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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Crearea unei guvernanțe a uniunii energetice a fost solicitată inițial de către Consiliul 

European în concluziile sale din 24 octombrie 2014 referitoare la cadrul de politici privind 

clima și energia pentru 2030. Guvernanța ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că UE 

își îndeplinește obiectivele în materie de politică energetică, acordând flexibilitatea necesară 

statelor membre și respectând pe deplin libertatea acestora de a-și stabili mixul energetic. 

Concluziile au subliniat că guvernanța ar trebui să se bazeze pe structurile existente, cum ar fi 

programele naționale privind schimbările climatice și planurile naționale pentru energia din 

surse regenerabile și pentru eficiența energetică. Strategia privind uniunea energetică din 25 

februarie 2015 a lărgit domeniul de aplicare al guvernanței, dincolo de cadrul de politici 

privind clima și energia pentru 2030, la toate cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice, și 

anume: încrederea și solidaritatea în materie de securitate energetică; piața internă a energiei; 

moderarea cererii; decarbonizarea, inclusiv energia din surse regenerabile; și cercetarea, 

inovarea și competitivitatea. De asemenea, Rezoluția Parlamentului European „Către o uniune 

europeană a energiei” din 15 decembrie 2015 a solicitat ca guvernanța uniunii energetice să 

fie ambițioasă, fiabilă, transparentă și democratică, să implice pe deplin Parlamentul 

European și să asigure realizarea obiectivelor pentru 2030 privind clima și energia. 

Pe această bază, propunerea Comisiei în discuție vizează instituirea unui cadru de 

reglementare pentru guvernanța uniunii energetice, întemeiat pe doi piloni principali: primul 

constă din raționalizarea obligațiilor existente de planificare, de raportare și de monitorizare în 

domeniul energiei și în cel al climei, pentru a reflecta principiile unei mai bune reglementări; 

al doilea constă din definirea unui proces politic eficient între statele membre și Comisie, cu 

implicarea strânsă a altor instituții ale UE, în vederea realizării obiectivelor uniunii energetice, 

îndeosebi a obiectivelor sale pentru 2030 privind energia și clima. 

Propunerea a fost pregătită în paralel cu revizuirile efectuate de către Comisie asupra 

Directivei privind energia din surse regenerabile, a Directivei privind eficiența energetică și a 

Directivei privind performanța energetică a clădirilor. De asemenea, propunerea integrează pe 

deplin Regulamentul nr. 525/2013 privind mecanismul de monitorizare a climei (MMR) 

pentru a asigura integrarea dintre domeniul energiei și cel al climei, actualizând, în același 

timp, dispozițiile existente pentru a le face adecvate pentru monitorizarea punerii în aplicare a 

propunerilor de regulamente privind partajarea eforturilor și exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) și pentru îndeplinirea 

angajamentelor UE asumate în cadrul Acordului de la Paris. Potrivit Comisiei, propunerea sa 

va conduce la o reducere semnificativă a sarcinilor administrative. În total, propunerea 

integrează, raționalizează sau abrogă peste 50 de obligații individuale de planificare, de 

raportare și de monitorizare.  

În ceea ce privește agricultura, în special, propunerea prevede obligații de raportare pentru 

statele membre cu privire la: 

- strategiile acestora pe termen lung de reducere a emisiilor, inclusiv reducerea emisiilor și 

sporirea absorbțiilor în sectorul agricol; 

- punerea în aplicare a traiectoriilor și obiectivelor naționale referitoare la ponderea energiei 

din surse regenerabile, inclusiv ponderea biocombustibililor produși din principalele culturi 

agricole; 
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- punerea în aplicare a unor măsuri pentru promovarea utilizării energiei produse din biomasă, 

inclusiv utilizările biomasei de către sectorul agricol; 

- consumul de energie final în sectoare individuale, inclusiv în agricultură. 

