
AM\884267RO.doc PE476.055v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2011/0172(COD)

22.11.2011

AMENDAMENTELE
1638 - 1810

Proiect de raport
Claude Turmes
(PE472.358v01-00)

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

Propunere de directivă
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))



PE476.055v01-00 2/88 AM\884267RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\884267RO.doc 3/88 PE476.055v01-00

RO

Amendamentul 1638
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul instalării unui contor 
individual, statele membre se asigură că 
acesta este conectat la o interfață care 
oferă consumatorului final o comunicare 
securizată, permițând contorului să 
exporte date metrologice private către 
consumatorul final sau către o parte terță 
desemnată de consumatorul final.

În momentul instalării unui contor 
individual, statele membre se asigură că 
acesta respectă standardele europene 
pertinente și funcționalitățile pentru 
aceste contoare.

Or. en

Amendamentul 1639
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul instalării unui contor 
individual, statele membre se asigură că 
acesta este conectat la o interfață care 
oferă consumatorului final o comunicare 
securizată, permițând contorului să 
exporte date metrologice private către 
consumatorul final sau către o parte terță 
desemnată de consumatorul final.

În momentul instalării unui contor 
individual inteligent, statele membre se 
asigură că acesta măsoară în mod corect și 
transmite în condiții de siguranță datele 
privind consumul către consumatorul final 
sau către o parte terță desemnată de 
consumatorul final. Prelucrarea datelor se 
face în siguranță și protejând viața 
privată a consumatorilor, în conformitate 
cu dispozițiile pertinente ale dreptului UE 
privind protecția datelor și a vieții private.

Or. en

Amendamentul 1640
Ioan Enciu
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul instalării unui contor 
individual, statele membre se asigură că 
acesta este conectat la o interfață care oferă 
consumatorului final o comunicare 
securizată, permițând contorului să exporte 
date metrologice private către 
consumatorul final sau către o parte terță 
desemnată de consumatorul final.

În momentul instalării unui contor 
individual, statele membre se pot asigura, 
în urma unei analize pozitive cost-
beneficii, că acesta este conectat la o 
interfață care oferă consumatorului final o 
comunicare securizată, permițând 
contorului să exporte date metrologice 
private către consumatorul final sau către o 
parte terță desemnată de consumatorul final
în conformitate cu legislația privind 
protecția datelor cu caracter personal.

Or. ro

Amendamentul 1641
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul instalării unui contor 
individual, statele membre se asigură că 
acesta este conectat la o interfață care oferă 
consumatorului final o comunicare 
securizată, permițând contorului să exporte 
date metrologice private către 
consumatorul final sau către o parte terță 
desemnată de consumatorul final.

În momentul instalării unui contor 
individual inteligent, statele membre se 
asigură că acesta este conectat la o interfață 
care oferă consumatorului final o 
comunicare securizată, permițând 
contorului să exporte date metrologice 
private către consumatorul final sau către o 
parte terță desemnată de consumatorul 
final.

Or. en

Amendamentul 1642
Gaston Franco
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul instalării unui contor 
individual, statele membre se asigură că 
acesta este conectat la o interfață care oferă 
consumatorului final o comunicare 
securizată, permițând contorului să exporte 
date metrologice private către 
consumatorul final sau către o parte terță 
desemnată de consumatorul final.

În momentul instalării unui contor 
individual, statele membre se asigură că 
acesta este conectat la o interfață, cum ar fi
un site internet personal, care oferă 
consumatorului final o comunicare 
securizată, permițând contorului să exporte 
date metrologice private către 
consumatorul final sau către o parte terță 
desemnată de consumatorul final.

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să contravină politicii statului membru referitoare la ecranele instalate 
la domiciliul consumatorului, deoarece acestea pot fi complexe și costisitoare din punct de 
vedere tehnic (comparativ, în unele cazuri, cu publicarea de date prin intermediul site-urilor
internet sau ale telefoanelor inteligente).

Amendamentul 1643
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interfața furnizează informații private 
care permit consumatorilor finali să își 
controleze cu o mai mare eficiență 
consumul individual de energie și să 
utilizeze informațiile respective pentru o 
posibilă viitoare analiză. Aceste informații 
trebuie să indice cel puțin rata actuală a 
consumului (de exemplu, kWh, kJ, m3) și 
costurile aferente și să fie comunicate 
într-un format care să promoveze 
acțiunile consumatorilor în materie de 
eficiență energetică.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1644
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interfața furnizează informații private care
permit consumatorilor finali să își 
controleze cu o mai mare eficiență 
consumul individual de energie și să 
utilizeze informațiile respective pentru o 
posibilă viitoare analiză. Aceste informații 
trebuie să indice cel puțin rata actuală a 
consumului (de exemplu, kWh, kJ, m3) și 
costurile aferente și să fie comunicate într-
un format care să promoveze acțiunile 
consumatorilor în materie de eficiență 
energetică.

Interfața contorului permite conectarea la
un ecran instalat la domiciliul 
consumatorului, care furnizează
informații ce permit consumatorilor finali 
să își controleze cu o mai mare eficiență și 
să reducă consumul individual de energie.
Aceste informații pot fi utilizate ulterior 
pentru o posibilă viitoare analiză și
consultanță oferită de o parte terță, 
desemnată de consumatorul final, 
protejând viața privată a acestuia. Aceste 
informații trebuie să indice cel puțin rata 
actuală a consumului (de exemplu, kWh, 
kJ, m3) și costurile aferente.

Or. en

Amendamentul 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interfața furnizează informații private care 
permit consumatorilor finali să își 
controleze cu o mai mare eficiență 
consumul individual de energie și să 
utilizeze informațiile respective pentru o 
posibilă viitoare analiză. Aceste informații 
trebuie să indice cel puțin rata actuală a 
consumului (de exemplu, kWh, kJ, m3) și 
costurile aferente și să fie comunicate într-
un format care să promoveze acțiunile 
consumatorilor în materie de eficiență 

Interfața furnizează informații private, fie 
pe ecranul contorului inteligent, fie pe 
internet, care permit consumatorilor finali 
să își controleze cu o mai mare eficiență 
consumul individual real de energie și să 
utilizeze informațiile respective pentru o
posibilă viitoare analiză. Aceste informații 
trebuie să indice cel puțin rata actuală a 
consumului (de exemplu, kWh, kJ, m3) și 
costurile aferente și să fie comunicate într-
un format care să promoveze acțiunile 



AM\884267RO.doc 7/88 PE476.055v01-00

RO

energetică. consumatorilor în materie de eficiență 
energetică.

Or. en

Amendamentul 1646
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interfața furnizează informații private care 
permit consumatorilor finali să își 
controleze cu o mai mare eficiență 
consumul individual de energie și să 
utilizeze informațiile respective pentru o 
posibilă viitoare analiză. Aceste informații 
trebuie să indice cel puțin rata actuală a 
consumului (de exemplu, kWh, kJ, m3) și 
costurile aferente și să fie comunicate într-
un format care să promoveze acțiunile 
consumatorilor în materie de eficiență 
energetică.

Interfața furnizează informații private care 
permit consumatorilor finali să își 
controleze cu o mai mare eficiență 
consumul individual de energie și să 
utilizeze informațiile respective pentru o 
posibilă viitoare analiză. Aceste informații 
trebuie să indice cel puțin rata actuală a 
consumului (de exemplu, kWh, kJ, m3) și 
costurile aferente și, dacă sunt disponibile, 
să fie comunicate într-un format care să 
promoveze acțiunile clienților în materie 
de eficiență energetică.

Or. de

Amendamentul 1647
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interfața furnizează informații private care 
permit consumatorilor finali să își 
controleze cu o mai mare eficiență 
consumul individual de energie și să 
utilizeze informațiile respective pentru o 
posibilă viitoare analiză. Aceste informații 
trebuie să indice cel puțin rata actuală a 
consumului (de exemplu, kWh, kJ, m3) și 

Interfața furnizează informații private care 
permit consumatorilor finali să își 
controleze cu o mai mare eficiență 
consumul individual de energie și să 
utilizeze informațiile respective pentru o 
posibilă viitoare analiză și facilitează 
aplicarea unor tarife orare flexibile 
pentru răspunsul la cerere. Aceste 
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costurile aferente și să fie comunicate într-
un format care să promoveze acțiunile 
consumatorilor în materie de eficiență 
energetică.

informații trebuie să indice cel puțin rata 
actuală a consumului (de exemplu, kWh, 
kJ, m3) și costurile aferente și să fie 
comunicate într-un format care să 
promoveze acțiunile consumatorilor în 
materie de eficiență energetică.

Or. en

Amendamentul 1648
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructura de contorizare inteligentă 
este compatibilă cu interfețele de 
comunicare bidirecțională în vederea 
furnizării de servicii în materie de 
eficiență energetică și de gestionare a
cererii, cum ar fi domotica și programele 
de răspuns la cerere, care permit 
consumatorului final să reacționeze la 
semnalele privind prețurile și să își 
adapteze consumul de energie. Statele 
membre solicită interoperabilitatea 
acestor interfețe.

Or. en

Justificare

Instalarea contoarelor inteligente este o bună oportunitate de a permite, de asemenea, ca 
serviciile energetice avansate și, astfel, datele privind consumul și producția de energie, să 
poată fi puse la dispoziția părților terțe pentru a facilita serviciile în materie de eficiență 
energetică și de gestionare a cererii. Aceasta include programele de răspuns la cerere care 
stimulează consumatorii să reacționeze la semnalele privind prețurile și să își schimbe 
comportamentul în ceea ce privește consumul de energie în favoarea unor modele de consum 
mai eficiente și durabile.

Amendamentul 1649
Giles Chichester
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională de reglementare se 
asigură că interfața furnizează, de 
asemenea, date publice care permit 
consumatorului final să consulte și să 
utilizeze tarifele aplicabile duratei 
utilizării, cu tarifare în timp real, tarifare 
la orele de vârf și reduceri pentru orele de 
vârf.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1650
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională de reglementare se 
asigură că interfața furnizează, de 
asemenea, date publice care permit 
consumatorului final să consulte și să 
utilizeze tarifele aplicabile duratei 
utilizării, cu tarifare în timp real, tarifare la 
orele de vârf și reduceri pentru orele de 
vârf.

Statele membre se asigură că interfața 
furnizează, de asemenea, date publice care 
permit consumatorului final să consulte și 
să utilizeze tarifele aplicabile duratei 
utilizării, cu tarifare în timp real, tarifare la 
orele de vârf și reduceri pentru orele de 
vârf.

Or. en

Justificare

Acesta nu este în mod necesar rolul Autorității naționale de reglementare (ANR).

Amendamentul 1651
Ioan Enciu
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională de reglementare se 
asigură că interfața furnizează, de 
asemenea, date publice care permit 
consumatorului final să consulte și să 
utilizeze tarifele aplicabile duratei 
utilizării, cu tarifare în timp real, tarifare la 
orele de vârf și reduceri pentru orele de 
vârf.

Autoritatea națională de reglementare se 
poate asigura că interfața furnizează, de 
asemenea, date publice care permit 
consumatorului final să consulte și să 
utilizeze tarifele aplicabile duratei 
utilizării, cu tarifare în timp real, tarifare la 
orele de vârf și reduceri pentru orele de 
vârf.

