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1. CONTEXT GENERAL ŞI OBIECTIV 

Comisia Europeană a adoptat pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, la 30 

noiembrie 2016, care cuprinde următoarele documente: 

i. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 

internă a energiei electrice (reformare); 

ii. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele 

comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare);  

iii. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice;  

iv. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 

Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 

(reformare);  

v. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare);  

vi. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică;  

vii. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor; 

viii. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a 

Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a 

Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767&qid=1494247075074
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0382(COD)&l=EN
http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=en&docnr=6926&year=2016
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Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013
1
. 

Așadar, pachetul conține 8 propuneri legislative, fiind, ca domeniu de aplicare și dimensiuni, 

cel mai amplu
2
 pachet prezentat vreodată de Comisia Europeană în domeniul energiei. Scopul îl 

reprezintă transformarea sistemului energetic al uniunii energetice, în perspectiva anului 2030 

și dincolo de acesta, în direcția unei economi cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fără a pierde 

totodată din vedere garantarea beneficiilor pe care aceasta le oferă în materie de locuri de muncă, 

consumatori, creștere economică, inovare și competitivitate. Pachetul urmărește trei obiective 

principale:  

 acordarea unui rol prioritar eficienței energetice; 

 ocuparea poziției de lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile; 

 asigurarea unor condiții echitabile pentru consumatori. 

 

2. PREZENTARE 

Propunerea urmărește revizuirea parțială a Directivei 2009/28/CE privind energia din surse 

regenerabile
3
 și prezintă un obiectiv obligatoriu la nivelul UE potrivit căruia energia 

regenerabilă trebuie să acopere cel puțin 27 % din consumul final brut de energie al Uniunii în 

2030, în conformitate cu Cadrul privind clima și energia pentru anul 2030, convenit de către 

Consiliului European în luna octombrie 2014. 

Propunerea abordează sistemele de sprijin, autoproducția și autoconsumul de energie din 

surse regenerabile, cooperarea regională, garanțiile de origine, procedurile administrative, 

informarea și formarea, precum și criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră (GES) pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii proveniți din biomasă. 

Sunt vizate trei sectoare considerate utilizatori finali: energia electrică (E-SRE), încălzirea și 

răcirea (SRE-Î & R) și transportul (SRE-T).  

2.1. Principalele elemente noi ale propunerii 

Statele membre ar trebui să își stabilească contribuțiile naționale la obiectivul obligatoriu 

general al UE pentru anul 2030, folosind ca nivel de bază obiectivul lor național obligatoriu pentru 

anul 2020, astfel cum este definit în Directiva 2009/28/CE privind energia din surse regenerabile. 

Obiectivul obligatoriu la nivelul UE va fi îndeplinit prin contribuțiile individuale ale statelor 

membre, ghidate de necesitatea de a atinge în mod colectiv obiectivul UE. În plus, Cadru 2030 

permite, de asemenea, ca obiectivul să fie atins în mod colectiv fără a împiedica statele membre să 

își stabilească propriile obiective naționale, inclusiv unele mai ambițioase. Atingerea obiectivului la 

nivelul UE de cel puțin 27 % necesită schimbări ale politicilor, sub forma unui cadru la nivelul 

Uniunii care să determine măsuri la nivelul UE și la nivel național și regional. Statele membre pot 
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2
Incluzând comunicarea, evaluările de impact și alte documente justificative, pachetul conține peste 3 500 de pagini. 

3
Directiva 2009/28/CE – promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

Această directivă,  modifică și abrogă directivele 2001/77/CE și 2003/30/CE, creează un set comun de norme pentru 

utilizarea energiei regenerabile în UE, cu scopul de a limita emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și a promova 

transporturile mai ecologice. Directiva stabilește obiective obligatorii la nivel național pentru toate țările UE, țelul 

general fiind ca, până în anul 2020, energia provenită din surse regenerabile să reprezinte 20 % din energia consumată în 

UE și 10 % din energia consumată în sectorul transporturilor (ambele măsurate în ceea ce privește consumul brut final de 

energie, mai precis energia totală consumată din toate sursele, inclusiv din sursele regenerabile). Fiecare țară a UE 

trebuie să întocmească un plan național de acțiune pentru anul 2020, în care să stabilească modalitatea în care se va 

atinge obiectivul național privind sursele regenerabile în consumul final brut de energie, precum și cota de 10 % în 

materie de energie regenerabilă în domeniul transporturilor. Pentru a contribui la atingerea obiectivelor într-un mod 

eficient din punctul de vedere al costurilor, țările UE pot face schimb de energie din surse regenerabile. De asemenea, în 

vederea îndeplinirii planurilor de acțiune, țările UE pot primi energie din surse regenerabile și din țări din afara UE, cu 

condiția ca energia respectivă să fie consumată în UE și să fie produsă cu instalații moderne/eficiente. Fiecare stat 

membru al UE trebuie să poată garanta originea energiei electrice, de încălzire și de răcire produse din surse de energie 

regenerabile. Țările UE trebuie să construiască infrastructura necesară pentru utilizarea surselor de energie regenerabile 