Raportorul salută propunerea Comisiei ca un pas în direcția corectă. Este vorba de o 

propunere ambițioasă. Cu toate acestea, raportorul sugerează unele modificări, în special de 

natură tehnică, astfel încât: 

- Comisia, în contextul raportării privind energia din surse regenerabile, să poată stabili 

orientări clare pentru statele membre pentru raportarea în domeniul bioenergiei; 

- Comisia, dacă ajunge la concluzia că un stat membru a înregistrat progrese insuficiente în 

direcția realizării obiectivelor sau a punerii în aplicare a măsurilor stabilite în propriul plan 

energetic și climatic național integrat, să trebuiască să transmită cerințe specifice care să fie 

îndeplinite de statul membru în cauză; aceste cerințe specifice sunt menite să înlocuiască 

sistemul de recomandări adresate de către Comisie statului membru în cauză, care este 

prevăzut în propunerea Comisiei; raportorul consideră că, având în vedere caracterul lor 

neprescriptiv, recomandările nu sunt suficiente în acest caz; 

- statele membre să nu trebuiască să întocmească rapoarte privind modificările prețurilor 

materiilor prime și destinația terenurilor din cadrul statelor membre asociate cu intensificarea 

utilizării biomasei și a altor forme de energie din surse regenerabile, dat fiind că acest tip de 

raportare ar introduce prea multe sarcini pentru statele membre și ar fi aproape imposibil de 

realizat de către acestea; 

- formulările unor părți din textul Comisiei să fie mai coerente și raționalizate. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 

și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezentul regulament stabilește 

fundamentul legislativ necesar pentru o 

guvernanță fiabilă și transparentă care să 

asigure atingerea obiectivelor uniunii 

energetice prin eforturi complementare, 

coerente și ambițioase din partea Uniunii și 

a statelor sale membre, promovând în 

același timp principiile Uniunii privind o 

(1) Prezentul regulament stabilește 

fundamentul legislativ necesar pentru o 

guvernanță fiabilă și transparentă care să 

asigure atingerea obiectivelor uniunii 

energetice și a țintelor Acordului de la 

Paris prin eforturi complementare, 

coerente și ambițioase din partea Uniunii și 

a statelor sale membre, promovând în 
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mai bună reglementare. același timp principiile Uniunii privind o 

mai bună reglementare. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Niciuna dintre dispozițiile 

prezentului regulament nu poate fi 

interpretată într-o manieră susceptibilă să 

prejudicieze sau să submineze drepturile 

unui stat membru confirmate la articolul 

194 alineatul (2) al doilea paragraf din 

TFUE. 

Justificare 

La articolul 194 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE se confirmă dreptul unui stat 

membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, de a alege între 

diferite surse de energie și de a stabili structura generală a aprovizionării sale cu energie. 

Deoarece reglementările UE nu pot aduce atingere dispozițiilor tratatelor, este important să 

se sublinieze faptul că legiuitorul UE a luat în considerare drepturile menționate mai sus ale 

statelor membre. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Uniunea energetică europeană ar 

trebui să acopere cinci dimensiuni-cheie: 

securitatea energetică; piața internă a 

energiei; eficiența energetică; 

decarbonizarea; și cercetarea, inovarea și 

competitivitatea. 

(2) Uniunea energetică europeană ar 

trebui să asigure trecerea la un sistem 

energetic foarte eficient și axat în mare 

măsură pe energii regenerabile, care să 

acopere cinci dimensiuni-cheie: securitatea 

energetică și prețuri accesibile pentru 

consumatori; piața internă a energiei; 

eficiența energetică; decarbonizarea; și 

cercetarea, inovarea și competitivitatea. 

 

Amendamentul  4 
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Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Scopul unei uniuni energetice 

reziliente care are în centru o politică 

ambițioasă în domeniul climei este să ofere 

consumatorilor din Uniune, atât gospodării, 

cât și întreprinderi, o energie sigură, 

durabilă, competitivă și la prețuri 

accesibile, ceea ce presupune o 

transformare fundamentală a sistemului 

energetic al Europei. Acest obiectiv nu 

poate fi atins decât printr-o acțiune 

coordonată, care combină atât acte 

legislative, cât și acte nelegislative la 

nivelul Uniunii și la nivel național. 

