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11.1.2018 A8-0391/103 

Amendamentul  103 

Anneleen Van Bossuyt 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezenta directivă stabilește un 

cadru comun de măsuri pentru promovarea 

eficienței energetice pe teritoriul Uniunii, 

pentru a asigura atingerea obiectivelor 

principale ale Uniunii de 20 % pentru anul 

2020 și a obiectivelor sale principale 

obligatorii de 30 % pentru anul 2030 în 

ceea ce privește eficiența energetică și 

deschide calea pentru viitoare creșteri ale 

eficienței energetice după aceste date. 

Prezenta directivă stabilește norme menite 

să elimine obstacolele existente pe piața 

energiei și să depășească deficiențele pieței 

care împiedică eficiența în ceea ce privește 

aprovizionarea și utilizarea energiei și 

prevede stabilirea de obiective și 

contribuții naționale orientative în materie 

de eficiență energetică pentru 2020 și 

pentru 2030. 

1. Prezenta directivă stabilește un 

cadru comun de măsuri pentru promovarea 

eficienței energetice pe teritoriul Uniunii, 

prin punerea în aplicare a principiului 

„eficiența energetică pe primul loc” pe 

parcursul întregului lanț energetic, 

incluzând generarea, transportul, 

distribuția și utilizarea finală a energiei, 

pentru a asigura atingerea obiectivelor 

principale ale Uniunii de 20 % pentru anul 

2020 și a obiectivelor sale principale 

orientative de 30 % pentru anul 2030 în 

ceea ce privește eficiența energetică și 

deschide calea pentru viitoare creșteri ale 

eficienței energetice după aceste date. 

Prezenta directivă stabilește norme menite 

să elimine obstacolele existente pe piața 

energiei și să depășească deficiențele pieței 

care împiedică eficiența în ceea ce privește 

aprovizionarea și utilizarea energiei și 

prevede stabilirea de obiective și 

contribuții naționale orientative în materie 

de eficiență energetică pentru 2020 și 

pentru 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Amendamentul  104 

Anneleen Van Bossuyt 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 3 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fiecare stat membru stabilește 

contribuții orientative privind eficiența 

energetică pe plan național pentru 

îndeplinirea obiectivului Uniunii pentru 

2030 menționat la articolul 1 alineatul (1), 

în conformitate cu articolele [4] și [6] din 

Regulamentul (UE) XX/20XX [guvernanța 

uniunii energetice]. Atunci când stabilesc 

contribuțiile respective, statele membre țin 

seama de faptul că, în 2030, consumul de 

energie al Uniunii trebuie să fie de 

maximum 1 321 Mtep de energie primară 

și de maximum 987 Mtep de energie finală. 

Statele membre notifică aceste contribuții 

Comisiei, în cadrul planurilor lor 

energetice și climatice naționale integrate, 

conform procedurii în temeiul articolelor 

[3] și [7]-[11] din Regulamentul (UE) 

XX/20XX [guvernanța uniunii energetice]. 

4. Fiecare stat membru stabilește 

contribuții orientative privind eficiența 

energetică pe plan național pentru 

îndeplinirea obiectivului Uniunii pentru 

2030 menționat la articolul 1 alineatul (1), 

în conformitate cu articolele [4] și [6] din 

Regulamentul (UE) XX/20XX [guvernanța 

uniunii energetice]. Contribuțiile iau în 

considerare toate etapele sistemului 

energetic, inclusiv generarea, transportul, 

distribuția și utilizarea finală a energiei, și 

pot fi însoțite de măsuri de politică 

specifice. Atunci când stabilesc și 

reexaminează valoarea contribuțiilor 
respective, statele membre țin seama de 

faptul că, în 2030, consumul de energie al 

Uniunii trebuie să fie de maximum 1 321 

Mtep de energie primară sau de maximum 

987 Mtep de energie finală ca valori 

inițiale de referință. În cazul în care 

dezvoltarea economică sau ajustarea 

structurală (în conformitate cu indicele de 

producție industrială pe baza datelor 

Eurostat), utilizarea surselor regenerabile 

de energie sau reducerile de emisii de CO2 

diferă substanțial de estimările și ipotezele 

utilizate pentru stabilirea obiectivelor 

Uniunii și contribuțiile naționale în 

vederea realizării lor, valorile de referință 

și contribuțiile sunt adaptate în 
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consecință. Recalcularea contribuțiilor 

naționale se efectuează cu ocazia 

actualizării planurilor energetice și 

climatice naționale integrate prevăzute la 

articolele [3] și [13] din Regulamentul 

(UE) XX/20XX [guvernanța uniunii 

energetice]. Orice recalculare a 

obiectivului Uniunii are loc la un an după 

prezentarea planurilor energetice și 

climatice naționale integrate actualizate 

și, dacă este necesar, se adoptă prin 

procedura legislativă ordinară. În cazul în 

care un stat membru nu și-a calculat 

contribuția în funcție de intensitatea 

energetică, acesta poate declara în planul 

său energetic și climatic național integrat 

menționat la articolul [3] din 

Regulamentul (UE) XX/20XX 

[guvernanța uniunii energetice] nivelul 

estimat al producției sale industriale în 

2030 și, ulterior, poate exclude din 

contribuția sa pentru anul 2030 

eventualul consum de energie rezultat din 

surplusul de producție industrială. Orice 

astfel de excludere se bazează pe indicele 

de producție industrială al Eurostat. 