în sectorul transporturilor. Directiva se aplică începând cu data de 25 iunie 2009. Țările UE au avut obligația de a o 

transpune în legislația națională până la 5 decembrie 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32009L0028
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acorda sprijin financiar dezvoltării energiei din surse regenerabile, cu respectarea normelor privind 

ajutoarele de stat. În acest context, un important element de coordonare al întregului cadru privind 

energia și clima pentru 2030 este propunerea privind guvernanța uniunii energetice
4
, care include: 

 planificare - statele membre formulează planuri energetice și climatice naționale, 

 raportare și monitorizare - statele membre raportează cu privire la progresele realizate 

în direcția implementării planurilor lor naționale și  

 măsură corectivă/de completare -  realizarea de către Comisie, în anul 2025, a unei 

analize mai cuprinzătoare a progresului în ceea ce privește energia din surse regenerabile. 

Propunerea prezintă principii generale pe care statele membre ar trebui să le urmărească în 

elaborarea sistemelor de sprijin, pentru a garanta stabilitatea acestora și pentru a face sursele 

regenerabile de energie receptive la semnalele pieței.  

Statele membre ar trebui să instituie „ghișee unice” care să coordoneze întregul proces de 

acordare a autorizațiilor pentru solicitanții care doresc să construiască/exploateze centrale de energie 

din surse regenerabile și infrastructuri conexe de transport și distribuție. Procesul de acordare a 

autorizațiilor nu ar trebui să depășească trei ani, iar pentru instalațiile cu o putere mai mică de 50 

kW, o simplă notificare ar trebui să fie suficientă; în ceea ce privește retehnologizarea instalațiilor 

existente, procesul de acordare a autorizațiilor ar trebui să dureze cel mult un an, fiind prevăzută și o 

notificare simplificată.  

În plus, propunerea stabilește câteva standarde minime referitoare la drepturile 

autoproducătorilor și ale consumatorilor care utilizează producția proprie (la scară mică), 

precum și ale comunităților axate pe energia din surse regenerabile. Propunerea mai include obligația 

ca statele membre să faciliteze, din punct de vedere administrativ, înființarea contractelor de 

achiziție de energie electrică. 

În ceea ce privește încălzirea și răcirea propunerea oferă statelor membre opțiuni pentru 

sporirea ponderii energiei din surse regenerabile în sistemele de termoficare și climatizare 

(urmărindu-se creșterea cu un punct procentual pe an a folosirii energiei din surse regenerabile 

pentru sistemele de termoficare și climatizare) și stabilește drepturi de acces nediscriminatorii la 

sistemele de termoficare sau răcire centralizate locale pentru producătorii de energie din surse 

regenerabile.  

În ceea ce privește transportul propunerea introduce obligația, pentru furnizorii europeni de 

carburanți utilizați în sectorul transporturilor, de a livra pieței o cotă tot mai mare de carburanți din 

surse regenerabile avansate și cu emisii reduse de carbon (biocarburanți, biogaz, energie electrică din 

surse regenerabile și carburanți lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse 

regenerabile), cotă care să crească de la 1,5 % în anul 2021 la 6,8 % în anul 2030, urmărindu-se 

concomitent reducerea cotei maxime de biocombustibili lichizi obținuți din culturi alimentare sau 

furajere. În paralel, propunerea nu include actualul obiectiv național obligatoriu pentru anul 2020, și 

anume o pondere de 10 % a energiei din surse regenerabile în domeniul transporturilor. Mai mult, 

statele membre ar trebui să înființeze baze de date naționale interconectate pentru a putea urmări 

combustibilii din surse regenerabile folosiți în sistemele de termoficare și climatizare și în domeniul 

transporturilor și pentru a face posibilă calcularea parametrilor aferenți relevanți.  

În ceea ce privește biocarburanții, biolichidele și combustibilii proveniți din biomasă 

propunerea introduce noi criterii de durabilitate pentru biomasa forestieră, extinde criteriile de 

durabilitate pentru a include combustibilii proveniți din biomasă, crește cotele minime de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) provenite de la diverse tipuri de biocarburanți și propune ca 

marile centrale electrice pe bază de biomasă trebuie să folosească o tehnologie foarte eficientă de 

producere combinată de energie termică și energie electrică.  