(3) Scopul unei uniuni energetice 

reziliente care are în centru o politică 

ambițioasă în domeniul climei este să ofere 

consumatorilor din Uniune, atât gospodării, 

cât și întreprinderi, o energie sigură, 

durabilă, competitivă și la prețuri 

accesibile, ceea ce presupune o 

transformare fundamentală a sistemului 

energetic al Europei pentru a asigura un 

acces echitabil la energie pentru toți. 

Acest obiectiv poate fi cel mai bine atins 

printr-o acțiune coordonată, care combină 

atât acte legislative, cât și acte nelegislative 

la nivelul Uniunii, la nivel național și la 

nivel regional, și prin promovarea 

cercetării și a aprovizionării locale cu 

energie. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Consiliul European a convenit, la 

24 octombrie 2014, asupra cadrului privind 

energia și clima pentru 2030 al Uniunii, 

bazat pe patru obiective principale: o 

reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de 

gaze cu efect de seră (GES) la nivelul 

întregii economii, o îmbunătățire de cel 

puțin 27 % a eficienței energetice în 

vederea atingerii unui nivel de 30 %, o 

pondere de cel puțin 27 % a energiei din 

surse regenerabile consumate în Uniune și 

cel puțin 15 % pentru interconectarea 

rețelelor de energie electrică. El a precizat 

că obiectivul privind energia din surse 

regenerabile este obligatoriu la nivelul 

Uniunii și că va fi îndeplinit prin 

contribuțiile statelor membre ghidate de 

necesitatea de a atinge în mod colectiv 

(5) Consiliul European a convenit, la 

24 octombrie 2014, asupra cadrului privind 

energia și clima pentru 2030 al Uniunii, 

bazat pe patru obiective principale: o 

reducere de cel puțin 40 % a emisiilor de 

gaze cu efect de seră (GES) la nivelul 

întregii economii, o îmbunătățire de cel 

puțin 27 % a eficienței energetice în 

vederea atingerii unui nivel de 30 %, o 

pondere de cel puțin 27 % a energiei din 

surse regenerabile consumate în Uniune și 

cel puțin 15 % pentru interconectarea 

rețelelor de energie electrică. Obiectivele 

de creștere a eficienței energetice ar 

trebui să fie indicative și să respecte 

concluziile Consiliului din octombrie 

2014. El a precizat că obiectivul privind 

energia din surse regenerabile este 
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obiectivul Uniunii. obligatoriu la nivelul Uniunii și că va fi 

îndeplinit prin contribuțiile statelor 

membre ghidate de necesitatea de a atinge 

în mod colectiv obiectivul Uniunii. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) De asemenea, la 

24 octombrie 201414, Consiliul European a 

concluzionat că ar trebui dezvoltat un 

sistem de guvernanță fiabil și transparent, 

fără sarcini administrative inutile, pentru a 

contribui la asigurarea îndeplinirii de către 

Uniune a obiectivelor sale privind politica 

energetică, acordând flexibilitatea necesară 

statelor membre și respectând pe deplin 

libertatea acestora de a-și stabili mixul 

energetic. Consiliul a subliniat faptul că 

acest sistem de guvernanță ar trebui să se 

bazeze pe elementele structurale existente, 

precum programele naționale privind 

schimbările climatice și planurile naționale 

pentru energia din surse regenerabile și 

pentru eficiența energetică, precum și 

necesitatea de a raționaliza și de a asigura 

convergența direcțiilor separate de 

planificare și de raportare. De asemenea, el 

a convenit să sporească rolul și drepturile 

consumatorilor, transparența și 

previzibilitatea pentru investitori, printre 

altele prin monitorizarea sistematică a 

indicatorilor-cheie pentru un sistem 

energetic abordabil, sigur, competitiv, 

securizat și durabil, să faciliteze 

coordonarea politicilor energetice naționale 

și să stimuleze cooperarea regională dintre 

statele membre. 