Or. ro

Amendamentul 1652
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională de reglementare se 
asigură că interfața furnizează, de 
asemenea, date publice care permit 
consumatorului final să consulte și să 
utilizeze tarifele aplicabile duratei 
utilizării, cu tarifare în timp real, tarifare la 
orele de vârf și reduceri pentru orele de 
vârf.

Autoritatea națională de reglementare se 
asigură că interfața furnizează, de 
asemenea, date publice care permit 
consumatorului final să consulte și să 
utilizeze în cazul energiei electrice tarifele 
aplicabile duratei utilizării, cu tarifare în 
timp real, tarifare la orele de vârf și 
reduceri pentru orele de vârf.

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să contravină politicii statului membru referitoare la ecranele instalate 
la domiciliul consumatorului, deoarece acestea pot fi complexe și costisitoare din punct de 
vedere tehnic (comparativ, în unele cazuri, cu publicarea de date prin intermediul site-urilor 
internet sau ale telefoanelor inteligente).

Amendamentul 1653
Fiona Hall
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau în considerare 
necesitatea de a oferi interfețe accesibile 
consumatorilor cu handicap, dacă este 
necesar.

Or. en

Amendamentul 1654
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele private exportate prin intermediul 
interfeței oferă consumatorului final 
posibilitatea de a-și consulta nivelurile de 
consum anterioare (în monedă națională 
și în kWh, kJ sau m3):

eliminat

a) din ultimele șapte zile, zilnic;
b) din ultima săptămână completă;
c) din ultima lună completă;
d) din aceeași lună completă a anului 
precedent;
e) din ultimul an complet.

Or. en

Amendamentul 1655
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele private exportate prin intermediul 
interfeței oferă consumatorului final 
posibilitatea de a-și consulta nivelurile de 
consum anterioare (în monedă națională și 
în kWh, kJ sau m3):

Datele private exportate prin intermediul 
interfeței oferă consumatorului final 
posibilitatea de a-și consulta nivelurile de 
consum anterioare pe parcursul unor 
intervale de timp variate:

Or. en

Justificare

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Amendamentul 1656
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele private exportate prin intermediul 
interfeței oferă consumatorului final 
posibilitatea de a-și consulta nivelurile de 
consum anterioare (în monedă națională și 
în kWh, kJ sau m3):

Datele private referitoare la consum 
transmise în condiții de siguranță prin 
intermediul interfeței de informare 
bidirecționale oferă consumatorului final 
posibilitatea de a-și consulta nivelurile de 
consum anterioare (în monedă națională și 
în kWh, kJ sau m3):

Or. en

Amendamentul 1657
Gaston Franco
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele private exportate prin intermediul 
interfeței oferă consumatorului final 
posibilitatea de a-și consulta nivelurile de 
consum anterioare (în monedă națională și 
în kWh, kJ sau m3):

Datele private exportate prin intermediul 
interfeței, cum ar fi un site internet 
personal, oferă consumatorului final 
posibilitatea de a-și consulta nivelurile de 
consum anterioare pe parcursul unor 
intervale variate de timp (în monedă 
națională și în kWh, kJ sau m3), cum ar fi:

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să contravină politicii statului membru referitoare la ecranele instalate 
la domiciliul consumatorului, deoarece acestea pot fi complexe și costisitoare din punct de 
vedere tehnic (comparativ, în unele cazuri, cu publicarea de date prin intermediul site-urilor 
internet sau ale telefoanelor inteligente).

Amendamentul 1658
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din ultimele șapte zile, zilnic; eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată să stabilească propriile cerințe de informare, în funcție de 
situația economică proprie.

Amendamentul 1659
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din ultimele șapte zile, zilnic; eliminat

Or. en

Justificare

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Amendamentul 1660
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din ultima săptămână completă; eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată să stabilească propriile cerințe de informare, în funcție de 
situația economică proprie.

Amendamentul 1661
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din ultima lună completă; eliminat
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Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui poată să stabilească propriile cerințe de informare, în funcție de 
situația economică proprie.

Amendamentul 1662
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) din aceeași lună completă a anului 
precedent;

eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată să stabilească propriile cerințe de informare, în funcție de 
situația economică proprie.

Amendamentul 1663
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) din ultimul an complet. eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată să stabilească propriile cerințe de informare, în funcție de 
situația economică proprie.
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Amendamentul 1664
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioadele anterioare corespund 
perioadelor de facturare pentru a fi 
compatibile cu facturile casnice.

eliminat

Or. de

Justificare

O concordanță deplină nu este posibilă din punct de vedere tehnic, deoarece informațiile 
respective sunt prelucrate cu sisteme IT diferite, situație care, din motive ce protecție a 
datelor și de siguranță tehnică, ar trebui menținută. În plus, perioada facturării poate fi alta, 
în funcție de data colectării, decât perioada anterioară.

Amendamentul 1665
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioadele anterioare corespund 
perioadelor de facturare pentru a fi 
compatibile cu facturile casnice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1666
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioadele anterioare corespund eliminat
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perioadelor de facturare pentru a fi 
compatibile cu facturile casnice.

Or. en

Justificare

Deși este posibil ca consumatorii să aprecieze posibilitatea de a înțelege mai bine consumul 
propriu prin intermediul sistemului de contorizare inteligentă, acest lucru nu trebuie 
neapărat să corespundă facturării. Clienții preferă plățile în părți egale, cu o regularizare 
definitivă anuală. Consumul de gaze naturale variază mult între vară și iarnă. Perioadele 
scurte de facturare a consumului (de exemplu, lunar sau de două ori pe lună) vor conduce la 
plăți variabile ridicate, care îi vor afecta într-un mod deosebit de negativ pe consumatorii 
vulnerabili.

Amendamentul 1667
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile suplimentare privind 
consumul anterior (orice zi, săptămână, 
lună, an de la începutul contorizării 
inteligente) și alte informații utile care 
permit consumatorului să efectueze pe 
cont propriu verificări mai detaliate (de 
exemplu, evoluția grafică a consumului 
individual; informații etalon, 
consumul/economiile/cheltuielile 
cumulative pentru începutul fiecărui 
contract, ponderea consumului individual 
din surse de energie regenerabilă și 
economiile conexe de CO2 etc.) sunt puse 
la dispoziția consumatorului fie prin 
intermediul interfeței, fie prin intermediul 
internetului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1668
Vicky Ford
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile suplimentare privind consumul 
anterior (orice zi, săptămână, lună, an de 
la începutul contorizării inteligente) și alte 
informații utile care permit 
consumatorului să efectueze pe cont 
propriu verificări mai detaliate (de 
exemplu, evoluția grafică a consumului 
individual; informații etalon, 
consumul/economiile/cheltuielile 
cumulative pentru începutul fiecărui 
contract, ponderea consumului individual 
din surse de energie regenerabilă și 
economiile conexe de CO2 etc.) sunt puse 
la dispoziția consumatorului fie prin 
intermediul interfeței, fie prin intermediul 
internetului.

Informațiile suplimentare privind consumul 
anterior (zilnic, săptămânal sau lunar 
pentru maximum 13 luni de la începutul 
contorizării inteligente) sunt puse la 
dispoziția consumatorului fie prin 
intermediul interfeței, fie prin intermediul 
internetului.

Or. en

Amendamentul 1669
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile suplimentare privind consumul 
anterior (orice zi, săptămână, lună, an de la 
începutul contorizării inteligente) și alte 
informații utile care permit consumatorului 
să efectueze pe cont propriu verificări mai 
detaliate (de exemplu, evoluția grafică a 
consumului individual; informații etalon, 
consumul/economiile/cheltuielile 
cumulative pentru începutul fiecărui 
contract, ponderea consumului individual 
din surse de energie regenerabilă și 
economiile conexe de CO2 etc.) sunt puse 
la dispoziția consumatorului fie prin 

Informațiile suplimentare privind consumul 
anterior (orice zi, săptămână, lună, an de la 
începutul contorizării inteligente) și alte 
informații utile care permit consumatorului 
să efectueze pe cont propriu verificări mai 
detaliate (de exemplu, evoluția grafică a 
consumului individual; informații etalon, 
consumul/economiile/cheltuielile 
cumulative pentru începutul fiecărui 
contract, ponderea consumului individual 
din surse de energie regenerabilă și 
economiile conexe de CO2 etc.) sunt puse 
la dispoziția consumatorului fie prin 
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intermediul interfeței, fie prin intermediul
internetului.

intermediul unui ecran instalat la 
domiciliul consumatorului, fie prin 
intermediul a cel puțin unui alt mijloc de 
feedback direct.

Or. en

Amendamentul 1670
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile suplimentare privind consumul 
anterior (orice zi, săptămână, lună, an de la 
începutul contorizării inteligente) și alte 
informații utile care permit consumatorului 
să efectueze pe cont propriu verificări mai 
detaliate (de exemplu, evoluția grafică a 
consumului individual; informații etalon, 
consumul/economiile/cheltuielile 
cumulative pentru începutul fiecărui 
contract, ponderea consumului individual 
din surse de energie regenerabilă și 
economiile conexe de CO2 etc.) sunt puse 
la dispoziția consumatorului fie prin 
intermediul interfeței, fie prin intermediul 
internetului.

Informațiile suplimentare privind consumul 
anterior (orice zi, săptămână, lună, an de la 
începutul contorizării inteligente) și alte 
informații utile care permit consumatorului 
să efectueze pe cont propriu verificări mai 
detaliate (de exemplu, evoluția grafică a 
consumului individual; informații etalon, 
consumul/economiile/cheltuielile 
cumulative pentru începutul fiecărui 
contract, ponderea consumului individual 
din surse de energie regenerabilă și 
economiile conexe de CO2 etc.) sunt puse 
la dispoziția consumatorului fie prin 
intermediul interfeței, fie prin intermediul 
internetului ținându-se cont de legislația și 
normele privind protecția datelor cu 
caracter personal.

Or. ro

Amendamentul 1671
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartitoarele de costuri pentru energie Repartitoarele de costuri pentru energie 
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termică sunt dotate cu afișaje ușor de citit 
care permit consumatorului final să 
consulte rata actuală a consumului, precum 
și nivelurile de consum anterioare. 
Perioadele anterioare afișate de 
repartitoarele de costuri pentru energie 
termică trebuie să corespundă perioadelor 
de facturare.

termică sunt dotate cu afișaje ușor de citit 
care permit consumatorului final să 
consulte rata actuală a consumului, precum 
și nivelurile de consum anterioare, într-o 
formă clară și ușor de înțeles. Perioadele 
anterioare afișate de repartitoarele de 
costuri pentru energie termică trebuie să 
corespundă perioadelor de facturare.

Or. en

Amendamentul 1672
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – punctul 1.2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartitoarele de costuri pentru energie 
termică sunt dotate cu afișaje ușor de citit 
care permit consumatorului final să 
consulte rata actuală a consumului, precum 
și nivelurile de consum anterioare. 
Perioadele anterioare afișate de 
repartitoarele de costuri pentru energie 
termică trebuie să corespundă perioadelor 
de facturare.

