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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 7 Articolul 7 

Obligația privind economiile de energie Obligația privind economiile de energie 

1. Statele membre realizează economii 

de energie cumulative la nivelul utilizării 

finale cel puțin echivalente cu: 

1. Statele membre realizează economii 

de energie cumulative la nivelul utilizării 

finale cel puțin echivalente cu: 

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

ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020, 

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 2013; 

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

ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020, 

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 2013; 

(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 patru ani imediat 

anterioară datei de 1 ianuarie 2019. 

Statele membre continuă să realizeze noi 

economii anuale de 1,5 % pe perioade de 

câte zece ani după 2030, cu excepția 

cazului în care revizuirile efectuate de 

Comisie până în 2027 și la fiecare 10 ani 

după aceea concluzionează că nu este 

necesară îndeplinirea obiectivelor pe 

termen lung ale Uniunii privind energia și 

clima pentru 2050. 

Statele membre continuă să realizeze noi 

economii anuale de 1,5 % pe perioade de 

câte zece ani după 2030, cu excepția 

cazului în care revizuirile efectuate de 

Comisie până în 2027 și la fiecare 10 ani 

după aceea concluzionează că acest lucru 

nu este necesar pentru îndeplinirea 

obiectivelor pe termen lung ale Uniunii 

privind energia și clima pentru 2050. 
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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), 

la fel ca cele pentru orice alte perioade de 

după 2030. 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 noilor măsuri 

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 individuale care sunt 

întreprinse, atunci când sunt eligibile, 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. 

Volumul vânzărilor de energie utilizată în 

transporturi poate fi exclus parțial sau 

integral din aceste calcule. 

Pentru perioada menționată la litera (a), 

volumul vânzărilor de energie utilizată în 

transporturi poate fi exclus parțial sau 

integral din aceste calcule. 

 Vânzările de energie utilizată în 

transporturi, cu excepția combustibilului 

utilizat în aviația și transportul maritim 

internaționale, transportul feroviar, 

transportul urban și suburban cu 

autobuzul și autocarul și a combustibililor 

„alternativi” pentru transport [astfel cum 

sunt definiți în Directiva 2014/94/UE], 

sunt incluse integral în calculele pentru 

perioada menționată la litera (b). 

Statele membre decid modul în care se 

eșalonează cantitatea calculată de economii 

noi pe fiecare dintre perioadele menționate 

la literele (a) și (b), atât timp cât 

economiile cumulate totale necesare au fost 

realizate până la finalul fiecărei perioade.  

Statele membre decid modul în care se 

eșalonează cantitatea calculată de economii 

noi pe fiecare dintre perioadele menționate 

la literele (a) și (b), atât timp cât 

economiile cumulate totale necesare au fost 

realizate până la finalul fiecărei perioade.  

2. Sub rezerva alineatului (3), fiecare 

stat membru poate: 

2. Sub rezerva alineatului (3), fiecare 

stat membru poate: 

(a) să efectueze calculul necesar (a) să efectueze calculul necesar 
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conform alineatului (1) litera (a) utilizând 

valori de 1 % în 2014 și 2015, de 1,25 % în 

2016 și 2017 și de 1,5 % în 2018, 2019 și 

2020; 

conform alineatului (1) litera (a) utilizând 

valori de 1 % în 2014 și 2015, de 1,25 % în 

2016 și 2017 și de 1,5 % în 2018, 2019 și 

2020; 

(b) să excludă din calcul, integral sau 

parțial, volumul vânzărilor de energie 

utilizată în activitățile industriale 

enumerate în anexa I la Directiva 

2003/87/CE; 

(b) să excludă din calcul, integral sau 

parțial, volumul vânzărilor de energie 

utilizată în activitățile industriale 

enumerate în anexa I la Directiva 

2003/87/CE; 

(c) să permită ca economiile de energie 

realizate în sectoarele transformării, 

distribuției și transportului de energie, 

incluzând infrastructura eficientă de 

termoficare și de răcire centralizată, în 

urma punerii în aplicare a cerințelor 

stabilite la articolul 14 alineatul (4) și 

alineatul (5) litera (b) și la articolul 15 

alineatele (1)-(6) și (9) să fie luate în calcul 

pentru cantitatea de economii de energie 

necesară conform alineatului (1); 

(c) să permită ca economiile de energie 

realizate în sectoarele transformării, 

distribuției și transportului de energie, 

incluzând infrastructura eficientă de 

termoficare și de răcire centralizată, în 

urma punerii în aplicare a cerințelor 

stabilite la articolul 14 alineatul (4) și 

alineatul (5) litera (b) și la articolul 15 

alineatele (1)-(6) și (9) să fie luate în calcul 

pentru cantitatea de economii de energie 

necesară conform alineatului (1) literele (a) 

și (b); 

(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) litera (a), 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 

(e) să excludă din calculul cerinței 

privind economiile de energie menționate 

la alineatul (1) cantitatea verificabilă de 

energie produsă în sau pe clădiri pentru 

uz propriu ca urmare a măsurilor de 

politică vizând promovarea instalării de 

noi tehnologii de obținere a energiei din 

surse regenerabile.  