(7) De asemenea, la 24 octombrie 

201414, Consiliul European a concluzionat 

că ar trebui dezvoltat un sistem de 

guvernanță fiabil și transparent, fără sarcini 

administrative inutile, pentru a contribui la 

asigurarea îndeplinirii de către Uniune a 

obiectivelor sale privind politica 

energetică, acordând flexibilitatea necesară 

statelor membre și respectând pe deplin 

libertatea acestora de a-și stabili mixul 

energetic. Acest sistem de guvernanță ar 

trebui să se bazeze pe elementele 

structurale existente, precum obiectivele 

Acordului de la Paris, programele 

naționale privind schimbările climatice și 

planurile naționale pentru energia din surse 

regenerabile și pentru eficiența energetică, 

precum și necesitatea de a raționaliza și de 

a asigura convergența direcțiilor separate 

de planificare și de raportare. De 

asemenea, el a convenit să sporească rolul 

și drepturile consumatorilor, transparența și 

previzibilitatea pentru investitori, printre 

altele prin monitorizarea sistematică a 

indicatorilor-cheie pentru un sistem 

energetic abordabil, sigur, competitiv, 

securizat și durabil, să faciliteze 

coordonarea politicilor energetice și 

climatice naționale și să stimuleze 

cooperarea regională dintre statele 

membre, pentru a menține și îmbunătăți 

funcția de absorbant de carbon a 

ecosistemelor afectate, sustenabilitatea 

gestionării pădurilor și sustenabilitatea pe 

termen lung a resurselor folosite. În plus, 

în vederea menținerii stabilității, 
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competitivității și a prețurilor rezonabile 

la nivel național și european, statele 

membre trebuie să asigure un echilibru 

între capacitățile de producție, 

tehnologiile și resursele lor existente, 

astfel încât să își continue eforturile de 

promovare a resurselor de energie 

regenerabilă. 

_________________ _________________ 

14 Concluziile Consiliului European din 23-

24 octombrie 2014 (EUCO 169/14). 

14 Concluziile Consiliului European din 23-

24 octombrie 2014 (EUCO 169/14). 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Realizarea obiectivelor uniunii 

energetice ar trebui asigurată printr-o 

combinație de inițiative ale Uniunii și 

politici naționale coerente stabilite în 

cadrul unor planuri energetice și 

climatice naționale integrate. Legislația 

sectorială a Uniunii în domeniul energiei 

și al climei stabilește cerințe de 

planificare, care au fost instrumente utile 

pentru a produce schimbări la nivel 

național. Introducerea acestora în 

momente diferite a dus la suprapuneri și 

la o insuficientă luare în considerare a 

sinergiilor și a interacțiunilor dintre 

domeniile de politică. Prin urmare, 

cerințele actuale disparate în materie de 

planificare, de raportare și de monitorizare 

în domeniul climei și al energiei ar trebui 

să fie raționalizate și integrate cât mai 

mult posibil. 

(17) Realizarea obiectivelor uniunii 

energetice ar trebui asigurată printr-o 

combinație de inițiative ale Uniunii și 

politici naționale coerente. Cerințele 

existente în materie de planificare, de 

raportare și de monitorizare în domeniul 

climei și al energiei ar trebui să fie 

simplificate și raționalizate. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Pentru implementarea uniunii 

energetice este esențial să se impună o 

obligație de raportare adecvată pentru 

combustibilii fosili. Aceasta ar trebui să 

includă, printre altele, informații despre 

criteriile de producție în materie de 

origine și metodă de extracție. Prin 

urmare, Comisia ar trebui, până în 

decembrie 2018, să prezinte un catalog de 

criterii pentru combustibilii fosili și să 

pună în aplicare obligația de raportare. 