Acolo unde este posibil, repartitoarele de 
costuri pentru energie termică sunt dotate 
cu afișaje ușor de citit care permit 
consumatorului final să consulte rata 
actuală a consumului, precum și nivelurile 
de consum anterioare. Perioadele 
anterioare afișate de repartitoarele de 
costuri pentru energie termică trebuie să 
corespundă perioadelor de facturare.

Or. en

Amendamentul 1673
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 Frecvența facturării pe baza 
consumului real

2.1 Frecvența facturării și a furnizării 
informațiilor pe baza consumului real

Or. de
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Amendamentul 1674
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Frecvența facturării pe baza 
consumului real

2.1. Frecvența furnizării de informații 
consumatorilor

Or. en

Amendamentul 1675
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Frecvența facturării pe baza
consumului real

2.1. Frecvența informării consumatorilor 
pe baza consumului real și a costurilor

Or. en

Justificare

Instalarea contoarelor inteligente ar trebui să aibă loc atunci când toate condițiile (juridice, 
tehnice și economice) sunt favorabile. Facturarea detaliată – în special pe suport de hârtie –
într-un ciclu scurt va duce la creștere considerabilă a costurilor, consumând, în cele din 
urmă, mai mult decât economiile care ar putea fi efectuate prin acel serviciu. Economiile nu 
pot fi realizate pe baza sistemelor de facturare. O factură lunară pe suport de hârtie va fi 
costisitoare pentru consumator și neecologică. De asemenea, costurile suplimentare trebuie 
să fie acoperite de către consumator.

Amendamentul 1676
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 - titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Frecvența facturării pe baza 
consumului real

2.1. Frecvența informării privind 
consumul real

Or. en

Justificare

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additionalcosts must be 
covered by the customer.In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information.Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration.The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Anexa 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Amendamentul 1677
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Frecvența facturării pe baza
consumului real

2.1. Frecvența informării pe baza
consumului real

Or. en

Justificare

Facturarea lunară poate fi foarte dificil de gestionat în cazul gospodăriilor defavorizate și ar 
crește caracterul precar al energiei electrice. Mai mult, o astfel de măsură este prerogativa 
politicilor sociale și economice ale statelor membre. Articolul 8 ar trebui să respecte în 
totalitate Directivele 2009/72 și 2009/73.

Amendamentul 1678
Vladimir Urutchev
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. Frecvența facturării pe baza
consumului real

2.1. Frecvența informării privind 
facturarea pe baza consumului real

Or. en

Amendamentul 1679
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 
efectuează suficient de frecvent pentru a 
permite clienților să își regleze propriul 
consum și să participe pe piață, dacă 
doresc acest lucru, astfel cum este 
prevăzut în cazul energiei electrice în 
anexa I punctul (1) litera (i) din 
Directiva 2009/72/CE și pentru gaze în 
Directiva 2009/73/CE.

Or. en

Amendamentul 1680
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, dacă 
acest lucru este posibil din punct de 
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efectuează cu următoarea frecvență: vedere tehnic, rezonabil din punct de 
vedere economic și adecvat în ceea ce 
privește posibilele economii de energie, 
statele membre se asigură că 
consumatorii sunt în măsură să efectueze 
periodic citirea contorului, în cazul în 
care nu au contoare inteligente pentru 
energie electrică sau gaze, astfel încât să 
se asigure că facturarea se efectuează pe 
baza consumului real.

Or. en

Amendamentul 1681
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
informațiile pe baza consumului real și a 
costurilor se furnizează cu următoarea 
frecvență:

Or. en

Amendamentul 1682
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
informarea privind consumul real se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Or. en
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Justificare

Facturarea lunară poate fi foarte dificil de gestionat în cazul gospodăriilor defavorizate și ar 
spori precaritatea utilizării energiei electrice. Mai mult, o astfel de măsură este prerogativa 
politicilor sociale și economice ale statelor membre. Articolul 8 ar trebui să respecte în 
totalitate Directivele 2009/72 și 2009/73.

Amendamentul 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
informațiile privind facturarea pe baza 
consumului real se furnizează cu 
următoarea frecvență:

Or. de

Amendamentul 1684
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
informațiile pe baza consumului real se 
furnizează cu următoarea frecvență:

Or. de

Amendamentul 1685
Herbert Reul
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real, atât 
timp cât există soluții tehnice adecvate, se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Or. de

Amendamentul 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
facturarea pe baza consumului real se 
efectuează cu următoarea frecvență:

Pentru a permite consumatorilor finali să-și 
regleze propriul consum de energie, 
informarea privind facturarea pe baza 
consumului real se efectuează cu 
următoarea frecvență:

Or. en

Amendamentul 1687
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Lunar pentru consumul de energie 
electrică.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1688
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Lunar pentru consumul de energie 
electrică.

eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată decide frecvența de facturare, dat fiind faptul că cerința 
pentru o facturare mai frecventă ar avea implicații semnificative la nivelul costurilor pentru 
consumatori.

Amendamentul 1689
Bernd Lange

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Lunar pentru consumul de energie 
electrică.

(a) Lunar pentru consumul de energie 
electrică. Cu consimțământul clientului
final, această frecvență se poate modifica 
și se pot conveni facturări trimestriale, 
semestriale sau anuale. În acest caz, 
clientul final trebuie informat lunar cu 
privire la media lunară a consumului 
anual estimat.

Or. de

Amendamentul 1690
Herbert Reul



PE476.055v01-00 28/88 AM\884267RO.doc

RO

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Lunar pentru consumul de energie 
electrică.

(a) Lunar pentru consumul de energie 
electrică, dacă nu s-a convenit altfel cu 
clientul.

Or. de

Amendamentul 1691
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Lunar pentru consumul de energie 
electrică.

(a) Lunar pentru consumul de energie 
electrică, dacă acest lucru este rezonabil și 
realizabil din punct de vedere tehnic.

Or. en

Amendamentul 1692
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în 
care sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1693
Vicky Ford
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în 
care sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1694
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în 
care sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar.

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale, cu condiția ca 
gazul natural să fie folosit pentru 
încălzirea individuală. În ultimul caz pot 
fi stabilite acorduri individuale.

Or. de

Justificare

Mulți consumatori nu și-ar putea permite deloc încălzirea pe timp de iarnă, dacă nu ar face
economii încă din vară prin facturarea costurilor de încălzire pentru iarnă. Mai importante 
decât facturarea exactă lunară sau la două luni a costurilor de încălzire sunt informațiile 
privind consumul actual. În orice caz, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a alege. 
UE ar trebui să se bazeze în continuare pe un consumator responsabil.

Amendamentul 1695
Bernd Lange

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar.

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar. 
Cu consimțământul clientului final, 
această frecvență se poate modifica și se 
pot conveni facturări trimestriale, 
semestriale sau anuale. În acest caz, 
clientul final trebuie informat lunar cu 
privire la media lunară a consumului 
anual estimat.

Or. de

Amendamentul 1696
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar.

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, informațiile pentru 
consumatori sunt furnizate lunar, dacă 
acest lucru este rezonabil și realizabil din 
punct de vedere tehnic.

Or. en

Amendamentul 1697
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru (b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
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consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar.

consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, informarea se efectuează 
lunar.

Or. en

Justificare

Facturarea lunară poate fi foarte dificil de gestionat în cazul gospodăriilor defavorizate și ar 
spori precaritatea utilizării energiei electrice. Mai mult, o astfel de măsură este prerogativa 
politicilor sociale și economice ale statelor membre. Articolul 8 ar trebui să respecte în 
totalitate Directivele 2009/72 și 2009/73.

Amendamentul 1698
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar.

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, informațiile sunt furnizate 
lunar.

Or. de

Amendamentul 1699
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, facturile sunt furnizate lunar.

(b) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de gaze naturale. În cazul în care 
sunt utilizate gaze pentru încălzirea 
individuală, informarea se efectuează 
lunar.
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Or. en

Amendamentul 1700
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii 
centralizate, facturile sunt furnizate lunar 
în timpul anotimpului cald/rece.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1701
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii 
centralizate, facturile sunt furnizate lunar 
în timpul anotimpului cald/rece.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1702
Norbert Glante

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate 
și dacă sunt instalate contoare 
individuale, facturile sunt furnizate lunar, 
pe baza consumului real, în timpul 
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anotimpului cald/rece, dacă acest lucru 
este solicitat de clientul final. Dacă 
facturarea se bazează pe distribuirea 
costurilor de încălzire, sumele lunare 
egale trebuie facturate cel puțin o dată pe 
an.

Or. de

Justificare

Modificarea trebuie să asigure că clienții sunt informați lunar, însă că plătesc în mod regulat 
sume egale pentru a evita situațiile dificile în lunile de iarnă.

Amendamentul 1703
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
acolo unde sunt instalate contoare 
individuale, facturile pe baza consumului 
real sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece, la solicitarea 
consumatorilor finali. În cazul în care 
facturarea se face prin repartizarea 
costurilor pentru energia termică, 
facturile armonizate lunar trebuie să fie 
regularizate cel puțin o dată pe an.

Or. en

Amendamentul 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, (c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
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facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

acolo unde sunt instalate contoare 
individuale, facturile pe baza consumului 
real sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece, la solicitarea 
consumatorilor finali. În cazul în care 
facturarea se face prin repartizarea 
costurilor pentru energia termică, 
facturile armonizate lunar trebuie să fie 
regularizate cel puțin o dată pe an.

Or. en

Justificare

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment. At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Amendamentul 1705
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile pot fi furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece, dacă nu s-a 
convenit altfel cu clientul final. În 
schimb, informațiile privind consumul 
trebuie furnizate în fiecare lună.

Or. de

Justificare

În ansamblu, este nevoie de mai multă flexibilitate pentru a ține cont de dorințele și 
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necesitățile individuale ale clienților și pentru a-i scuti pe consumatori de costuri inutile, care 
s-ar putea ridica, conform primelor estimări, la 60 de euro pentru facturarea lunară exactă a 
costurilor de încălzire pentru un imobil colectiv de locuințe.

Amendamentul 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
acolo unde sunt instalate contoare 
individuale, facturile întocmite pe baza 
consumului real sunt furnizate lunar în 
mod gratuit, în timpul anotimpului 
cald/rece, cu excepția cazurilor în care 
consumatorii finali fac solicitări speciale 
în acest sens.

Or. en

Amendamentul 1707
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
informațiile sunt furnizate lunar în timpul
anotimpului cald/rece, cu condiția ca acest 
lucru să fie fezabil din punct de vedere 
tehnic și oportun.

Or. de

Amendamentul 1708
Gaston Franco
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Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
informațiile pentru consumatori sunt 
furnizate lunar în timpul anotimpului 
cald/rece, dacă acest lucru este rezonabil 
și realizabil din punct de vedere tehnic.

Or. en

Amendamentul 1709
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
informațiile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

Or. en

Justificare

Facturarea lunară poate fi foarte dificil de gestionat în cazul gospodăriilor defavorizate și ar 
spori precaritatea utilizării energiei electrice. Mai mult, o astfel de măsură este prerogativa 
politicilor sociale și economice ale statelor membre. Articolul 8 ar trebui să respecte în 
totalitate Directivele 2009/72 și 2009/73.

Amendamentul 1710
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
informațiile sunt furnizate lunar în timpul 
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anotimpului cald/rece. anotimpului cald/rece.