 

 (ea) să excludă din calcul, integral sau 

parțial, vânzările de energie utilizată în 

transporturi. 

3. Toate opțiunile selectate conform 

alineatului (2), cumulate, trebuie să 

conducă la economii de energie de 

maximum 25 % din cantitatea de economii 

de energie menționată la alineatul (1). 

3. Toate opțiunile selectate conform 

alineatului (2), cumulate, trebuie să 

conducă la economii de energie de 

maximum 25 % din cantitatea de economii 

de energie pentru perioada menționată la 
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Statele membre aplică și calculează efectul 

opțiunilor selectate pentru perioadele 

menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) 

separat: 

alineatul (1) litera (a) și de maximum 

30 % pentru perioada menționată la 

alineatul (1) litera (b). Statele membre 

aplică și calculează efectul opțiunilor 

selectate pentru perioadele menționate la 

alineatul (1) literele (a) și (b) separat: 

(a) pentru calculul cantității de 

economii de energie necesare pentru 

perioada menționată la alineatul (1) litera 

(a), statele membre pot utiliza alineatul (2) 

literele (a), (b), (c) și (d); 

(a) pentru calculul cantității de 

economii de energie necesare pentru 

perioada menționată la alineatul (1) litera 

(a), statele membre pot utiliza alineatul (2) 

literele (a), (b), (c) și (d); 

(b) pentru calculul cantității de 

economii de energie necesare pentru 

perioada menționată la alineatul (1) litera 

(b), statele membre pot utiliza alineatul (2) 

literele (b), (c), (d) și (e), cu condiția ca 

acțiunile individuale în sensul literei (d) 

să continue să aibă un impact verificabil 

și măsurabil după 31 decembrie 2020. 

(b) pentru calculul cantității de 

economii de energie necesare pentru 

perioada menționată la alineatul (1) litera 

(b), statele membre pot utiliza numai 

alineatul (2) literele (b), (c), (d) și (ea). 

4. Economiile de energie realizate 

după 31 decembrie 2020 nu pot fi luate în 

calcul pentru cantitatea economiilor 

cumulative necesară pentru perioada 

cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 

decembrie 2020.  

4. Economiile de energie realizate 

după 31 decembrie 2020 nu pot fi luate în 

calcul pentru cantitatea economiilor 

cumulative necesară pentru perioada 

cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 

decembrie 2020.  

 4a. Statele membre care depășesc 

volumul de economii de energie necesar 

de la 1 ianuarie 2014 până la 31 

decembrie 2020 pot lua în calcul 

economiile excedentare în contul 

volumului de economii de energie necesar 

pentru perioada de până la 31 decembrie 

2030. 

5. Statele membre se asigură că 

economiile rezultate în urma măsurilor de 

politică menționate la articolele 7a și 7b și 

la articolul 20 alineatul (6) sunt calculate în 

conformitate cu anexa V.  

5. Statele membre se asigură că 

economiile rezultate în urma măsurilor de 

politică menționate la articolele 7a și 7b și 

la articolul 20 alineatul (6) sunt calculate în 

conformitate cu anexa V.  

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 

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 
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o combinație între o schemă de obligații în 

materie de eficiență energetică și măsuri de 

politică alternative. 

pentru a reduce la minimum orice impact 

negativ al costurilor directe și indirecte 

ale acestor scheme asupra competitivității 

Uniunii, în special a întreprinderilor 

expuse concurenței internaționale. Statele 

membre pot realiza o combinație între o 

schemă de obligații în materie de eficiență 

energetică și măsuri de politică alternative. 

7. Statele membre demonstrează că, în 

situația în care există o suprapunere a 

impactului măsurilor de politică sau a 

impactului acțiunilor individuale, nu se 

face o contabilizare dublă a economiilor de 

energie.”. 

7. Statele membre demonstrează că, în 

situația în care există o suprapunere a 

impactului măsurilor de politică sau a 

impactului acțiunilor individuale, nu se 

face o contabilizare dublă a economiilor de 

energie.”. 

Or. en 

 

 