Justificare 

Uniunea Europeană trebuie să se implice activ în tranziția energetică. O politică energetică 

serioasă presupune ca și combustibilii fosili să fie verificați mai atent, astfel încât să se poată 

asigura comparabilitatea. Combustibilii fosili nu ar trebui, în niciun caz, să fie avantajați în 

ceea ce privește obligația de raportare.  

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Planurile naționale ar trebui să fie 

stabile, pentru a asigura transparența și 

previzibilitatea politicilor și măsurilor 

naționale, în vederea asigurării siguranței 

investitorilor. Ar trebui totuși prevăzută 

actualizarea planurilor naționale o dată în 

decursul perioadei de zece ani vizate, 

pentru a oferi statelor membre posibilitatea 

de a se adapta la schimbări de circumstanțe 

semnificative. Pentru planurile care 

acoperă perioada 2021-2030, statele 

membre ar trebui să își poată actualiza 

planurile până la 1 ianuarie 2024. 

Obiectivele și contribuțiile ar trebui 

modificate doar pentru a reflecta o 

ambiție globală mai mare, mai ales în 

ceea ce privește obiectivele privind 

energia și clima pentru 2030. În cadrul 

actualizărilor, statele membre ar trebui să 

depună eforturi pentru a atenua orice 

(22) Planurile naționale ar trebui să fie 

stabile, pentru a asigura transparența și 

previzibilitatea politicilor și măsurilor 

naționale, astfel încât să  răspundă 

nevoilor populației unui stat membru, să 

contribuie la securitatea energetică și să 

asigure siguranța investitorilor. Ar trebui 

totuși prevăzută actualizarea planurilor 

naționale o dată în decursul perioadei de 

zece ani vizate, pentru a oferi statelor 

membre posibilitatea de a se adapta la 

schimbări de circumstanțe semnificative. 

Pentru planurile care acoperă perioada 

2021-2030, statele membre ar trebui să își 

poată actualiza planurile până la 1 ianuarie 

2024. În cadrul actualizărilor, statele 

membre ar trebui să depună eforturi pentru 

a atenua orice impact negativ asupra 

mediului care este constatat în cadrul 

raportării integrate. Trecerea treptată la 
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impact negativ asupra mediului care este 

constatat în cadrul raportării integrate. 
biocombustibili de ultimă generație ar 

trebui să țină cont de investițiile existente 

în statele membre în infrastructura de 

producție a biocarburanților de primă 

generație. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Sectorul LULUCF este deosebit de 

expus și este foarte vulnerabil la 

schimbările climatice. În același timp, 

acest sector are un potențial imens de a 

oferi beneficii climatice pe termen lung și 

de a contribui în mod semnificativ la 

îndeplinirea obiectivelor pe termen lung 

privind clima la nivel european și 

internațional. Acest sector poate contribui 

la atenuarea schimbărilor climatice în 

mai multe moduri, în special prin 

reducerea emisiilor, prin menținerea și 

îmbunătățirea absorbanților și a 

stocurilor de carbon și prin furnizarea de 

biomateriale care să poată înlocui 

materialele fosile sau cele cu un factor de 

emisie de CO2 ridicat. Pentru ca măsurile 

care vizează în special creșterea 

capacității de sechestrare a carbonului să 

fie eficace, sunt esențiale gestionarea 

sustenabilă a resurselor și stabilitatea și 

adaptabilitatea pe termen lung a 

rezervoarelor de carbon. Strategiile pe 

termen lung sunt esențiale pentru a 

permite investiții durabile. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (29a) Este esențial să se încurajeze 
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investițiile în biocarburanți avansați și 

sustenabili, derivați din deșeuri agricole și 

forestiere, precum și dezvoltarea acestora, 

asigurând coerența între politicile și 

obiectivele UE privind energia, clima, 

economia circulară și agricultura și 

promovând investițiile în domeniul 

bioeconomiei și al economiei circulare, 

pentru a depăși dificultățile legate de 

crearea lanțurilor de aprovizionare cu 

biomasă, printre altele prin intermediul 

tarifelor fixe pentru energia electrică 

produsă din combustibili solizi sau gazoși 

obținuți din biomasa din deșeuri, astfel 

încât tehnologiile pentru conversia 

biomasei din deșeuri să nu fie excluse de 

pe piață. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (33 a) Dat fiind potențialul ridicat de 

