamentul 1614
Henri Weber

Propunere de directivă
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1615
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsuri care vizează economiile de 
energie pe termen scurt

eliminat

Următoarele măsuri trebuie considerate 
drept economii de energie vizate pe 
termen scurt:
(a) distribuția sau instalarea de becuri 
fluorescente compacte eficiente din punct 
de vedere energetic;
(b) distribuția sau instalarea de duze de 
duș eficiente din punct de vedere 
energetic;
(c) audituri energetice;
(d) campanii de informare.

Or. en

Justificare

Majoritatea economiilor de energie pe termen scurt sugerate fie sunt în conformitate cu 
proiectarea ecologică, fie nu ar furniza ca atare (de exemplu, campaniile de informare) 
economii de energie, deoarece economiile de energie provin cel mai adesea din campaniile 
produselor (de exemplu, electrocasnice), cu excepția câtorva inițiative (de exemplu, 
reducerea temperaturii interioare, regimul „stand-by” etc.), care sunt adesea dificile și a 
căror evaluare este adesea costisitoare.
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Amendamentul 1616
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa V – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele principii sunt principiile 
orientative care vor fi utilizate de către 
statele membre atunci când stabilesc 
economii de energie peste cele care ar fi 
avut loc în mod firesc.

Or. en

Amendamentul 1617
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsuri care vizează economiile de 
energie pe termen scurt

1. Măsuri care nu contribuie la obiectivul 
privind economisirea de energie

Or. en

Amendamentul 1618
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele măsuri trebuie considerate 
drept economii de energie vizate pe 
termen scurt:

Următoarele măsuri trebuie excluse din 
obiectivul privind economisirea de 
energie:

Or. en
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Amendamentul 1619
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) distribuția sau instalarea de becuri 
fluorescente compacte eficiente din punct 
de vedere energetic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1620
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) campanii de informare. eliminat

Or. en

Amendamentul 1621
Bernd Lange

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) distribuirea și instalarea de aparate 
de uz casnic cu clasa cea mai ridicată de 
eficiență energetică, care au atins nivelul 
de 15 % al pătrunderii pe piață, însă a 
căror pătrundere pe piață se află sub 
30 %;

Or. de
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Justificare

Aparatele cu o pătrundere pe piață situată între 15 % și 30 % pot fi considerate „economii de 
energie pe termen scurt”.

Amendamentul1622
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) distribuirea și instalarea contoarelor 
inteligente;

Or. it

Amendamentul 1623
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Calculul economiilor de energie 2. Metodologia economiilor de energie

Calculul economiilor de energie din 
cadrul sistemelor naționale de obligații în 
ceea ce privește eficiența energetică 
trebuie să ia în considerare durata de 
viață a măsurilor. În cazul în care nu 
există valori naționale pentru fixarea 
duratei de viață a măsurilor, se aplică 
valorile standard menționate la punctul 4. 
Părțile obligate pot utiliza una sau mai 
multe dintre următoarele metode de calcul 
al economiilor de energie în scopul 
articolului 6 alineatul (2): 

Părțile obligate pot utiliza una sau mai 
multe dintre următoarele metode de calcul 
al economiilor de energie în scopul 
articolului 6 alineatul (2):

(a) estimări tehnice; (a) economiile de energie preconizate, 
prin referire la rezultatele îmbunătățirilor 
energetice anterior monitorizate în mod 
independent în instalații similare. 
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Principiile prevăzute la punctul 3 se 
aplică atunci când se stabilesc economiile 
de energie preconizate. Abordarea 
generică este denumită „ex-ante”;

(b) contorizare; (b) economii de energie contorizate, prin 
care economiile de energie rezultate din 
introducerea unei măsuri sau a unui 
pachet de măsuri sunt stabilite prin 
înregistrarea reducerii efective a utilizării 
energetice, ținând seama în mod 
corespunzător de factori precum gradul 
de ocupare, nivelurile de producție și 
starea vremii, care pot afecta consumul. 
Abordarea generică este denumită „ex-
post”.

(c) valorile standard și duratele de viață 
adoptate de statele membre pe o bază 
clară și solidă. Aceste valori se notifică 
Comisiei. Comisia poate solicita 
modificarea valorilor respective în cazul 
în care există posibilitatea ca acestea să 
denatureze concurența sau dacă acestea 
se dovedesc a fi mai puțin ambițioase 
decât valorile standard și duratele de viață 
de la punctele 3 și 4. 