Or. en

Amendamentul 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate
sau de alt tip, facturile sunt furnizate lunar 
în timpul anotimpului cald/rece.

Or. en

Amendamentul 1712
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1713
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1714
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
informațiile privind apa caldă.

Or. en

Justificare

Facturarea lunară poate fi foarte dificil de gestionat în cazul gospodăriilor defavorizate și ar 
spori precaritatea utilizării energiei electrice. Mai mult, o astfel de măsură este prerogativa 
politicilor sociale și economice ale statelor membre. Articolul 8 ar trebui să respecte în 
totalitate Directivele 2009/72 și 2009/73.

Amendamentul 1715
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
consumul de apă caldă.

Or. en

Amendamentul 1716
Norbert Glante

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde sau, dacă este pusă la 
dispoziție de același sistem central, cu 
aceeași frecvență ca la litera c).

Or. de

Justificare

Dacă apa caldă se asigură prin intermediul aceluiași sistem centralizat, intervalele de 
facturare ar trebui să fie aceleași din motive de rentabilitate.

Amendamentul 1717
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
informațiile despre apa caldă destinate 
consumatorilor, dacă acest lucru este 
rezonabil și realizabil din punct de vedere 
tehnic.

Or. en

Amendamentul 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde sau, în cazul 
furnizării prin același sistem central, cu 
aceeași frecvență indicată la litera c).
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Or. en

Amendamentul 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde sau, în cazul 
furnizării prin același sistem central, cu 
aceeași frecvență indicată la litera (c).

Or. en

Justificare

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment. At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Amendamentul 1720
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde sau, în cazul 
furnizării prin același sistem central, cu 
aceeași frecvență indicată la litera c).
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Or. en

Amendamentul 1721
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde.

(d) La cel puțin fiecare două luni pentru 
facturarea apei calde, atât timp cât acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
tehnic și oportun.

Or. de

Amendamentul 1722
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facturarea care are la bază măsurarea 
consumului de energie termică care 
utilizează repartitoare de costuri pentru 
energie termică este însoțită de explicații 
privind numerele disponibile pe afișajul 
repartitoarelor de costuri pentru energie 
termică, luându-se în considerare 
caracteristicile standard ale repartitoarelor 
de costuri pentru energie termică (EN 834).

Informațiile care au la bază măsurarea 
consumului de energie termică care 
utilizează repartitoare de costuri pentru 
energie termică sunt însoțite de explicații 
privind numerele disponibile pe afișajul 
repartitoarelor de costuri pentru energie 
termică, luându-se în considerare 
caracteristicile standard ale repartitoarelor 
de costuri pentru energie termică (EN 
834)44.

Or. en

Justificare

Facturarea lunară poate fi foarte dificil de gestionat în cazul gospodăriilor defavorizate și ar 
spori precaritatea utilizării energiei electrice. Mai mult, o astfel de măsură este prerogativa 
politicilor sociale și economice ale statelor membre. Articolul 8 ar trebui să respecte în 
totalitate Directivele 2009/72 și 2009/73.
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Amendamentul 1723
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facturarea care are la bază măsurarea 
consumului de energie termică care 
utilizează repartitoare de costuri pentru 
energie termică este însoțită de explicații 
privind numerele disponibile pe afișajul 
repartitoarelor de costuri pentru energie 
termică, luându-se în considerare 
caracteristicile standard ale repartitoarelor 
de costuri pentru energie termică (EN 834).

Informațiile cu privire la facturare care 
au la bază măsurarea consumului de 
energie termică care utilizează repartitoare 
de costuri pentru energie termică sunt 
însoțite de explicații privind numerele 
disponibile pe afișajul repartitoarelor de 
costuri pentru energie termică, luându-se în 
considerare caracteristicile standard ale 
repartitoarelor de costuri pentru energie 
termică (EN 834).

Or. en

Amendamentul 1724
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că următoarele 
informații sunt puse la dispoziția 
consumatorilor finali, într-o formă clară și 
ușor de înțeles, prin intermediul facturilor, 
contractelor, tranzacțiilor și chitanțelor 
emise în stațiile de distribuție:

Statele membre se asigură că informațiile 
necesare și pertinente sunt puse la 
dispoziția consumatorilor finali, într-o 
formă clară și ușor de înțeles, astfel cum 
este prevăzut în Directiva 2009/72/CE, în 
cazul energiei electrice, și de 
Directiva 2009/73/CE, în cazul gazelor 
naturale. Aceste informații pot fi 
prezentate în forme diferite și la intervale 
diferite, într-o manieră clară și concisă,
luând în același timp în considerare 
necesitatea de a reduce la minimum 
încărcarea excesivă a clientului cu 
informații.
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Or. en

Amendamentul 1725
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că următoarele 
informații sunt puse la dispoziția 
consumatorilor finali, într-o formă clară și 
ușor de înțeles, prin intermediul facturilor, 
contractelor, tranzacțiilor și chitanțelor 
emise în stațiile de distribuție:

Statele membre se asigură că următoarele 
informații sunt puse la dispoziția 
consumatorilor finali, într-o formă clară și 
ușor de înțeles, prin intermediul facturilor, 
contractelor, tranzacțiilor și chitanțelor 
emise:

Or. ro

Amendamentul 1726
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că următoarele 
informații sunt puse la dispoziția 
consumatorilor finali, într-o formă clară și 
ușor de înțeles, prin intermediul facturilor, 
contractelor, tranzacțiilor și chitanțelor 
emise în stațiile de distribuție:

Statele membre se asigură că următoarele 
informații sunt puse la dispoziția 
consumatorilor finali cel puțin o dată pe 
an, într-o formă clară și ușor de înțeles, 
prin intermediul facturilor, contractelor, 
tranzacțiilor și chitanțelor emise în stațiile 
de distribuție:

Or. de

Justificare

Nu este întotdeauna util și economic să i se transmită lunar clientului toate informațiile. În 
multe cazuri, intervalele anuale sunt suficiente.
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Amendamentul 1727
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețurile reale actuale și consumul 
real de energie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1728
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) toate componentele care formează 
prețul (final) facturat, cu descrierea 
detaliată a fiecărei componente;

Or. ro

Amendamentul 1729
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comparații între consumul actual de 
energie al consumatorului final și 
consumul corespunzător aceleiași 
perioade a anului anterior, preferabil sub 
formă grafică;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1730
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comparații cu un utilizator mediu de 
energie normalizat sau etalonat, din 
aceeași categorie de consum;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1731
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comparații cu un utilizator mediu de 
energie normalizat sau etalonat, din 
aceeași categorie de consum;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest tip de informații nu ar fi potrivit pentru formatul unei facturi. În plus, introducerea prea 
multor cerințe suplimentare privind informațiile incluse în facturi riscă să le facă greu de 
înțeles și, prin urmare, reduce eficiența mesajelor care încearcă să fie transmise.

Amendamentul 1732
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comparații cu un utilizator mediu de 
energie normalizat sau etalonat, din 

eliminat
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aceeași categorie de consum;

Or. ro

Amendamentul 1733
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații de contact pentru 
organizațiile consumatorilor finali, 
agențiile pentru energie sau organisme 
similare, inclusiv adrese de site-uri 
internet de unde se pot obține informații 
privind măsurile disponibile de 
îmbunătățire a randamentului energetic, 
profiluri comparative ale utilizatorilor 
finali și specificații tehnice obiective 
privind echipamentele energetice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1734
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații de contact pentru 
organizațiile consumatorilor finali, 
agențiile pentru energie sau organisme 
similare, inclusiv adrese de site-uri internet 
de unde se pot obține informații privind 
măsurile disponibile de îmbunătățire a 
randamentului energetic, profiluri 
comparative ale utilizatorilor finali și 
specificații tehnice obiective privind 
echipamentele energetice.

(d) informații de contact pentru 
organizațiile consumatorilor finali, 
agențiile pentru energie sau organisme 
similare, care sunt independente și 
acreditate, inclusiv adrese de site-uri 
internet de unde se pot obține informații 
privind măsurile disponibile de 
îmbunătățire a randamentului energetic, 
profiluri comparative ale utilizatorilor 
finali și specificații tehnice obiective 
privind echipamentele energetice.
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Or. en

Amendamentul 1735
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o sinteză 
care să conțină următoarele informații 
este inclusă pe fața fiecărei facturi de 
gaze și energie electrică:
a) denumirea exactă a tarifului;
b) cantitatea de energie utilizată;
c) prețul gazelor și/sau a energiei electrice 
pe kWh și modul în care este defalcat pe 
zile;
d) modalitatea de calculare a costului;
e) reducerile de care beneficiază 
consumatorul și perioada când aceste 
reduceri iau sfârșit;
f) taxele pe care clientul va trebui să le 
plătească în cazul în care acesta apelează 
la un alt furnizor.

Or. en

Justificare

Consumatorii trebuie să fie în măsură să își înțeleagă facturile la energie electrică pentru a-
și modica consumul de energie electrică. O sinteză care să conțină informațiile de mai sus 
referitoare la toate facturile de gaze și energie electrică le-ar permite consumatorilor să își 
înțeleagă facturile dintr-o privire.

Amendamentul 1736
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.2 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, statele membre se asigură 
că indicarea unor comparații cu un client 
final mediu de energie normalizat sau 
etalonat, din aceeași categorie de consum, 
este pusă la dispoziția consumatorilor 
finali într-o formă clară și ușor de înțeles 
în sau prin facturile, contractele, 
tranzacțiile și chitanțele acestora de la 
stațiile de distribuție.

Or. en

Justificare

Acest lucru ar permite indicarea informațiilor disponibile în altă parte, de exemplu pe site-
urile internet, în cazurile în care includerea acestor informații pe factura în sine este 
inoportună.

Amendamentul 1737
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul trimiterii contractelor și a 
modificărilor aduse acestora, precum și în 
facturile trimise consumatorilor sau prin 
intermediul site-urilor internet care se 
adresează consumatorilor individuali,
distribuitorii de energie, operatorii de 
sisteme de distribuție și societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei notifică 
clienților, într-o manieră cât mai clară și 
ușor de înțeles, informațiile de contact 
privind centrele de consiliere a 
consumatorilor independenți, agențiile 
energetice sau alte instituții similare, 
inclusiv adresele de internet ale acestora, 
unde consumatorii pot obține consiliere 
cu privire la măsurile disponibile în 
materie de eficiență energetică, profilurile 

Societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei notifică clienților, într-o manieră 
cât mai clară și ușor de înțeles, informațiile 
de contact referitoare la singurul punct de 
contact, astfel cum este prevăzut la 
articolul 3 alineatul (12) din Directiva 
2009/72/CE, în cazul energiei electrice, și 
la articolul 3 alineatul (9) din 
Directiva 2009/73/CE, în cazul gazelor 
naturale.
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de referință privind consumul individual 
de energie și alte specificații tehnice ale 
aparatelor energetice care pot contribui la 
reducerea consumului energetic al 
aparatelor.