încălzire globală și durata de viață relativ 

scurtă a metanului în atmosferă, Comisia 

ar putea lua în considerare opțiuni 

strategice de combatere a emisiilor de 

metan, cu excepția emisiilor enterice de 

metan generate în mod natural în cadrul 

creșterii rumegătoarelor și în 

conformitate cu politica privind economia 

circulară și utilizarea deșeurilor. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Pentru a contribui la asigurarea 

coerenței între politicile naționale și ale 

Uniunii și obiectivele uniunii energetice, 

Comisia și statele membre ar trebui să 

(34) Pentru a contribui la asigurarea 

coerenței între politicile naționale și ale 

Uniunii și obiectivele uniunii energetice, 

Comisia și statele membre ar trebui să 
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poarte un dialog constant. După caz, 

Comisia ar trebui să emită recomandări 

adresate statelor membre, inclusiv cu 

privire la nivelul de ambiție al proiectelor 

de planuri naționale, la punerea în aplicare 

ulterioară a politicilor și a măsurilor 

aferente planurilor naționale notificate, 

precum și cu privire la alte politici și 

măsuri naționale relevante pentru 

realizarea uniunii energetice. Statele 

membre ar trebui să acorde o maximă 

atenție acestor recomandări și să explice în 

rapoartele intermediare ulterioare modul în 

care acestea au fost puse în aplicare. 

poarte un dialog constant. Fără a aduce 

atingere competenței statelor membre în 

domeniu, Comisia poate emite 
recomandări adresate statelor membre, 

inclusiv cu privire la nivelul de ambiție al 

proiectelor de planuri naționale, la punerea 

în aplicare ulterioară a politicilor și a 

măsurilor aferente planurilor naționale 

notificate, precum și cu privire la alte 

politici și măsuri naționale relevante pentru 

realizarea uniunii energetice. Statele 

membre ar trebui să acorde o maximă 

atenție acestor recomandări și să explice în 

rapoartele intermediare ulterioare modul în 

care acestea au fost puse în aplicare. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) Statele membre și Comisia ar trebui 

să asigure o cooperare strânsă cu privire la 

toate aspectele legate de realizarea uniunii 

energetice și de punerea în aplicare a 

prezentului regulament, cu implicarea 

strânsă a Parlamentului European. Comisia 

ar trebui, după caz, să sprijine statele 

membre în punerea în aplicare a 

prezentului regulament, mai ales în ceea ce 

privește stabilirea planurilor naționale și 

măsurile asociate de consolidare a 

capacităților. 

(38) Statele membre și Comisia ar trebui 

să asigure o cooperare strânsă cu privire la 

toate aspectele legate de realizarea uniunii 

energetice și de punerea în aplicare a 

prezentului regulament, inclusiv atingerea 

obiectivelor de reducere a emisiilor, cu 

implicarea strânsă a Parlamentului 

European. Comisia, cu sprijinul 

Parlamentului European, ar trebui, după 

caz, să sprijine statele membre în punerea 

în aplicare a prezentului regulament, mai 

ales în ceea ce privește stabilirea planurilor 

naționale și măsurile asociate de 

consolidare a capacităților. Competența de 

a elabora planuri energetice și climatice 

naționale, în contextul obiectivelor UE, ar 

trebui, însă, să le revină statelor membre. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Agenția Europeană de Mediu ar 

trebui să ofere asistență Comisiei, după caz 

și în conformitate cu programul său anual 

de lucru, prin activități de evaluare, de 

monitorizare și de raportare. 