(c) economii de energie gradate, prin care 
poate fi adecvat să se utilizeze estimări 
tehnice ale economiilor de energie atunci 
când stabilirea unor date strict măsurate 
pentru o instalație specifică este dificilă 
sau mult prea costisitoare, de exemplu 
înlocuirea unui compresor sau a unui 
motor electric cu o scală kWh diferită de 
cea pentru care au fost măsurate 
informații independente privind 
economiile de energie.

(d) valorile standard și duratele de viață 
de la punctele 3 și 4, în cazul în care nu s-
au stabilit valori standard și durate de 
viață la nivel național; 

(d) economii de energie analizate, în care 
sunt stabilite răspunsul consumatorilor la 
consultări, campaniile de informare sau 
contoarele inteligente. Această abordare 
poate fi utilizată doar pentru economiile 
de energie rezultate din schimbările 
privind comportamentul consumatorilor. 
Aceasta nu poate fi utilizată pentru 
economii rezultate din introducerea unor 
măsuri concrete. Economiile de energie 
din instalații ar trebui să provină fie din 
catalogul economiilor de energie 
preconizate, fie din metodele tehnice. 
Atunci când sunt alese economiile de 
energie preconizate, utilizarea metodelor 
tehnice este exclusă.

Or. en
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Amendamentul 1624
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) estimări tehnice; (a) Economii de energie gradate, prin care 
poate fi adecvat să se utilizeze estimări 
tehnice ale economiilor de energie atunci 
când stabilirea unor date strict măsurate 
pentru o instalație specifică este dificilă 
sau mult prea costisitoare, de exemplu 
înlocuirea unui compresor sau a unui 
motor electric cu o scală kWh diferită de 
cea pentru care au fost măsurate 
informații independente privind 
economiile de energie;

Or. en

Amendamentul 1625
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Economiile de energie preconizate, 
prin referire la rezultatele îmbunătățirilor 
energetice anterior monitorizate în mod 
independent în instalații similare. 
Abordarea generică este denumită „ex-
ante”;

Or. en

Amendamentul 1626
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 2 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contorizare; (b) economii de energie contorizate, prin 
care economiile de energie în urma 
introducerii unei măsuri sau a unui 
pachet de măsuri sunt stabilite prin 
înregistrarea reducerii efective a utilizării 
energetice, ținând seama în mod 
corespunzător de factori precum gradul 
de ocupare, nivelurile de producție și 
starea vremii, care pot afecta consumul. 
Abordarea generică este denumită „ex-
post”;

Or. en

Amendamentul 1627
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contorizare; (b) monitorizare, control și contorizare în 
timp real

Or. en

Amendamentul 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contorizare; (b) echipament de contorizare, de
măsurare

