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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 producerea, 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 

obligatorii de minimum 35 % pentru anul 

2030 în ceea ce privește eficiența 

energetică și deschide calea pentru creșteri 

viitoare ale eficienței energetice după 

2030, în conformitate cu obiectivele pe 

termen lung ale Uniunii privind energia și 

clima pentru 2050 și cu Acordul de la 

Paris. 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 cu energie și 

utilizarea acesteia și prevede stabilirea de 

obiective naționale orientative în materie 

de eficiență energetică pentru 2020 și 

pentru 2030. 
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