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11.1.2018 A8-0391/110 

Amendamentul  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0391/2017 

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 generarea, 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 35 % pentru anul 2030 în 

ceea ce privește eficiența energetică și 

deschide calea pentru viitoare creșteri 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. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Amendamentul  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 3 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fiecare stat membru stabilește 

contribuții orientative privind eficiența 

energetică pe plan național pentru 

îndeplinirea obiectivului Uniunii pentru 

2030 menționat la articolul 1 alineatul (1), 

în conformitate cu articolele [4] și [6] din 

Regulamentul (UE) XX/20XX [guvernanța 

uniunii energetice]. Atunci când stabilesc 

contribuțiile respective, statele membre țin 

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. 

Statele membre notifică aceste contribuții 

Comisiei, în cadrul planurilor lor 

energetice și climatice naționale integrate, 

conform procedurii în temeiul articolelor 

[3] și [7]-[11] din Regulamentul (UE) 

XX/20XX [guvernanța uniunii energetice]. 

4. Fiecare stat membru stabilește 

obiective privind eficiența energetică pe 

plan național care respectă în mod 

cumulativ obiectivul Uniunii pentru 2030 

menționat la articolul 1 alineatul (1) și sunt 

în conformitate cu articolele [4] și [6] din 

Regulamentul (UE) XX/20XX [guvernanța 

uniunii energetice]. Atunci când stabilesc 

nivelul obiectivelor lor, statele membre țin 

seama de faptul că, în 2030, consumul de 

energie al Uniunii trebuie să fie de 

maximum 1 220 Mtep de energie primară 

și de maximum 893 Mtep de energie finală. 

Pentru a permite o mai mare creștere 

industrială și economică în concordanță 

cu obiectivele principale ale prezentei 

directive în conformitate cu articolul 1 și 

pentru a oferi suficientă flexibilitate 

statelor membre pentru a-și îndeplini 

obiectivele naționale în materie de 

eficiență energetică, permițând în același 

timp dezvoltarea economiei lor și 

creșterea producției și activității 

industriale, acestea sunt autorizate să își 

stabilească obiectivele pe baza intensității 

energetice, care este raportul dintre 

consumul de energie și produsul intern 

brut (PIB). Obiectivele naționale în 
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materie de eficiență energetică țin seama 

de toate etapele lanțului energetic, 

inclusiv de generarea, transportul, 

distribuția și utilizarea finală. Statele 

membre notifică aceste obiective Comisiei, 

în cadrul planurilor lor energetice și 

climatice naționale integrate, conform 

procedurii în temeiul articolelor [3] și [7]-

[11] din Regulamentul (UE) XX/20XX 

[guvernanța uniunii energetice]. 

Or. en 

 