Or. en
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Amendamentul 1629
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Principii aplicabile în calcularea 
economiilor de energie
În stabilirea economiilor de energie 
pentru o măsură în materie de eficiență 
energetică, se aplică următoarele 
principii:
(a) pot fi luate în considerare doar 
economiile de energie care se adaugă 
celor anticipate în urma unui produs 
mediu introdus pe piață. La stabilirea 
economiilor de energie suplimentare se va 
ține seama în mod corespunzător de 
următoarele:
i. randamentul energetic predominant și 
eticheta energetică a măsurilor de 
construcție (pereți, acoperișuri, podele, 
ferestre și uși) în stocul de clădiri 
existente;
ii. regulamentele predominante 
referitoare la cerințele minime de 
randament energetic pentru noi clădiri 
sau vehicule ori eliminarea anumitor 
produse, de exemplu interzicerea 
anumitor becuri incandescente, aceasta 
însemnând că norma este reprezentată de 
becurile eficiente din punct de vedere 
energetic;
iii. cerințele minime ale UE în materie de 
randament energetic pentru produsele cu 
impact energetic, în conformitate cu 
definiția din Directiva UE privind 
proiectarea ecologică;
iv. vânzările predominante pe piață și 
tendințe ale vânzărilor de produse 
consumatoare de energie în statul 
membru în care există criteriul UE de 
etichetare energetică;
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(b) trebuie să se poată demonstra că 
activitățile părții obligate sunt pertinente 
pentru realizarea economiilor de energie 
pretinse;
(c) trebuie să se țină seama în mod 
corespunzător de facilitatea sporită sau de 
efectul de recul rezultat în urma 
introducerii măsurilor, de exemplu 
confortul sporit generat de măsurile de 
izolare;
(d) economiile de energie realizate în 
cadrul utilizării finale pot fi pretinse doar 
în mod justificat de mai mult de o parte 
obligată;
(e) economiile de energie realizate ca 
urmare a altor politici locale, regionale, 
naționale sau internaționale pot să nu fie 
incluse, de exemplu regulamentele 
predominante în domeniul construcțiilor;
(f) pentru a ține seama de variațiile 
climatice dintre regiuni, statele membre 
pot alege să ajusteze economiile de 
energie la o valoare standard sau să 
aprobe diferite economii de energie în 
conformitate cu variațiile de temperatură 
dintre regiuni; ajustarea ar trebui 
clarificată și aprobată de Comisie în 
termen de cel mult trei luni de la punerea 
în aplicare a prezentei directive.
(g) în cazul în care măsurile au drept 
rezultat schimbări ale consumului de mai 
mult de un tip de combustibil, trebuie să 
se ia în considerare în mod corespunzător 
conținutul energiei primare din 
combustibilul respectiv, în conformitate 
cu definiția din anexa IV;
(h) calculul economiilor de energie 
trebuie să ia în considerare durata de 
viață a măsurilor;
(i) în cazul în care măsurile au drept 
rezultat înlocuirea accelerată a 
echipamentelor, produselor sau 
componentelor de construcții, trebuie să 
se țină seama în mod corespunzător de 
durata economiilor de energie în 
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comparație cu consumul energetic al 
echipamentelor inițiale, dar numai pentru 
durata de viață rămasă a echipamentelor 
inițiale;
(j) sunt permise acțiunile părților obligate, 
fie individual, fie împreună, care au drept 
obiectiv să conducă la transformări de 
durată ale produselor, echipamentelor sau 
piețelor la un nivel superior de eficiență 
energetică;
(k) în vederea promovării asimilării 
măsurilor în materie de eficiență 
energetică, statele membre se asigură că 
sunt menținute standardele de calitate 
pentru produse, servicii și aplicarea 
măsurilor. În cazul în care nu există 
astfel de standarde, statele membre 
colaborează cu părțile obligate pentru 
introducerea acestora.
Calculul economiilor de energie trebuie 
să fie revizuit cel puțin la fiecare doi ani 
pentru a lua în considerare evoluțiile la 
nivel de reglementare și tehnologic.

Or. en

Amendamentul 1630
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 2b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Notificarea metodologiei
Statele membre informează Comisia cu 
privire la metodologia lor detaliată 
propusă pentru operarea sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Această notificare 
include informații despre:
(a) părțile obligate;
(b) sectoarele vizate;
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(c) nivelul obiectivului privind 
economisirea de energie;
(d) durata perioadei de obligații;
(e) categoriile de măsuri eligibile;
(f) metodologia de calcul, inclusiv modul 
de stabilire a adiționalității și a 
materialității;
(g) durata de viață a măsurii;
(h) abordarea asumată cu privire la 
variațiile climatice în cadrul statului 
membru;
(i) tratarea combustibililor cu conținut
diferit de carbon sau energie primară;
(j) standardele de calitate;
(k) protocoalele de monitorizare și 
verificare;
(l) protocoalele de audit.
Comisia poate solicita modificarea 
metodologiilor în cazul în care există 
posibilitatea ca acestea să denatureze 
concurența sau dacă acestea sunt mai 
puțin stricte decât sistemele echivalente 
din alte state membre.

Or. en

Amendamentul 1631
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 1632
Vicky Ford
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Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 3 – punctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 1633
Bernd Lange

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 3 – punctul 3.1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) USCĂTOARE DE RUFE DE UZ 
CASNIC
De la 1 decembrie 2013
Clasa A economii preconizate (kWh/an): 
de stabilit
Clasa A+ economii preconizate (kWh/an): 
de stabilit
Clasa A++ economii preconizate 
(kWh/an): de stabilit
Clasa A+++ economii preconizate 
(kWh/an): de stabilit

Or. de

Justificare

La momentul adoptării directivei, anexa V secțiunea 3 ar trebui să corespundă stadiului 
actual de punere în aplicare a etichetării energetice. Regulamentul delegat privind 
etichetarea energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic va fi adoptat în curând, iar 
economiile preconizate ar trebui să corespundă versiunii finale a claselor de eficiență 
energetică.