Dispozițiile referitoare la corectarea decalajelor între contribuțiile naționale agregate și 

traiectoria liniară care vizează obiectivul obligatoriu general al UE pentru anul 2030 sunt incluse în 

propunerea de regulament privind guvernanța uniunii energetice. Dispozițiile în cauză prevăd 
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posibile măsuri suplimentare din partea statelor membre și a Uniunii prin care să se asigure faptul că 

obiectivul la nivelul UE este atins.  

Comisia Europeană va înființa un cadru financiar ajutător pentru a intensifica utilizarea 

fondurilor Uniunii în scopul atingerii obiectivelor acestei directive și pentru a stimula ambiția 

statelor membre de a folosi energie din surse regenerabile. 

2.2. Temeiul juridic 

Propunerea se întemeiază pe articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, care reprezintă temeiul juridic pentru măsurile în domeniul energiei. Întrucât 

tratatul conține un temei juridic specific pentru energie, este oportun ca acesta să fie folosit. 

2.3. Principiul subsidiarității 

Se impune analiza respectării principiului subsidiarității pentru prezenta propunere deoarece 

Uniunea nu dispune de competențe exclusive în domeniul politicii privind energia din surse 

regenerabile. Propunerea se bazează pe importanța din ce în ce mai mare a energiei ca provocare 

politică și economică și pe relația strânsă a acesteia cu domeniile de politică ale siguranței 

alimentării cu energie, schimbărilor climatice, pieței interne și dezvoltării economice și sociale. 

Instrumentul de reglementare propus este o directivă care trebuie pusă în aplicare de statele membre. 

O Directiva este instrumentul adecvat pentru promovarea energiei din surse regenerabile, deoarece 

definește clar obiectivele UE care trebuie atinse, lăsând în același timp statelor membre suficientă 

flexibilitate pentru a o pune în aplicare în modul care se potrivește cel mai bine circumstanțelor lor 

naționale. 

3. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE 

 

3.1. Consiliul UE(şi grupurile sale de pregătire) 

Pachetul a fost prezentat, în ansamblul său, la reuniunea Consiliului TTE (Energie) din 5 

decembrie 2016. Prima prezentare detaliată a tuturor celor 8 propuneri a fost finalizată, în cadrul 

Grupului de lucru pentru energie, în luna ianuarie și în prima parte a lunii februarie 2017. Inițiativele 

conținute în pachet, astfel cum au fost propuse de Comisie, sunt strâns legate între ele; din acest 

motiv, examinarea obligatorie a evaluărilor de impact efectuate pentru cele 8 propuneri a început 

deja. În această etapă incipientă a examinărilor majoritatea delegațiilor mențin rezerve de examinare 

cu privire la toate propunerile. 

În cadrul Consiliului din 27 februarie 2017 miniștrii au formulat primele lor observații cu 

privire la pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii”. Aceștia au recunoscut importanța 

susținerii acestei legislații și au subliniat necesitatea de a se înregistra progrese cu privire la toate 

propunerile. Totodată, ei au subliniat faptul că implicațiile acestor aspecte pentru statele membre și 

responsabilitatea co-legiuitorilor fac necesară examinarea în detaliu a propunerilor. 

3.2. Comitetul economic și social european (CESE) 

În cadrul avizului
5
 dat de către CESE acesta salută propunerile din pachetul „Energie 

curată”și subliniază că „energia curată” prezintă beneficii nu doar pentru clima globală, ci și, mai 

ales, pentru calitatea aerului la nivel local, asigurând astfel un mediu mai bun și mai sănătos pentru 

toți. Subliniază, de asemenea, că există riscuri și pericole grave, în special în cazul în care procesul 

de tranziție este prea rapid, ori prea lent, sau nu beneficiază de o planificare integrată. Obiectivul 

minim este obligatoriu la nivelul UE, însă nu va fi tradus în obiective obligatorii naționale. CESE 

regretă că, în acest moment, între statele membre nu există un consens referitor la o politică 

energetică comună și, în special, la obiectivele naționale. CESE și-a arătat preocuparea față de 

situația actuală, aflată încă departe de un mediu concurențial echitabil în care sursele de energie 

regenerabile ar putea supraviețui fără sprijin special și față de lipsa detaliilor în ceea ce privește 

                                                 
5
Avizul CESE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Energie curată pentru toți europenii [COM(2016) 860 

final], Raportor: Ulrich SAMM, Coraportor: Toni VIDAN,  adoptat în sesiunea plenară din data de 26/04/2017. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2016/12/01-02/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2017/02/27/
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măsurile specifice și instrumentele de sprijin, situație care ar putea pune în pericol promovarea în 

continuare a surselor regenerabile de energie. 