(40) Agenția Europeană de Mediu ar 

trebui să ofere asistență Comisiei, după caz 

și în conformitate cu programul său anual 

de lucru, prin activități de evaluare, de 

monitorizare și de raportare. Statele 

membre ar trebui să țină seama de avizul 

Agenției Europene de Mediu în ceea ce 

privește impactul ecologic al producției de 

biocarburanți. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) securitatea energetică, (a) securitatea energetică și prețuri 

accesibile pentru consumatori; 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, 

la fiecare zece ani, fiecare stat membru 

notifică Comisiei un plan energetic și 

climatic național integrat. Planurile conțin 

elementele stabilite la alineatul (2) și în 

anexa I. Primul plan vizează perioada 

2021-2030. Planurile următoare vizează 

perioada de zece ani imediat următoare 

sfârșitului perioadei vizate de planul 

anterior. 

1. Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, 

la fiecare zece ani, fiecare stat membru 

notifică Comisiei un plan energetic și 

climatic național integrat. Planurile conțin 

elementele stabilite la alineatul (2) și în 

anexa I. Primul plan vizează perioada 

2021-2030. Planurile următoare vizează 

perioada de zece ani imediat următoare 

sfârșitului perioadei vizate de planul 

anterior. 

Justificare 

Acest termen-limită este inacceptabil. Calendarul pentru elaborarea planului național ar 

trebui să fie în conformitate cu etapele de consultare din fiecare stat membru, cum ar fi 

evaluarea strategică a impactului asupra mediului, consultările publice menționate la 

articolul 10 și acordul guvernului. De asemenea, trebuie corelat cu activitățile legate de 

reglementare deoarece încă mai există controverse majore legate de conținutul planului, care 
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nu au fost soluționate. Lucrările în curs privind unele dispoziții importante incluse în 

pachetul „Energie curată pentru toți europenii” vor influența într-o mare măsură ceea ce ar 

trebui stabilit în planul național. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) o descriere a politicilor și a 

măsurilor prevăzute pentru realizarea 

obiectivelor și a contribuțiilor 

corespunzătoare stabilite la litera (b); 

(c) o descriere a politicilor, a 

măsurilor și a strategiilor de investiții 

prevăzute pentru realizarea obiectivelor și a 

contribuțiilor corespunzătoare stabilite la 

litera (b); 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) o evaluare a impactului politicilor și 

măsurilor planificate pentru realizarea 

obiectivelor menționate la litera (b); 

(e) o evaluare a impactului politicilor, 

măsurilor și strategiilor de investiții 

planificate pentru realizarea obiectivelor 

menționate la litera (b); 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) rezultatele consultării și ale 

implicării autorităților locale, a societății 

civile, a partenerilor sociali, a sectoarelor 

relevante și a cetățenilor; 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La elaborarea planurilor naționale 

menționate la alineatul (1), statele membre 

iau în considerare interconexiunile dintre 

cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice 

și utilizează date și ipoteze consecvente la 

nivelul tuturor celor cinci dimensiuni, 

acolo unde este cazul. 

3. La elaborarea planurilor naționale 

menționate la alineatul (1), statele membre 

evită sarcinile administrative și costurile 

suplimentare luând în considerare 

interconexiunile dintre cele cinci 

dimensiuni ale uniunii energetice și 

utilizează date și ipoteze consecvente la 

nivelul tuturor celor cinci dimensiuni, 

acolo unde este cazul. 

Justificare 

Reducerea sarcinii administrative la punerea în aplicare a pachetelor privind schimbările 

climatice și energia trebuie să fie o prioritate. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 1 – subpunctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

i. obiectivul național obligatoriu al 

statului membru privind emisiile de gaze 

cu efect de seră și limitele anuale naționale 

obligatorii în temeiul Regulamentului [ ] 

[ESR]; 

i. obiectivul național obligatoriu al 

statului membru privind emisiile de gaze 

cu efect de seră și limitele anuale naționale 

obligatorii în temeiul Regulamentului [ ] 