Amendamentul 1634
Claude Turmes
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Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 3 – punctul 3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Economii de energie unitare de la GLS42

la CFL 16 kWh/an
eliminat

__________________
42Serviciu de iluminat general (GLS) sau 
lămpi cu filament din tungsten (CFL)

Or. en

Amendamentul 1635
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa V – secțiunea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Durate de viață standard
Măsură de îmbunătățire a 
eficienței energetice prin 
înlocuirea componentei

Durate 
standard de 
viață în ani

Boiler – condensare 20
Boiler – evacuare directă 20
Duze de injecție, petrol și gaze 10
Echipamente de control 15-20
Sistem de control – central 15-25
Sistem de control – cameră de 
comandă

15-25

Comenzi ale sistemelor de 
încălzire: supape de comandă, 
automate

10

Contoare 10

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1636
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa Va (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Va
Criteriile minime care trebuie incluse în 
auditurile energetice și în sistemele de 

gestionare energetică
Auditurile energetice și sistemele de 
gestionare energetică menționate la 
articolul 7 includ și respectă cel puțin 
următoarele criterii:
1. Sistemele de gestionare energetică, care 
includ, de asemenea, audituri energetice, 
conțin o politică energetică clară la nivel 
de întreprindere și amplasament, cu 
planuri de acțiune care includ investiții, 
bugete și operațiuni, împreună cu linii 
clare de responsabilitate și răspundere 
pentru consumul energetic și un mai bun 
randament energetic, ajungând la cele 
mai înalte niveluri de gestionare.
2. Auditurile energetice și sistemele de 
gestionare energetică au obiective clar 
definite destinate să îmbunătățească și să 
mențină randamentul energetic al 
întreprinderilor, precum și al 
gospodăriilor, la niveluri optime din punct 
de vedere economic, respectând în același 
timp sarcinile de mediu și fezabilitatea 
tehnică. Auditurile energetice pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
și gospodării sunt, în mod normal, mai 
puțin complexe și solicitate mai rar decât 
cele pentru întreprinderile și clădirile mai 
mari [1]. Cu toate acestea, criteriile 
generale privind calitatea, prevăzute în 
prezenta anexă, se aplică în mod egal în 
cazul auditurilor energetice pentru IMM-
uri și gospodării.
3. Aceste audituri energetice și sisteme de 
gestionare se bazează pe date operaționale 
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măsurate actualizate privind consumul 
energetic și profilurile de sarcină (pentru 
energie electrică), care pot fi stocate 
pentru analiză istorică și pentru 
monitorizarea performanței. Auditurile au 
obiective bazate pe fluxurile energetice în 
interiorul și în exteriorul limitelor 
generale sistemice ale întreprinderilor, 
amplasamentelor și clădirilor în cauză. 
Astfel, acestea includ consumul energetic 
total al amplasamentului, precum și 
consumul aferent proceselor, serviciilor și 
sistemelor individuale, împreună cu 
clasele energetice (abur, combustibil, 
energie electrică), precum și costurile 
operaționale și pentru energie anterioare, 
actuale și proiectate. Datele sunt ajustate 
pentru influențele externe, precum 
condițiile meteorologice, capacitatea 
industrială de transfer etc.
4. Auditurile energetice pentru 
întreprinderile și clădirile mai mari includ 
atât macroaudituri pentru fluxurile 
energetice globale de la și la întreprinderi 
și clădiri, cât și microaudituri pentru 
sisteme tehnice individuale, procese și 
echipamente în cadrul limitelor 
sistemului, desfășurate în mod 
cuprinzător și sistematic și într-un mod 
independent, transparent și obiectiv la 
interval de 3 și, respectiv, 2 ani, cu 
raportări anuale în întreprinderi. Vizitele 
pe teren fac parte integrantă din aceste 
audituri.
5. Auditurile energetice sunt, de 
asemenea, reprezentative pentru a colecta 
date sigure și relevante și multiplicabile, 
precum și proporționale, detectabile și 
verificabile.
6. Aceste audituri energetice și sisteme de 
gestionare energetică se bazează, ori de 
câte ori este posibil, pe analiza costurilor 
întregului ciclu de viață, în loc de 
perioade simple de recuperare a 
investițiilor, pentru a ține seama, printre 
altele, de economiile de energie pe termen 
lung, de valorile reziduale ale investițiilor 
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pe termen lung și de ratele de scont.
