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Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

i. în vederea realizării obiectivului 

obligatoriu al Uniunii de cel puțin 27 % 

energie din surse regenerabile în 2030, 

menționat la articolul 3 din [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016)0767], o contribuție la acest 

obiectiv în ceea ce privește ponderea 

energiei din surse regenerabile în consumul 

final brut de energie al statului membru în 

2030, cu o traiectorie liniară pentru această 

contribuție începând din anul 2021; 

i. în vederea realizării obiectivului 

obligatoriu al Uniunii de cel puțin [XX] % 

energie din surse regenerabile în 2030, 

menționat la articolul 3 din [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016)0767], o contribuție la acest 

obiectiv în ceea ce privește ponderea 

energiei din surse regenerabile în consumul 

final brut de energie al statului membru în 

2030, cu o traiectorie pentru această 

contribuție începând din anul 2021, în 

conformitate cu articolul 3 [Directiva 

2009/28/CE reformată]; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

ii. traiectorii pentru ponderea 

sectorială a energiei din surse regenerabile 

în consumul final de energie pentru 

perioada 2021-2030 în sectorul încălzirii și 

răcirii, al energiei electrice și al 

transporturilor; 

ii. traiectoriile orientative ale statului 

membru pentru ponderea sectorială a 

energiei din surse regenerabile în consumul 

final de energie pentru perioada 2021-2030 

în sectorul încălzirii și răcirii, al energiei 

electrice și al transporturilor; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul iii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

iii. traiectoriile pentru fiecare 

tehnologie de obținere a energiei din surse 

regenerabile pe care statul membru 

intenționează să o utilizeze pentru a realiza 

traiectoriile globale și sectoriale pentru 

energia din surse regenerabile în perioada 

2021-2030, inclusiv consumul final brut 

preconizat total de energie per tehnologie 

și per sector în Mtep și capacitatea instalată 

totală planificată per tehnologie și per 

sector în MW; 

iii. traiectoriile orientative pentru 

fiecare tehnologie de obținere a energiei 

din surse regenerabile pe care statul 

membru intenționează să o utilizeze pentru 

a realiza traiectoriile globale și sectoriale 

pentru energia din surse regenerabile în 

perioada 2021-2030, inclusiv consumul 

final brut preconizat total de energie per 

tehnologie și per sector în Mtep și 

capacitatea instalată totală planificată per 

tehnologie și per sector în MW; 

Or. en 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 iiia. statele membre pot urmări o 

traiectorie de reducere neliniară cu două 

puncte de referință, în conformitate cu 

anexa Ia, dacă acest lucru este mai 

eficient din punct de vedere economic și 

tehnic și nu afectează atingerea țintei 

obligatorii a Uniunii în materie de energie 

din surse regenerabile pentru 2030; 

statele membre stabilesc această 

traiectorie neliniară de reducere și 

motivațiile pentru urmărirea acesteia în 

planurile naționale integrate pentru 

energie și climă, în conformitate cu 

articolele 9-12; 

 în cazul în care o contribuție la obiectivul 

obligatoriu al Uniunii privind energia din 

surse regenerabile pentru 2030, 

menționată la articolul 3 din [Directiva 

2009/28/CE reformată, propusă prin 

COM(2016)0767] nu poate fi menținută 

în limitele prevăzute de traiectoria 

stabilită, statele membre explică motivele 

acestei abateri, precum și măsurile care 

le-ar permite să revină pe traiectoria lor, 

în viitoarele lor rapoarte intermediare 

naționale integrate în materie de energie 

și climă care trebuie să fie prezentate 

Comisiei în temeiul articolul 18; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Anexa I a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Anexa Ia: TRAIECTORIA 

 Traiectoria menționată la articolul 4 litera 

(a) punctul 2 al doilea paragraf cuprinde 

următoarele două puncte de referință: 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 

 