Or. en

Amendamentul 1738
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul trimiterii contractelor și a 
modificărilor aduse acestora, precum și în 
facturile trimise consumatorilor sau prin 
intermediul site-urilor internet care se 
adresează consumatorilor individuali, 
distribuitorii de energie, operatorii de 
sisteme de distribuție și societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei notifică 
clienților, într-o manieră cât mai clară și 
ușor de înțeles, informațiile de contact 
privind centrele de consiliere a 
consumatorilor independenți, agențiile 
energetice sau alte instituții similare, 
inclusiv adresele de internet ale acestora, 
unde consumatorii pot obține consiliere cu 
privire la măsurile disponibile în materie 
de eficiență energetică, profilurile de 
referință privind consumul individual de 
energie și alte specificații tehnice ale 
aparatelor energetice care pot contribui la 
reducerea consumului energetic al 
aparatelor.

În momentul trimiterii contractelor și a 
modificărilor aduse acestora, precum și în 
sau împreună cu facturile trimise 
consumatorilor sau prin intermediul site-
urilor internet care se adresează 
consumatorilor individuali, distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei notifică clienților, într-o manieră 
cât mai clară și ușor de înțeles, informațiile 
de contact privind centrele de consiliere a 
consumatorilor independenți, agențiile 
energetice sau alte instituții similare, 
inclusiv adresele de internet ale acestora, 
unde consumatorii pot obține consiliere cu 
privire la măsurile disponibile în materie 
de eficiență energetică, profilurile de 
referință privind consumul individual de 
energie și alte specificații tehnice ale 
aparatelor energetice care pot contribui la 
reducerea consumului energetic al 
aparatelor.

Or. de

Amendamentul 1739
András Gyürk
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Propunere de directivă
Anexa VII

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 1740
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planurile naționale de încălzire și răcire 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
trebuie să includă:

1. Evaluările capacităților naționale de 
încălzire și răcire menționate la articolul 10 
alineatul (1) trebuie să includă:

Or. en

Amendamentul 1741
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planurile naționale de încălzire și răcire 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
trebuie să includă:

1. Analizele capacităților naționale de 
încălzire și răcire menționate la articolul 10 
alineatul (1) trebuie să includă:

Or. en

Amendamentul 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planurile naționale de încălzire și răcire 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
trebuie să includă:

1. Hărțile naționale de încălzire și răcire 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
trebuie să includă:

Or. fi

Amendamentul 1743
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planurile naționale de încălzire și răcire 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
trebuie să includă:

1. Planurile naționale de încălzire și răcire 
menționate la articolul 10 alineatul (1) pot 
include:

Or. de

Justificare

Diversitatea enormă a particularităților locale în UE devine vizibilă mai ales în cazul 
municipalităților și la nivel local. De aceea, ar trebui permisă mai multă flexibilitate și în 
cazul întocmirii planurilor corespunzătoare.

Amendamentul 1744
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera c – punctul i – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) punctele cu necesitate de încălzire și 
răcire, inclusiv:

(i) punctele importante cu necesitate de 
încălzire și răcire;

Or. en
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Amendamentul 1745
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera c – punctul i – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– municipalitățile și conurbațiile cu un
raport al suprafețelor de cel puțin 0,3; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1746
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera c – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– zonele industriale cu un consum anual 
total pentru încălzire și răcire de peste 20 
GWh;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1747
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera c – punctul iii – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) punctele potențiale cu surse de 
încălzire și răcire, inclusiv:

(iii) punctele potențiale importante cu 
surse de încălzire și răcire.

Or. en

Amendamentul 1748
Vicky Ford
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Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera c – punctul iii – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- instalațiile de generare a energiei 
electrice cu o producție energetică anuală 
totală de peste 20 GWh; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1749
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera c – punctul iii – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– instalațiile de incinerare a deșeurilor; eliminat

Or. en

Amendamentul 1750
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera c – punctul iii – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- instalațiile de cogenerare existente și 
planificate, clasificate în conformitate cu 
anexa VII, și instalațiile de încălzire 
centralizată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1751
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) identificarea necesității de încălzire și 
răcire care poate fi satisfăcută prin 
cogenerare cu randament ridicat, inclusiv 
prin microcogenerare rezidențială, și prin 
intermediul rețelei de încălzire și răcire 
centralizată;

(d) identificarea necesității de încălzire și 
răcire care poate fi satisfăcută prin 
cogenerare cu randament ridicat, inclusiv o 
secțiune specifică privind
microcogenerarea rezidențială, acolo unde 
este necesar, și prin intermediul rețelei de 
încălzire și răcire centralizată;

Or. en

Justificare

Ar trebui să rezulte clar din anexa VII că statele membre sunt încurajate să ofere o cifră 
separată privind cererea de încălzire și răcire care trebuie satisfăcută de unitățile de 
microcogenerare. Dacă statele membre furnizează numai o cifră generală pentru
cogenerarea cu randament ridicat, este posibil ca microcogenerarea să nu fie (suficient) 
luată în considerare în calculele lor.

Amendamentul 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) identificarea potențialului de 
cogenerare suplimentară cu randament 
ridicat, inclusiv în urma renovării
instalațiilor industriale și de generare 
existente și a construirii de noi astfel de 
instalații sau a altor facilități care 
generează căldură reziduală;

(e) identificarea potențialului de 
cogenerare suplimentară cu randament 
ridicat, inclusiv în urma construirii de noi 
instalații industriale și de generare sau a 
altor facilități care generează căldură 
reziduală;

Or. fi

Amendamentul 1753
Vicky Ford
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Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) măsuri care urmează să fie adoptate 
până în 2020 și 2030 cu scopul de a se 
realiza potențialul menționat la litera (e) și 
de a se îndeplini cererea de la litera (d), 
inclusiv:

(f) măsuri care ar putea să fie adoptate 
până în 2020 și 2030 cu scopul de a se 
realiza potențialul menționat la litera (e) și 
de a se îndeplini cererea de la litera (d), 
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 1754
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VI – secțiunea 1 – litera f – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iia) măsuri prin care să se asigure 
amplasarea noilor instalații de generare a 
energiei termice și electrice și a 
instalațiilor industriale care produc 
căldură utilă în situri în care se 
recuperează cantitatea maximă de 
căldură utilă disponibilă pentru 
satisfacerea cererii de încălzire și răcire 
existente sau preconizate;

Or. en

Amendamentul 1755
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera f – punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iib) măsuri prin care să se asigure că 
stabilirea noilor cartiere rezidențiale sau a 
noilor instalații industriale care consumă 
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energie termică în procesele lor de 
producție în situri în care volumul maxim 
al cererii de căldură va fi satisfăcut de 
energia termică utilă disponibilă, 
identificată în evaluare, inclusiv 
amplasarea mai multor instalații 
industriale în același loc în scopul de a 
asigura corespondența optimă între 
cererea și oferta de servicii de încălzire și 
răcire;

Or. en

Amendamentul 1756
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera f – punctul iic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iic) măsuri prin care să se asigure că 
instalațiile de generare a energiei termice 
și electrice, instalațiile industriale de 
producție utilă de energie termică, 
instalațiile de incinerare a deșeurilor și 
alte instalații de transformare a deșeurilor 
în energie sunt conectate la rețeaua locală 
de încălzire sau răcire centralizată;

Or. en

Amendamentul 1757
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera f – punctul iid (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iid) măsuri prin care să se asigure că 
zonele rezidențiale și instalațiile 
industriale care consumă căldură în 
procesele lor de producție sunt conectate 
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la rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată.

Or. en

Amendamentul 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o estimare a energiei primare care 
urmează să fie economisită;

(h) o estimare a energiei primare sau finale
care urmează să fie economisită;

Or. fi

Amendamentul 1759
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o estimare a măsurilor de susținere 
publică pentru serviciile de încălzire și 
răcire, dacă acestea există, cu menționarea 
bugetului anual și identificarea 
potențialului element de sprijin. Aceasta nu 
aduce atingere unei notificări separate a 
sistemelor de sprijin public pentru 
evaluarea ajutoarelor de stat.

(i) o estimare a măsurilor de susținere 
publică pentru serviciile centralizate de 
încălzire și răcire, dacă acestea există, cu 
menționarea bugetului anual și 
identificarea potențialului element de 
sprijin. Aceasta nu aduce atingere unei 
notificări separate a sistemelor de sprijin 
public pentru evaluarea ajutoarelor de stat.

Or. ro

Amendamentul 1760
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În mod corespunzător, planul poate fi 
alcătuit dintr-un ansamblu de planuri 
regionale sau locale.

2. În mod corespunzător, planul poate fi 
alcătuit dintr-un ansamblu de planuri 
regionale sau locale de încălzire și răcire.

Or. en

Amendamentul 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În mod corespunzător, planul poate fi 
alcătuit dintr-un ansamblu de planuri 
regionale sau locale.

2. În mod corespunzător, harta de încălzire 
și răcire poate fi alcătuită dintr-un 
ansamblu de planuri regionale sau locale.

Or. fi

Amendamentul 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Amenajarea teritoriului urban trebuie 
proiectată astfel încât să se asigure că:

eliminat

a) noile instalații de generare a energiei 
termice și electrice și instalațiile 
industriale care produc căldură reziduală 
sunt localizate în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de 
căldură reziduală disponibilă pentru a se 
îndeplini necesitatea existentă sau 
preconizată de încălzire și răcire;
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b) noile zone rezidențiale sau noile 
instalații industriale care consumă 
căldură în cadrul proceselor de producție 
sunt localizate în situri unde o cantitate 
maximă din cererea de energie termică 
este îndeplinită pe baza căldurii reziduale 
disponibile, astfel cum se prevede în 
planurile naționale de încălzire și răcire. 
Pentru a asigura corespondența optimă 
între cererea și oferta de servicii de 
încălzire și răcire, amenajarea teritoriului 
trebuie să favorizeze înființarea mai 
multor instalații industriale în aceeași 
locație;
c) instalațiile de generare a energiei 
termice și electrice, instalațiile industriale 
care produc căldură reziduală, instalațiile 
de incinerare a deșeurilor și alte instalații 
de transformare a deșeurilor în energie 
sunt conectate la rețeaua locală de 
încălzire sau răcire centralizată;
d) zonele rezidențiale și instalațiile 
industriale care consumă căldură în 
procesele de producție sunt conectate la 
rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată.

Or. en

Amendamentul 1763
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Amenajarea teritoriului urban trebuie 
proiectată astfel încât să se asigure că:

eliminat

a) noile instalații de generare a energiei 
termice și electrice și instalațiile 
industriale care produc căldură reziduală 
sunt localizate în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de 
căldură reziduală disponibilă pentru a se 
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îndeplini necesitatea existentă sau 
preconizată de încălzire și răcire;
b) noile zone rezidențiale sau noile 
instalații industriale care consumă 
căldură în cadrul proceselor de producție 
sunt localizate în situri unde o cantitate 
maximă din cererea de energie termică 
este îndeplinită pe baza căldurii reziduale 
disponibile, astfel cum se prevede în 
planurile naționale de încălzire și răcire. 
Pentru a asigura corespondența optimă 
între cererea și oferta de servicii de 
încălzire și răcire, amenajarea teritoriului 
trebuie să favorizeze înființarea mai 
multor instalații industriale în aceeași 
locație;
c) instalațiile de generare a energiei 
termice și electrice, instalațiile industriale 
care produc căldură reziduală, instalațiile 
de incinerare a deșeurilor și alte instalații 
de transformare a deșeurilor în energie 
sunt conectate la rețeaua locală de 
încălzire sau răcire centralizată;
d) zonele rezidențiale și instalațiile 
industriale care consumă căldură în 
procesele de producție sunt conectate la 
rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată.

