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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În cadrul perspectivei pentru 2030 

nu există obiective obligatorii la nivel 

național. Necesitatea ca Uniunea să își 

îndeplinească obiectivele de eficiență 

energetică la nivelul UE, exprimate în 

consum de energie primară și finală, în 

2020 și în 2030 ar trebui stabilită clar, sub 

forma unui obiectiv obligatoriu de 30 %. 

Această clarificare la nivelul Uniunii nu ar 

trebui să restricționeze statele membre, 

deoarece se menține libertatea acestora de 

a-și stabili propriile contribuții naționale pe 

baza consumului de energie primară sau 

finală, a economiilor de energie primară 

sau finală sau a intensității energetice. 

Statele membre ar trebui să își stabilească 

propriile contribuții naționale orientative în 

materie de eficiență energetică ținând 

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. 

În consecință, consumul de energie primară 

ar trebui redus cu 23 %, iar consumul de 

energie finală ar trebui redus cu 17 % la 

nivelul Uniunii, față de nivelurile din 2005. 

Este necesară o evaluare periodică a 

progreselor înregistrate în direcția atingerii 

obiectivului Uniunii pentru 2030, aceasta 

fiind prevăzută în propunerea legislativă 

privind guvernanța uniunii energetice. 

(4) În cadrul perspectivei pentru 2030 

nu există obiective obligatorii la nivel 

național. Necesitatea ca Uniunea să își 

îndeplinească obiectivele de eficiență 

energetică la nivelul UE, exprimate în 

consum de energie primară și finală, în 

2020 și în 2030 ar trebui stabilită clar, sub 

forma unui obiectiv orientativ de 30 %. 

Această clarificare la nivelul Uniunii nu ar 

trebui să restricționeze statele membre, 

deoarece se menține libertatea acestora de 

a-și stabili propriile contribuții naționale pe 

baza consumului de energie primară sau 

finală, a economiilor de energie primară 

sau finală sau a intensității energetice. 

Statele membre ar trebui să își stabilească 

propriile contribuții naționale orientative în 

materie de eficiență energetică ținând 

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. 

În consecință, consumul de energie primară 

ar trebui redus cu 23 %, iar consumul de 

energie finală ar trebui redus cu 17 % la 

nivelul Uniunii, față de nivelurile din 2005. 

Este necesară o evaluare periodică a 

progreselor înregistrate în direcția atingerii 

obiectivului Uniunii pentru 2030, aceasta 

fiind prevăzută în propunerea legislativă 

privind guvernanța uniunii energetice. 
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