În cadrul avizului
6
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile se menționează că titlu 

face referire la măsurile de promovare ele energie din surse regenerabile, dar textul în sine nu 

include instrumente de sprijin specifice. Normele clare cu privire la acest aspect sunt esențiale pentru 

a garanta siguranța investițiilor, prin urmare, CESE solicită ca actualele norme de punere în aplicare 

a ajutorului de stat să fie actualizate pentru a atrage investiții. În opinia CESE, există 4 beneficii 

majore pentru Uniunea Europeană pe care energia din surse regenerabile le poate aduce: atenuarea 

schimbărilor climatice, securitatea aprovizionării, abordarea sărăciei energetice și valoarea adăugată 

europeană. CESE a salutat eforturile depuse de Comisia Europeană pentru poziționarea UE ca lider 

mondial în domeniul energiei din surse regenerabile. Multe dintre măsurile propuse sunt benefice, 

dar există riscul ca 3 deficiențe fundamentale să pună în umbră dezvoltarea surselor regenerabile de 

energie: 

 gradul de adecvare a instrumentelor de sprijin; 

 denaturările pieței ce pot împiedica dezvoltarea energiei din surse regenerabile; 

 piața actuală a energiei electrice este nepotrivită pentru sursele regenerabile de 

energie. 

 

3.3. Comitetul Regiunilor (COR) 

În avizul COR Către o nouă strategie a UE de adaptare la schimbările climatice – o abordare 

integrată subliniază importanța fundamentală a unui cadru funcțional de guvernanță pe mai multe 

niveluri - invită Comisia Europeană să sprijine o mai strânsă colaborare între diferitele niveluri de 

guvernare, în special atunci când este vorba despre elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor și 

planurilor naționale, regionale și locale de adaptare. 

4. ALTE POZIŢII ŞI LUCRĂRI 

 

4.1. Opinia exprimată de Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților a 

Parlamentului Republicii Cehe 

Comisia pentru afaceri europene susține un obiectiv privind eficiența energetică care să nu 

fie obligatoriu, așa cum a fost convenit în cadrul Consiliului European din anul 2014. De asemenea, 

solicită stabilirea unor criterii în ceea ce privește  menținerea caracterul neobligatoriu al 

contribuțiilor naționale la obiectivele europene privind sursele de energie regenerabilă și eficiența 

energetică, precum și în ceea ce privește mecanismul de evaluare a contribuțiilor naționale. Totodată, 

solicită clarificări privind  metoda de calcul a contribuțiilor individuale ale statelor membre în cadrul 

propunerii de directivă privind eficiența energetică. 

4.2. Opinia exprimată de Comisia pentru afaceri europene și relații externe din Senatul 

Republicii Polone 

Comisia pentru afaceri europene și relații externe a Senatului Republicii Polone sprijină 

obiectivul colectiv al UE privind ponderea de energie din surse regenerabile în consumul final brut 

de energie al UE, cel puțin 27 % până în anul 2030. În același timp, atrage atenția asupra faptului că 

măsurile prezentate în această propunere de directivă nu țin cont de trăsăturile specifice ale fiecărui 

stat membru. În opinia comisiei, este inacceptabilă încercarea de a impune traiectorii statelor 

membre privind dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, deoarece o astfel de abordare ar putea 

expune anumite state, printre care și Polonia, la sancțiuni financiare excesive și nejustificate.  Soluția 

propusă impune angajamente financiare specifice pentru statele membre, în timp ce măsurile 

                                                 
6
Avizul CESE privind Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile [COM(2016) 767 final], Raportor: Lutz RIBBE, Coraportor: Stefan BACK,  adoptat în 

sesiunea plenară din data de 26/04/2017. 
 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160382/czpos.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160382/czpos.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160382/plsen.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160382/plsen.do
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respective ar trebui să reflecte realitățile naționale, sursele locale de energie regenerabilă și puterea 

de cumpărare a consumatorilor. 

4.3. Principale constatări ale Raportului Agenţiei Europene de Mediu pentru anul 2017 

„Energia din surse regenerabile în Europa: creșterea recentă și efectul domino” 

În prezent, sursele de energie regenerabilă au o contribuție majoră la tranziția energetică a 

Europei.  În anul 2015, energia regenerabilă a reprezentat cea mai mare cotă (77 %) din noile 

capacități de producere a energie în UE pentru cel de al 8-lea an consecutiv. În același timp, 

capacitățile de producere a energiei pe bază de combustibili fosili ar  trebui să fie dezafectate într-un 

ritm mai rapid pentru a se asigura că UE evită acumularea de centrale electrice cu emisii ridicate de 

carbon până în anul 2030. În prezent, ponderea surselor regenerabile de energie în consumul final de 

energie continuă să varieze semnificativ de la o țară la alta - de la peste 30 % din consumul final brut 

de energie în Finlanda, Letonia și Suedia, la 5 % sau mai puțin în Luxemburg și Malta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihaela Zăvoianu 
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https://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-2017