Statele membre notifică Comisiei aceste 

contribuții și eventualele ajustări efectuate 

în legătură cu acestea în cadrul planurilor 

lor energetice și climatice naționale 

integrate, conform procedurii în temeiul 

articolelor [3] și [7]-[11] din Regulamentul 

(UE) XX/20XX [guvernanța uniunii 

energetice]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Amendamentul  105 

Anneleen Van Bossuyt 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) noi economii în fiecare an, de la 1 

ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2030, 

de 1,5 % din volumul vânzărilor anuale de 

energie către clienții finali, ca medie pe 

perioada de trei ani imediat anterioară datei 

de 1 ianuarie 2019. 

(b) noi economii în fiecare an, de la 1 

ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2030, 

de cel puțin 1,5 % din volumul vânzărilor 

anuale de energie către clienții finali, ca 

medie pe perioada de trei ani imediat 

anterioară datei de 1 ianuarie 2019. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Amendamentul  106 

Anneleen Van Bossuyt 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul literei (b) și fără a aduce atingere 

alineatelor (2) și (3), statele membre pot 

lua în calcul numai economiile de energie 

care rezultă în urma noilor măsuri de 

politică introduse după 31 decembrie 2020 

sau a măsurilor de politică introduse în 

perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 

2020, cu condiția să se poată demonstra că 

măsurile respective duc la acțiuni 

individuale întreprinse după 31 decembrie 

2020 și la realizarea de economii. 

Economiile necesare pentru perioada 

menționată la litera (b) sunt cumulative și 

suplimentare față de economiile necesare 

pentru perioada menționată la litera (a). 

În acest sens și fără a aduce atingere 

alineatelor (2) și (3), statele membre pot 

lua în calcul economiile de energie care 

rezultă în urma măsurilor de politică 

introduse după 31 decembrie 2020 sau a 

unor măsuri de politică anterioare, cu 

condiția să se poată demonstra că măsurile 

respective duc la noi acțiuni individuale 

întreprinse după 31 decembrie 2020 și la 

realizarea de economii. Statele membre 

pot, de asemenea, să ia în calcul 

economiile în urma acțiunilor care sunt 

întreprinse în perioada cuprinsă între 1 

ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, cu 

condiția ca acestea să continue să 

genereze economii de energie verificabile 

după 2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Amendamentul  107 

Anneleen Van Bossuyt 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) să ia în calcul, pentru cantitatea de 

economii de energie menționată la alineatul 

(1), economiile de energie rezultate din 

acțiuni individuale nou implementate 

începând de la 31 decembrie 2008, care 

continuă să aibă impact în 2020 și după 

aceea și care pot fi măsurate și verificate; 

și de 

(d) să ia în calcul, pentru cantitatea de 

economii de energie menționată la alineatul 

(1), economiile de energie rezultate din 

acțiunile individuale nou implementate 

începând de la 31 decembrie 2008, care 

continuă să aibă impact în 2020 și care pot 

fi măsurate și verificate. și de 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Amendamentul  108 

Anneleen Van Bossuyt 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 7 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statele membre obțin cantitatea de 

economii necesară conform alineatului (1) 

fie prin stabilirea unei scheme de obligații 

în materie de eficiență energetică, 

menționată la articolul 7a, fie prin 

adoptarea măsurilor alternative menționate 

la articolul 7b. Statele membre pot realiza 

o combinație între o schemă de obligații 

în materie de eficiență energetică și 

măsuri de politică alternative. 

6. Statele membre obțin cantitatea de 

economii necesară conform alineatului (1) 

fie prin stabilirea unei scheme de obligații 

în materie de eficiență energetică, 

menționată la articolul 7a, fie prin 

adoptarea măsurilor alternative menționate 

la articolul 7b, luând totodată măsuri 

pentru a reduce la minimum impactul 

costurilor directe și indirecte ale acestor 

scheme asupra competitivității părților 

supuse obligației care sunt expuse 

concurenței internaționale. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Amendamentul  109 

Anneleen Van Bossuyt 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera b 

Directiva 2012/27/UE 

Anexa V – punctul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) economiile rezultate din punerea 

în aplicare a legislației obligatorii a 

Uniunii sunt considerate economii care s-

ar fi produs în orice caz chiar și în lipsa 

activității părților obligate, participante 

sau mandatate și/sau a autorităților de 

punere în aplicare și, prin urmare, nu pot 

fi revendicate în temeiul articolului 7 

alineatul (1), cu excepția economiilor 

legate de renovarea clădirilor existente în 

cazul în care este asigurată îndeplinirea 

criteriului de importanță menționat în 

partea 3 litera (h); 

eliminat 

Or. en 

 