Or. en

Justificare

Această dispoziție obligatorie nu este potrivită, ținând cont de situațiile diferite existente la 
nivel național. Aceste cerințe specifice privind amenajarea spațiului ar implica sarcini 
suplimentare semnificative pentru statele membre. Stabilirea celor mai adecvate măsuri și 
mijloace de punere în aplicare în vederea realizării obiectivelor stabilite ar trebui să fie 
lăsată la latitudinea statelor membre.

Amendamentul 1764
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Amenajarea teritoriului urban trebuie 
proiectată astfel încât să se asigure că:

eliminat

a) noile instalații de generare a energiei 
termice și electrice și instalațiile 
industriale care produc căldură reziduală 
sunt localizate în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de 
căldură reziduală disponibilă pentru a se 
îndeplini necesitatea existentă sau 
preconizată de încălzire și răcire;
b) noile zone rezidențiale sau noile 
instalații industriale care consumă 
căldură în cadrul proceselor de producție 
sunt localizate în situri unde o cantitate 
maximă din cererea de energie termică 
este îndeplinită pe baza căldurii reziduale 
disponibile, astfel cum se prevede în 
planurile naționale de încălzire și răcire. 
Pentru a asigura corespondența optimă 
între cererea și oferta de servicii de 
încălzire și răcire, amenajarea teritoriului 
trebuie să favorizeze înființarea mai 
multor instalații industriale în aceeași 
locație;
c) instalațiile de generare a energiei 
termice și electrice, instalațiile industriale 
care produc căldură reziduală, instalațiile 
de incinerare a deșeurilor și alte instalații 
de transformare a deșeurilor în energie 
sunt conectate la rețeaua locală de 
încălzire sau răcire centralizată;
d) zonele rezidențiale și instalațiile 
industriale care consumă căldură în 
procesele de producție sunt conectate la 
rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată.

Or. en

Amendamentul 1765
Marita Ulvskog
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Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Amenajarea teritoriului urban trebuie 
proiectată astfel încât să se asigure că:

eliminat

a) noile instalații de generare a energiei 
termice și electrice și instalațiile 
industriale care produc căldură reziduală 
sunt localizate în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de 
căldură reziduală disponibilă pentru a se 
îndeplini necesitatea existentă sau 
preconizată de încălzire și răcire;
b) noile zone rezidențiale sau noile 
instalații industriale care consumă 
căldură în cadrul proceselor de producție 
sunt localizate în situri unde o cantitate 
maximă din cererea de energie termică 
este îndeplinită pe baza căldurii reziduale 
disponibile, astfel cum se prevede în 
planurile naționale de încălzire și răcire. 
Pentru a asigura corespondența optimă 
între cererea și oferta de servicii de 
încălzire și răcire, amenajarea teritoriului 
trebuie să favorizeze înființarea mai 
multor instalații industriale în aceeași 
locație;
c) instalațiile de generare a energiei 
termice și electrice, instalațiile industriale 
care produc căldură reziduală, instalațiile 
de incinerare a deșeurilor și alte instalații 
de transformare a deșeurilor în energie 
sunt conectate la rețeaua locală de 
încălzire sau răcire centralizată;
d) zonele rezidențiale și instalațiile 
industriale care consumă căldură în 
procesele de producție sunt conectate la 
rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată.

Or. en
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Amendamentul 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noile instalații de generare a energiei 
termice și electrice și instalațiile
industriale care produc căldură reziduală 
sunt localizate în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de căldură 
reziduală disponibilă pentru a se îndeplini 
necesitatea existentă sau preconizată de 
încălzire și răcire

(a) se încearcă localizarea noilor instalații 
de generare a energiei termice și electrice 
și a instalațiilor industriale care produc 
căldură reziduală în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de căldură 
reziduală disponibilă pentru a se îndeplini 
necesitatea existentă sau preconizată de 
încălzire și răcire

Or. fi

Amendamentul 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa VII – secțiunea 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) noile zone rezidențiale sau noile 
instalații industriale care consumă căldură 
în cadrul proceselor de producție sunt 
localizate în situri unde o cantitate maximă 
din cererea de energie termică este 
îndeplinită pe baza căldurii reziduale 
disponibile, astfel cum se prevede în 
planurile naționale de încălzire și răcire. 
Pentru a asigura corespondența optimă 
între cererea și oferta de servicii de 
încălzire și răcire, amenajarea teritoriului 
trebuie să favorizeze înființarea mai multor 
instalații industriale în aceeași locație;

(b) se încearcă localizarea noilor zone 
rezidențiale sau a noilor instalații 
industriale care consumă căldură în cadrul 
proceselor de producție în situri unde o 
cantitate maximă din cererea de energie 
termică este îndeplinită pe baza căldurii 
reziduale disponibile, astfel cum se 
prevede în harta națională de încălzire și 
răcire. Pentru a asigura corespondența 
optimă între cererea și oferta de servicii de 
încălzire și răcire, amenajarea teritoriului 
trebuie să favorizeze înființarea mai multor 
instalații industriale în aceeași locație;

Or. fi
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Amendamentul 1768
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. de

Justificare

Această abordare nu corespunde unei piețe liberalizate, ci reprezintă mai degrabă un 
exemplu de economie planificată după modelul comunist. Comisia ar trebui mai degrabă 
invitată să elaboreze orientări pentru studiile corespunzătoare de fezabilitate.

Amendamentul 1769
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Chestiunile legate de amplasare sau de celelalte măsuri foarte detaliate sunt eliminate din 
această propunere. Calculele investițiilor efectuate în funcție de fiecare economie și 
tehnologie sunt suficiente pentru a se identifica dacă există un potențial pentru centralele de 
cogenerare și de utilizare rentabilă, atât a energiei electrice, cât și a celei termice.

Amendamentul 1770
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa VIII
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Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1772
András Gyürk

Propunere de directivă
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 1773
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa VIII – secțiunea 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există un punct cu cerere 
de energie termică cu capacitatea prevăzută 
în coloana C sau dacă există un punct cu 

În cazul în care există un punct cu cerere 
de energie termică cu capacitatea prevăzută 
în coloana C sau dacă există un punct cu 
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cerere potențială de energie termică, 
centrala energetică trebuie amplasată la o 
distanță mai mică decât distanța 
corespunzătoare din coloana A. Un punct 
cu cerere potențială de energie termică este 
definit drept un punct care poate fi 
construit în mod rezonabil, de exemplu 
prin construirea unei rețele de încălzire 
centralizată. De exemplu, dacă prin 
intermediul tehnicilor standard de estimare 
se poate demonstra că există o sarcină 
termică agregată în exces de 15 MW / km2, 
aceasta este considerată drept un punct cu 
cerere de energie termică. Suma totală a 
acestor sarcini în kilometri pătrați care pot 
fi conectate se consideră a fi capacitatea 
cererii de astfel de puncte cu cerere de 
energie termică.

cerere potențială de energie termică, se 
recomandă amplasarea centralei
energetice la o distanță mai mică decât 
distanța corespunzătoare din coloana A. Un 
punct cu cerere potențială de energie 
termică este definit drept un punct care 
poate fi construit în mod rezonabil, de 
exemplu prin construirea unei rețele de 
încălzire centralizată. De exemplu, dacă 
prin intermediul tehnicilor standard de 
estimare se poate demonstra că există o 
sarcină termică agregată în exces de 15 
MW / km2, aceasta este considerată drept 
un punct cu cerere de energie termică. 
Suma totală a acestor sarcini în kilometri 
pătrați care pot fi conectate se consideră a 
fi capacitatea cererii de astfel de puncte cu 
cerere de energie termică.

Or. fi

Amendamentul 1774
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Anexa VIII – secțiunea 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există un punct cu cerere 
de energie termică cu capacitatea prevăzută 
în coloana C sau dacă există un punct cu 
cerere potențială de energie termică, 
centrala energetică trebuie amplasată la o 
distanță mai mică decât distanța 
corespunzătoare din coloana A. Un punct 
cu cerere potențială de energie termică este 
definit drept un punct care poate fi 
construit în mod rezonabil, de exemplu 
prin construirea unei rețele de încălzire 
centralizată. De exemplu, dacă prin 
intermediul tehnicilor standard de estimare 
se poate demonstra că există o sarcină 
termică agregată în exces de 15 MW/km2, 
aceasta este considerată drept un punct cu 
cerere de energie termică. Suma totală a 

În cazul în care există un punct cu cerere 
de energie termică cu capacitatea prevăzută 
în coloana C sau dacă există un punct cu 
cerere potențială de energie termică, 
centrala energetică ar putea fi amplasată la 
o distanță mai mică decât distanța 
corespunzătoare din coloana A. Un punct 
cu cerere potențială de energie termică este 
definit drept un punct care poate fi 
construit în mod rezonabil, de exemplu 
prin construirea unei rețele de încălzire 
centralizată. De exemplu, dacă prin 
intermediul tehnicilor standard de estimare 
se poate demonstra că există o sarcină 
termică agregată în exces de 15 MW/km2, 
aceasta este considerată drept un punct cu 
cerere de energie termică. Suma totală a 
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acestor sarcini în kilometri pătrați care pot 
fi conectate se consideră a fi capacitatea 
cererii de astfel de puncte cu cerere de 
energie termică.

acestor sarcini în kilometri pătrați care pot 
fi conectate se consideră a fi capacitatea 
cererii de astfel de puncte cu cerere de 
energie termică.

Or. en

Amendamentul 1775
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VIIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA VIIIa 
Orientările generale de bază pentru 
utilizarea analizei cost-beneficiu în 

conformitate cu articolul 10
Analiza costuri-beneficii constă dintr-un 
set cuprinzător de principii directoare 
pentru evaluarea proiectelor din sectorul 
energetic. Aceste orientări generale 
tratează aspecte importante ale procesului 
de evaluare, cum ar fi chestiunile legate 
de stabilirea unui scenariu de referință, 
de identificarea scenariilor alternative, de 
orizontul de timp, precum și de utilizarea 
analizei de senzitivitate. De asemenea, 
orientările prezintă teoria economică a 
bunăstării aplicabilă privind metoda 
corectă de evaluare atât a bunurilor și a 
serviciilor comerciale, cât și a bunurilor și 
a serviciilor necomerciale.

Orientările conțin un set de prețuri 
estimate ale energiei electrice. Se 
recomandă ca aceste prețuri să fie 
utilizate la efectuarea analizei costuri-
beneficii când aceasta se referă, de 
exemplu, la planificarea energiei termice. 
Acestea includ prețurile anuale estimate 
pentru diferitele tipuri de consum de 
energie, de producție de energie, de taxe și 
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prețul poluanților atmosferici în 
conformitate cu economia bunăstării, cel 
puțin până în 2020 și 2030. Acestea sunt 
actualizate în fiecare an pe baza 
informațiilor provenite din diferite surse 
de date (printre care se numără Agenția 
Internațională a Energiei) și pe baza 
modelelor de simulare, luând în 
considerare în același timp modificările 
survenite în cadrul politicilor 
guvernamentale.

De asemenea, orientările asigură că orice 
soluție aleasă contribuie efectiv la 
reduceri reale în ceea ce privește 
consumul de energie primară și, de 
asemenea, se bazează pe criterii 
socioeconomice.

