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Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în anexa IV, nota de subsol 3 se 

înlocuiește cu următorul text: „(3) 

Aplicabil în cazul în care economiile de 

energie sunt calculate ca energie primară 

prin intermediul unei abordări ascendente 

bazate pe consumul energetic final. Pentru 

economiile de energie electrică în kWh, 

statele membre pot aplica un coeficient 

implicit de 2,0. Statele membre pot aplica 

un alt coeficient, cu condiția să poată 

justifica valoarea acestuia.”; 

(a) în anexa IV, nota de subsol 3 se 

înlocuiește cu următorul text: „(3) 

Aplicabil doar în sensul prezentei 

directive și în cazul în care economiile de 

energie sunt calculate ca energie primară 

prin intermediul unei abordări ascendente 

bazate pe consumul energetic final. Pentru 

economiile de energie electrică în kWh, 

statele membre aplică un coeficient stabilit 

printr-o metodă transparentă, 

comparabilă la nivelul statelor membre, 

pe baza circumstanțelor naționale care 

afectează consumul de energie primară. 

Aceste circumstanțe sunt justificate în 

mod corespunzător, sunt măsurabile și 

verificabile și se bazează pe criterii 

obiective și nediscriminatorii. Pentru 

economiile de energie electrică în kWh, 

statele membre pot aplica un coeficient 

implicit de 2,3 sau un alt coeficient, cu 

condiția să poată justifica valoarea 

acestuia.”Atunci când procedează astfel, 

statele membre iau în considerare mixul 

lor energetic inclus în planurile lor 



 

AM\1143183RO.docx  PE614.328v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

energetice și climatice naționale integrate, 

care trebuie notificate Comisiei în 

conformitate cu articolul [3] din 

Regulamentul (UE) XX/20XX 

[Guvernanța uniunii energetice]. 

Coeficientul implicit se revizuiește o dată 

la cinci ani pe baza datelor reale 

observate. 

Or. en 

 