7. Toți auditorii energetici și operatorii 
sistemelor de gestionare energetică 
(interni și externi) sunt autorizați și/sau 
acreditați de un organ oficial (organe 
oficiale) desemnat(e) și/sau recunoscut(e) 
de către statul membru sau de guvernul 
regional.
8. Auditorilor energetici interni și 
operatorilor interni ai sistemelor de 
gestionare energetică li se atribuie roluri 
esențiale ca mijloc de asigurare și 
menținere a competenței interne, a 
conștientizării, a comunicării și a 
angajamentului în cadrul întreprinderilor 
și clădirilor obligate și abordate.
9. Selectarea și măsurarea tuturor 
echipamentelor energetice noi sau 
înlocuite, a proceselor și a altor măsuri de 
economisire de energie includ analize 
economice, comportamentale și tehnice, 
precum și propuneri și planuri pentru 
monitorizarea și verificarea impactului 
măsurilor odată ce sunt puse în aplicare. 
Alte posibile câștiguri fără legătură cu 
energia, precum creșterile de 
productivitate și costurile de întreținere 
mai mici trebuie, de asemenea, raportate, 
precum și interacțiunile tehnice și 
sinergiile dintre măsurile combinate.
10. Auditurile energetice sunt „de calitate 
în privința investițiilor” în sensul că, 
pentru măsurile propuse, calculele 
economice trebuie să fie suficient de 
detaliate și validate pentru a oferi 
potențialilor investitori (interni și externi), 
precum și autorităților fiscale și 
financiare, informații clare despre 
potențialele economii de energie, fluxurile 
de trezorerie și valorile nete actuale ale 
măsurilor și pachetelor de măsuri 
propuse, precum și despre riscurile 
tehnice și financiare aferente.
11. Auditurile energetice și sistemele de 
gestionare energetică și recomandările 
acestora se bazează pe revizuirile 
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întreprinderii, clădirii, amplasamentului, 
sistemului și statutului procesului, 
comparându-le pe acestea cu valorile de 
referință aplicabile și cu cele mai bune 
practici, precum și cu listele actualizate 
continuu ale „celor mai bune tehnologii 
disponibile” (BAT în IPPC brefs[2], de 
exemplu ) pentru sectorul și subsectorul 
în cauză.
12. Măsurile utilizate sau propuse în 
prezent pentru a îmbunătăți randamentul 
energetic nu afectează în niciun fel 
reglementările existente în domeniul 
sănătății și al siguranței, precum 
constrângerile referitoare la ambianța 
climatică din interior și la siguranța 
împotriva incendiilor în timpul punerii în 
aplicare, exploatării și ocupării, sau alte 
constrângeri de reglementare.
13. Utilizarea EN ISO 50001 (sistemele de 
gestionare energetică) poate fi 
recunoscută ca mijloc de îndeplinire a 
cerințelor prevăzute la articolul 7 din 
prezenta directivă, cu condiția ca 
aplicarea standardului în întreprinderi și 
clădiri să respecte, de asemenea, criteriile 
prevăzute la punctele 1 – 12 din această 
anexă[3].
[1] În Directiva 2010/31/UE din 
19 mai 2010 privind randamentul 
energetic al clădirilor, frecvența 
auditurilor energetice pentru clădiri este 
stabilită prin cerințe privind certificatele 
de randament energetic, din care 
auditurile energetice constituie o parte 
necesară.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] Utilizarea EN 16247-1 (auditurile 
energetice) poate fi, de asemenea, 
recunoscută ca un mijloc de îndeplinire a 
cerințelor prevăzute la articolul 7 din 
prezenta directivă, cu condiția ca 
aplicarea standardului în întreprinderi și 
clădiri să respecte, de asemenea, criteriile 
prevăzute la punctele 1 – 12 din această 
anexă, în urma adoptării oficiale a 
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standardului.

Or. en

Amendamentul 1637
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa Vb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Vb
Măsurarea și verificarea cerințelor 

minime în materie de economii de energie 
în temeiul articolului 6

1. potențialul economiilor de energie 
trebuie calculat în funcție de sector;
2. efectele economiilor de energie trebuie 
calculate în funcție de măsura sugerată în 
cadrul unei abordări ascendente, care 
face distincție între măsurile existente, noi 
și planificate;
3. efectele totale ale economiilor de 
energie ale tuturor măsurilor trebuie 
corelate cu obiectivul național, în 
conformitate cu structura sectorială 
aplicată;
4. economiile de energie anuale sunt 
monitorizate pe baza unor date statistice și 
în comparație cu obiectivul;
5. atunci când monitorizarea arată 
deviații de la traiectoria pentru 
îndeplinirea obiectivului, măsurile trebuie 
monitorizate în mod individual și ajustate 
în mod corespunzător.

Or. en


