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(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ia. obiectivul național al statului 

membru pentru 2030 privind energia din 

surse regenerabile în consumul final brut 

de energie, prevăzut la articolul 3 și în 

anexa Ia la Directiva (UE) .../... [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016)0767], cu o traiectorie 

progresivă care să asigure utilizarea în 

mod regulat a energiei din surse 

regenerabile începând cu 2021, astfel cum 

se prevede în anexa Ia la prezentul 

regulament. 

Or. en 
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Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ib (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ib. Traiectoria menționată la 

subpunctul (ia): 

 (i) are ca punct de plecare ponderea 

energiei din surse regenerabile în anul 

2020, astfel cum se prevede în coloana a 

treia a tabelului din anexa I partea A la 

Directiva (UE) .../... [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016)0767]. Dacă un stat membru 

depășește obiectivul național obligatoriu 

pentru 2020, traiectoria sa poate să 

înceapă la nivelul realizat în 2020; 

 (ii) este alcătuită din minimum trei puncte 

de referință, calculate ca media celor doi 

sau trei ani precedenți, conform anexei 

Ia; 

 (iii) îndeplinește cel puțin obiectivul 

național pentru 2030. 

Or. en 
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Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă, în domeniul energiei din surse 

regenerabile, fără a aduce atingere 

măsurilor la nivelul Uniunii prevăzute la 

alineatul (3) și pe baza evaluării sale în 

temeiul articolului 25 alineatele (1) și (2) 

în anul 2023, Comisia ajunge la concluzia 

că traiectoria liniară a Uniunii 

menționată la articolul 25 alineatul (2) nu 

este realizată în mod colectiv, statele 

membre se asigură, până în anul 2024, că 

orice decalaj apărut este remediat prin 

măsuri suplimentare, cum ar fi: 

Dacă, în domeniul energiei din surse 

regenerabile, fără a aduce atingere 

măsurilor la nivelul Uniunii prevăzute la 

alineatul (3) și pe baza evaluării sale în 

temeiul articolului 25 alineatele (1) și (2), 

Comisia ajunge la concluzia că un stat 

membru nu înregistrează suficiente 

progrese în direcția îndeplinirii 

obiectivului său național pentru 2030, în 

special pentru că nu își respectă punctele 

de referință în 2022, 2025 și 2027, așa 

cum sunt stabilite la anexa Ia, statele 

membre în cauză se asigură că orice 

decalaj apărut în raport cu traiectoria lor 

este remediat în termen de un an prin 

măsuri suplimentare, cum ar fi: 

Or. en 
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Anexa I a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Anexa Ia 

 TRAIECTORIILE NAȚIONALE 

PRIVIND PONDEREA ENERGIEI DIN 

SURSE REGENERABILE ÎN 

CONSUMUL FINAL BRUT DE 

ENERGIE ÎN PERIOADA 2020-2030 

 Traiectoria menționată la articolul 4 litera 

(a) punctul 2 al doilea paragraf cuprinde 

următoarele puncte de referință: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), ca pondere 

medie pentru perioada de doi ani 2021-

2022; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), ca pondere 

medie pentru perioada 2023-2025; și 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), ca pondere 

medie pentru perioada de trei ani 2025-

2027; 

 unde 

 S2020 = obiectivul stabilit pentru statul 

membru în cauză pentru anul 2020, în 

conformitate cu articolul 3 și cu anexa I - 

partea A din [Directiva 2009/28/CE 

reformată propusă prin COM(2016)767] 
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 și 

 S2030 = obiectivul pentru statul membru 

respectiv în 2030. 

Or. en 

 