În cazul planificării energiei termice, 
analiza costuri-beneficii acoperă o zonă 
geografică bine stabilită, de exemplu o 
regiune, pentru a evita selectarea unor 
soluții pentru fiecare proiect, care să nu 
fie în mod necesar cele optime, în 
comparație cu opțiunile de analiză și 
selectare a sursei de căldură într-un 
context geografic mai larg.

Or. en

Amendamentul 1776
András Gyürk

Propunere de directivă
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa IX – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția de origine trebuie să aibă 
dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta 
face referire la producția brută de energie 
electrică măsurată în cadrul stației și 
exportată către rețea.

Garanția de origine trebuie să aibă 
dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta 
face referire la generarea de energie 
electrică din cogenerarea cu randament 
ridicat, astfel cum se menționează la 
articolul 10 alineatul (11).

Or. en

Amendamentul 1778
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Anexa IX – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția de origine trebuie să aibă 
dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta 
face referire la producția brută de energie 
electrică măsurată în cadrul stației și 
exportată către rețea.

Garanția de origine trebuie să aibă 
dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta 
face referire la generarea de energie 
electrică din cogenerarea cu randament 
ridicat, astfel cum se menționează la 
articolul 10 alineatul (11).

Or. en

Justificare

Garanția de origine pentru cogenerarea cu randament ridicat prezintă întreaga cantitate de 
energie electrică generată. Normele prevăzute în anexa IX sunt coerente cu normele privind 
sprijinul cogenerării cu randament ridicat prevăzute la articolul 10 alineatul (11), conform 
cărora se acordă sprijin pentru toată producția de energie electrică. Norme similare privind 
garanțiile de origine și producția de energie electrică sunt adoptate în cazul sprijinului 
acordat energiilor din surse regenerabile.
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Amendamentul 1779
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Anexa IX – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția de origine trebuie să aibă 
dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta 
face referire la producția brută de energie 
electrică măsurată în cadrul stației și 
exportată către rețea.

Garanția de origine trebuie să aibă 
dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta 
face referire la generarea de energie 
electrică din cogenerarea cu randament 
ridicat, astfel cum se menționează la 
articolul 10 alineatul (11).

Or. en

Amendamentul 1780
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa X

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Se pare că există o justificare redusă sau inexistentă în ceea ce privește efectele pozitive pe 
care le-ar aduce furnizarea informațiilor descrise la articolul 11, având în vedere cerințele de 
raportare deja substanțiale care ar fi necesare în temeiul prezentei directive.

Amendamentul 1781
András Gyürk

Propunere de directivă
Anexa X

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1782
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa X – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o listă nenominală a instalațiilor care 
rafinează uleiuri minerale și gaze 
naturale, care indică pentru fiecare în 
parte:

eliminat

- consumul de energie mediu anual al 
instalației (MWth);
- producția de energie medie anuală a 
instalației (conținutul energetic al 
amestecului de combustibili MWth);
- materiile prime medii anuale;
- tipul instalației și tehnologia utilizată în 
cadrul acesteia;
- randamentul nominal (teoretic);
- data începerii exploatării;
- data ultimei renovări substanțiale;
- numărul orelor de exploatare medii 
anuale;
- randamentul operațional brut mediu 
anual.

Or. de

Justificare

Există în mod sigur state membre cu o singură rafinărie. Cel puțin în aceste cazuri, datele 
sunt extrem de sensibile și periclitează în mod considerabil competitivitatea. Alternativa o 
reprezintă asigurarea confidențialității absolute a datelor de către Comisie.

Amendamentul 1783
Edit Herczog
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Propunere de directivă
Anexa X – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o listă nenominală a instalațiilor care 
rafinează uleiuri minerale și gaze 
naturale, care indică pentru fiecare în 
parte:

eliminat

- consumul de energie mediu anual al 
instalației (MWth);
- producția de energie medie anuală a 
instalației (conținutul energetic al 
amestecului de combustibili MWth);
- materiile prime medii anuale;
- tipul instalației și tehnologia utilizată în 
cadrul acesteia;
- randamentul nominal (teoretic);
- data începerii exploatării;
- data ultimei renovări substanțiale;
- numărul orelor de exploatare medii 
anuale;
- randamentul operațional brut mediu 
anual.

Or. en

Amendamentul 1784
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa XI - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de eficiență energetică pentru 
reglementarea rețelelor energetice și pentru 
tarifele de rețea stabilite sau aprobate de 
către autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei

Criterii de eficiență energetică pentru 
reglementarea rețelelor electrice și pentru 
tarifele de rețea stabilite sau aprobate de 
către autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei electrice

Or. en
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Amendamentul 1785
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Reglementările privind rețelele și tarifele 
permit operatorilor de rețea să ofere 
servicii de sistem și tarife de sistem pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere, gestionarea cererii și generarea 
distribuită privind piețele organizate de 
energie electrică, în special:

2. Reglementările privind rețelele și tarifele 
reflectă, în special, impactul asupra 
costurilor de rețea și beneficiile obținute 
din:

Or. en

Amendamentul 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Reglementările privind rețelele și tarifele 
permit operatorilor de rețea să ofere
servicii de sistem și tarife de sistem pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere, gestionarea cererii și generarea 
distribuită privind piețele organizate de 
energie electrică, în special:

2. Reglementările privind rețelele și tarifele 
încurajează operatorii de rețea să 
promoveze servicii de sistem și tarife de 
sistem pentru măsurile de gestionare a 
răspunsului la cerere, gestionarea cererii și 
generarea distribuită privind piețele 
organizate de energie electrică, supuse 
unei analize a impactului eficienței din 
punctul de vedere al costurilor în funcție 
de tipurile de clienți vizați (rezidențiali, 
comerciali și industriali). Serviciile de
sistem includ: 

Or. en
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Amendamentul 1787
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Reglementările privind rețelele și tarifele 
permit operatorilor de rețea să ofere 
servicii de sistem și tarife de sistem pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere, gestionarea cererii și generarea 
distribuită privind piețele organizate de 
energie electrică, în special:

2. Reglementările privind rețelele și tarifele 
încurajează operatorii de rețea să ofere 
servicii de sistem și tarife de sistem pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere, gestionarea cererii și generarea 
distribuită privind piețele organizate de 
energie electrică, în special:

Or. en

Amendamentul 1788
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trecerea sarcinii din perioadele de vârf 
în cele mai puțin aglomerate de către 
consumatorii finali, luându-se în 
considerare disponibilitatea energiei 
regenerabile, energia din cogenerare și 
generarea distribuită;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1789
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) economiile de energie din răspunsul la (b) potențialul de creștere a eficienței
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cerere al consumatorilor distribuiți de către 
agregatorii energetici;

energetice din răspunsul la cerere al 
consumatorilor distribuiți de către 
agregatorii energetici;

Or. en

Amendamentul 1790
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) stocarea energiei. eliminat

Or. en

Justificare

Serviciile de sistem, care ar putea fi incluse în domeniul de aplicare a activităților 
operatorilor de rețea, provoacă grave nedumeriri. Includerea unor servicii, precum stocarea 
energiei, în activitățile statutare ale operatorilor de rețea ar putea duce la apariția unor 
conflicte de interese. Ar trebui introduse măsuri speciale pentru a evita promovarea 
activităților operatorilor de rețea în materie de eficiență energetică (de exemplu, stocarea 
energiei), care ar putea submina procesul de separare prevăzut de Directiva 2009/72/CE.

Amendamentul 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) stocarea energiei. eliminat

Or. en

Justificare

Serviciile de sistem, care ar putea fi incluse în domeniul de aplicare a activităților 
operatorilor de rețea, provoacă grave nedumeriri. Includerea unor servicii, precum stocarea 
energiei, în activitățile statutare ale operatorilor de rețea ar putea duce la apariția unor 
conflicte de interese. Ar trebui introduse măsuri speciale pentru a evita promovarea 
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activităților operatorilor de rețea în materie de eficiență energetică (de exemplu, stocarea 
energiei), care ar putea submina procesul de separare prevăzut de Directiva 2009/72/CE.

Amendamentul 1792
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei dispoziții, termenul 
„piețe organizate de energie electrică” 
include piețele nereglementate și 
schimburile de energie electrică pentru 
comercializarea energiei, capacității, 
compensațiilor și serviciilor de sprijin în 
toate intervalurile de timp, inclusiv piețele 
de transport, piețele pentru ziua 
următoare și piețele din aceeași zi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1793
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Trebuie să fie disponibile tarife de rețea 
care sprijină prețurile dinamice pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere adoptate de către consumatorii 
finali, inclusiv:

3. Trebuie să fie disponibile tarife de rețea 
care să permită pieței să ofere prețuri
dinamice pentru măsurile de gestionare a 
răspunsului la cerere adoptate de către 
consumatorii finali, cum ar fi:

Or. en

Amendamentul 1794
Britta Thomsen
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Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Trebuie să fie disponibile tarife de rețea 
care sprijină prețurile dinamice pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere adoptate de către consumatorii 
finali, inclusiv:

3. Ar putea fi disponibile tarife de rețea 
care sprijină prețurile dinamice pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere adoptate de către consumatorii 
finali, inclusiv:

Or. en

Justificare

Societățile pot obține beneficii pe baza prețurilor dinamice, dar suntem îngrijorați că nu se va 
întâmpla acest lucru în cazul tuturor consumatorilor / gospodăriilor. Este important ca 
consumatorii casnici să dispună de instrumentele necesare pentru a răspunde dinamicii
prețurilor, înainte de introducerea tarifelor de rețea.

Amendamentul 1795
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa XI – secțiunea 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre efectuează o evaluare a 
impactului care să includă o analiză 
detaliată a potențialului de răspuns la 
cerere și o analiză a distribuției cu privire 
la impactul asupra diferitelor grupuri de 
consumatori și a accesibilității la 
beneficiile unor prețuri dinamice pentru 
aceste grupuri.

Or. en

Justificare

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
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implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of nou deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.

Amendamentul 1796
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexa XIII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista minimă de elemente care trebuie 
incluse în contractele privind performanța 
energetică încheiate cu sectorul public

Lista minimă de elemente care trebuie 
incluse în contractele privind performanța 
energetică

Or. ro

Amendamentul 1797
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexa XIII – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– listă clară și transparentă cu penalitățile 
aplicabile dacă economiile garantate nu 
sunt atinse

Or. ro

Amendamentul 1798
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa XIII – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Listă clară și transparentă a sancțiunilor 
aplicabile în cazul nerealizării 
economiilor garantate
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Or. en

Amendamentul 1799
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Anexa XIIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XIIIa

Certificarea instalatorilor de elemente de 
construcție

Sistemele de certificare sau sistemele de 
calificare echivalente prevăzute la 
articolul 13 se bazează pe următoarele 
criterii:
1. Procesul de certificare sau de calificare 
trebuie să fie transparent și definit în mod 
clar de statul membru sau de un organism 
administrativ desemnat de acesta.
2. Instalatorii de elemente de construcție, 
conform definiției de la articolul 2 
alineatul (9) din Directiva 2010/31/UE,
trebuie certificați în cadrul unui program 
de formare acreditat sau de către un 
organism de formare acreditat.
3. Acreditarea programului sau a 
organismului de formare se realizează de 
către statele membre sau de către 
organismele administrative desemnate de 
acestea. Organismul de acreditare se 
asigură de continuitatea și de acoperirea 
la nivel regional sau național a 
programului de formare pus la dispoziție 
de către organismul de formare. 
Organismul de formare trebuie să dețină 
dotări tehnice specifice pentru a oferi 
formare practică. De asemenea, 
organismul de formare trebuie să ofere, 
pe lângă formarea de bază, cursuri de 
perfecționare de durată mai scurtă privind 
teme de actualitate, inclusiv noile 
tehnologii, pentru a permite 
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perfecționarea continuă în domeniul 
instalațiilor. Pot avea calitatea de 
organism de formare constructorul 
echipamentului sau al sistemului, institute 
sau asociații.
4. Formarea care se încheie cu 
certificarea sau calificarea instalatorilor
include atât o parte teoretică, cât și una 
practică. La finalul formării, instalatorii 
trebuie să dețină calificările necesare 
pentru instalarea echipamentelor și a 
sistemelor relevante în scopul de a 
îndeplini cerințele de performanță și 
fiabilitate ale clientului, de a-și însuși 
competențe la un înalt nivel de calitate și 
de a respecta toate codurile și standardele 
aplicabile, inclusiv cele referitoare la 
etichetarea energetică și ecologică.
5. Cursul de formare se încheie cu un 
examen pentru obținerea unui certificat
sau a unei calificări. Examenul constă 
într-o probă practică de instalare corectă 
a echipamentelor care contribuie la 
îmbunătățirea eficienței energetice.
6. Sistemele de certificare sau sistemele de 
calificare echivalente vizate la articolul 13 
cuprind următoarele elemente:
- programele de formare acreditate se 
oferă instalatorilor cu experiență la locul 
de muncă și care au urmat sau urmează 
tipurile adecvate de formare;
- un program de formare profesională 
care să ofere instalatorilor competențele 
corespunzătoare echivalente cu trei ani de 
instruire în domeniile de competență 
pertinente și care să cuprindă pregătire 
teoretică și la locul de muncă;
- certificarea instalatorilor ar trebui 
limitată în timp, astfel încât este necesară 
perfecționarea, sub forma unui seminar 
sau a unui alt curs  pentru menținerea 
certificării.

Or. fr
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Amendamentul 1800
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea întâi – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele anuale prevăzute la articolul 19 
alineatul (1) constituie baza pentru 
monitorizarea progresului spre obiectivele 
naționale pentru anul 2020. Statele membre 
se asigură că rapoartele includ
următoarele informații minime:

Rapoartele anuale prevăzute la articolul 19 
alineatul (1) constituie baza pentru 
monitorizarea progresului spre obiectivele 
naționale pentru anul 2020. Statele membre
furnizează informații care oferă o 
imagine de ansamblu a progreselor 
realizate în direcția îmbunătățirii 
eficienței energetice, inclusiv, dacă este 
posibil și fără costuri nejustificate sau 
poveri administrative, următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 1801
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea întâi – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) suprafața totală a clădirilor cu o 
suprafață totală utilă de peste 250 m2 
deținute de către organismele publice care, 
la data de 1 ianuarie a anului în care trebuie 
prezentat raportul, nu au respectat cerințele 
privind randamentul energetic menționate 
la articolul 4 alineatul (1);

(c) suprafața totală a clădirilor cu o 
suprafață totală utilă de peste 500 m2 și, 
începând cu 1 iulie 2015, de peste 250 m2 
deținute de către organismele publice care, 
la data de 1 ianuarie a anului în care trebuie 
prezentat raportul, nu au respectat cerințele 
privind randamentul energetic menționate 
la articolul 4 alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 1802
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea întâi – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) suprafața totală a clădirilor cu o 
suprafață totală utilă de peste 250 m2
deținute de către organismele publice care, 
la data de 1 ianuarie a anului în care trebuie 
prezentat raportul, nu au respectat cerințele 
privind randamentul energetic menționate 
la articolul 4 alineatul (1);

(c) suprafața totală a clădirilor cu o
suprafață deținute sau ocupate de către 
organismele publice care, la data de 1 
ianuarie a anului în care trebuie prezentat 
raportul, nu au respectat cerințele privind 
randamentul energetic menționate la 
articolul 4 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea a doua - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul general pentru rapoartele anuale Cadrul general pentru informațiile
suplimentare
[Acest amendament se aplică întregului 
text. Adoptarea acestuia va necesita 
modificări corespunzătoare în întregul text]

Or. en

Amendamentul 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea a doua – secțiunea 3 – punctul 3.1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele suplimentare trebuie să includă 
lista organismelor publice care au elaborat 
un plan de eficiență energetică în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Informațiile suplimentare trebuie să 
includă lista organismelor publice care au 
elaborat un plan de eficiență energetică în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).
Informațiile suplimentare pot include 
informații cu privire la progresele 
înregistrate în urma măsurilor alternative 
menționate la articolul 3 alineatul (1a).

Or. en

Amendamentul 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea a doua – secțiunea 3 – punctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul raport suplimentar trebuie să 
includă o scurtă descriere a sistemului 
național menționat la articolul 6 alineatul
(1) sau măsurile alternative adoptate în 
temeiul articolului 6 alineatul (9).

Primul raport suplimentar trebuie să 
includă o scurtă descriere a sistemului 
național menționat la articolul 6 alineatul
(1) sau măsurile alternative adoptate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1a) sau al 
articolului 6 alineatul (9).

Or. en

Amendamentul 1806
András Gyürk

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea a doua – secțiunea 3 – punctul 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4. Promovarea serviciilor eficiente de 
încălzire și răcire (articolul 10)

eliminat

Rapoartele suplimentare trebuie să 
includă o evaluare a progreselor 
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înregistrate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului național de încălzire și 
răcire menționat la articolul 10 alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 1807
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea a doua – secțiunea 3 – punctul 3.4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele suplimentare trebuie să includă 
o evaluare a progreselor întregistrate în 
ceea ce privește punerea în aplicare a
planului național de încălzire și răcire
menționat la articolul 10 alineatul (1).

Rapoartele suplimentare trebuie să includă 
o evaluare a progreselor înregistrate în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
evaluării menționate la articolul 10 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea a doua – secțiunea 3 – punctul 3.4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele suplimentare trebuie să includă 
o evaluare a progreselor întregistrate în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
planului național de încălzire și răcire 
menționat la articolul 10 alineatul (1).

Rapoartele suplimentare trebuie să includă 
o evaluare a progreselor înregistrate în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
măsurilor naționale de încălzire și răcire 
care rezultă din aplicarea articolului 10 
alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 1809
András Gyürk

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea a doua – secțiunea 3 – punctul 3.5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.5. Transformarea energiei (articolul 11) eliminat
- Rapoartele suplimentare trebuie să 
includă un rezumat neconfidențial al 
inventarelor de date menționat la 
articolul 11, în conformitate cu cerințele 
prevăzute la anexa X.

Or. en

Amendamentul 1810
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa XVa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XVa

Certificarea specialiștilor în domeniul 
auditului energetic

Sistemele de certificare sau sistemele de 
calificare echivalente, la care se face 
referire la articolul 7 alineatele (1) și (2), 
au la bază următoarele criterii: 1. 
Certificarea sau calificarea este 
transparentă și definită în mod clar de 
statul membru sau de organismul 
administrativ desemnat de acesta.
2. Specialiștii în domeniul auditului 
energetic trebuie certificați în cadrul unui 
program de formare sau de un organism 
de formare acreditat.
3. Acreditarea programului sau a 
organismului de formare se realizează de 
către statele membre sau de către 
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organismele administrative desemnate de 
acesta. Organismul de acreditare se 
asigură de continuitatea și de acoperirea 
la nivel regional sau național a 
programului de formare pus la dispoziție 
de către organismul de formare. 
Organismul de formare trebuie să 
dispună de dotări tehnice 
corespunzătoare, inclusiv de echipamente 
de laborator sau de echipamente 
echivalente, pentru pregătirea practică. 
Pe lângă formarea de bază, organismul de 
formare trebuie să ofere cursuri de 
perfecționare de durată mai scurtă privind 
teme de actualitate, inclusiv noile 
tehnologii, pentru a permite specialiștilor 
perfecționarea continuă în domeniul 
auditului energetic. Pot avea calitatea de 
organism de formare constructorul 
echipamentului sau al sistemului, institute 
sau asociații.
4. Formarea, care se încheie cu 
certificarea sau calificarea specialiștilor 
în domeniul auditului energetic, include 
atât o parte teoretică, cât și una practică.
La finalul formării, instalatorul trebuie să 
dețină calificările necesare pentru 
instalarea echipamentelor și sistemelor în 
scopul de a îndeplini cerințele de 
performanță și fiabilitate ale clientului, de 
a utiliza competențe la un înalt nivel de 
calitate și de a respecta toate codurile și 
standardele, inclusiv cele referitoare la 
etichetarea energetică și ecologică.
5. Partea teoretică a specialiștilor în 
domeniul auditului energetic ar trebui să 
ofere o perspectivă de ansamblu asupra 
situației oportunităților de piață pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
logisticii și subvențiilor din acest 
domeniu. Formarea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la dobândirea 
unei bune cunoașteri a standardelor 
europene privind tehnologia, precum și a 
legislației naționale și comunitare privind 
eficiența energetică.
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6. Formarea se încheie cu o discuție 
pentru obținerea unui certificat sau a 
unei calificări. Analiza include o evaluare 
a înțelegerii practice a principiilor fizice 
de bază și a normelor de funcționare a 
termodinamicii, a facilităților tehnice și a 
energiei alternative, a protocoalelor de 
control și a software-ului și include, de 
asemenea, examene practice, teoretică și 
la locul de muncă.
7. Un specialist în domeniul auditului 
energetic va dobândi următoarele 
competențe:
Noțiuni introductive de fizică a 
construcțiilor și termodinamică; 
înțelegerea conducerii căldurii și 
umidității; materiale izolante și izolație; 
capacitatea de a evalua construcțiile din 
punct de vedere fizic;
Noțiuni introductive privind instalațiile 
tehnice și instalațiile de încălzire pe bază 
de energie alternativă; dezinfectarea apei 
calde; ventilația; răcirea, boilerele solare, 
panourile fotovoltaice.
Parte generală: cunoașterea legislației 
naționale, regionale și europene 
aplicabile; domeniul de aplicare;
Protocolul de inspecție: capacitatea de a 
înțelege și de a explica formularele 
corespunzătoare; domeniul de aplicare, 
detaliile proiectului; datele construcției 
care este inspectată.
Experiență practică: capacitatea de a 
urma procedurile de stabilire a unui 
certificat de eficiență energetică, de a 
completa baza de date privind eficiența 
energetică, de a controla certificatele de 
eficiență energetică. Ar trebui acordată 
atenție garantării unei înțelegeri a 
chestiunilor legate de confidențialitate și a 
unei abordări favorabile consumatorilor.

Or. en
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Justificare

Prezenta anexă stabilește orientările generale pentru un sistem de certificare a specialiștilor 
care efectuează audituri energetice.