[ESR], respectând în același timp 

obiectivele stabilite la articolul 7a 

alineatul (2) din Directiva 98/70/CE 

[ESR], care trebuie atinse până în 2020; 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

i. în vederea realizării obiectivului 

obligatoriu al Uniunii de cel puțin 27 % 

energie din surse regenerabile în 2030, 

menționat la articolul 3 din [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016) 767], o contribuție la acest 

obiectiv în ceea ce privește ponderea 

i. în vederea realizării obiectivului 

obligatoriu al Uniunii de cel puțin 27 % 

energie din surse regenerabile în 2030, 

menționat la articolul 3 din [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016) 767], o contribuție la acest 

obiectiv în ceea ce privește ponderea 
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energiei din surse regenerabile în consumul 

final brut de energie al statului membru în 

2030, cu o traiectorie liniară pentru această 

contribuție începând din anul 2021; 

energiei din surse regenerabile în consumul 

final brut de energie al statului membru în 

2030, ținând seama de amortizarea 

investițiilor efectuate pentru 

biocombustibilii de primă generație, cu o 

traiectorie liniară pentru această contribuție 

începând din anul 2021; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

ii. traiectorii pentru ponderea 

sectorială a energiei din surse regenerabile 

în consumul final de energie pentru 

perioada 2021-2030 în sectorul încălzirii și 

răcirii, al energiei electrice și al 

transporturilor; 

ii. traiectorii pentru ponderea 

sectorială a energiei din surse regenerabile 

în consumul final de energie pentru 

perioada 2021-2030 care asigură o 

valorificare optimă a biomasei în sectorul 

încălzirii și răcirii, al energiei electrice și al 

transporturilor; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul 2 – subpunctul iii a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 iiia. traiectorii pentru creșterea treptată 

a obligației de amestecare a 

biocarburanților obținuți din deșeuri 

agricole, care se aplică furnizorilor de 

combustibili fosili; 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – subpunctul iv a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iv a) evaluări cuprinzătoare, holistice, 

precise și realiste privind potențialul de 

atenuare a schimbărilor climatice al 
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diferitelor surse de energie, impactul 

asupra nivelurilor de gaze cu efect de seră 

din atmosferă și timpul necesar pentru ca 

procesele de atenuare să înceapă să 

reducă concentrațiile de gaze cu efect de 

seră; 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2 a. Statele membre asigură în mod 

colectiv faptul că contribuția din 

biocombustibili și biolichide, precum și 

din combustibilii din biomasă consumați 

în sectorul transporturilor, dacă se produc 

pe bază de culturi de cereale și de alte 

culturi bogate în amidon, de culturi de 

plante zaharoase și de plante oleaginoase, 

precum și de culturi cultivate drept culturi 

principale, pe terenuri agricole, în primul 

rând în scopuri energetice, nu depășește 

7 % din calculul consumului final brut de 

energie al Uniunii în sectorul 

transporturilor în 2030. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) impactul la nivel macroeconomic și 

social, precum și asupra mediului și a 

competențelor, al politicilor și măsurilor 

planificate menționate la articolul 7 și 

specificate mai detaliat în anexa I, pentru 

prima perioadă de zece ani, cel puțin până 

în anul 2030, inclusiv o comparație cu 

previziunile bazate pe politicile și măsurile 

existente (puse în aplicare și adoptate) 

menționate la alineatul (1); 

(b) impactul la nivel macroeconomic și 

social, precum și asupra mediului, a 

sănătății și a competențelor, al politicilor și 

măsurilor planificate menționate la 

articolul 7 și specificate mai detaliat în 

anexa I, pentru prima perioadă de zece ani, 

cel puțin până în anul 2030, inclusiv o 

comparație cu previziunile politicilor și 

măsurilor existente (puse în aplicare și 

adoptate) menționate la alineatul (1); 
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Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 1 ianuarie 2018 și, ulterior, 

la fiecare zece ani, statele membre 

elaborează și prezintă Comisiei un proiect 

al planului energetic și climatic național 

integrat menționat la articolul 3 

alineatul (1). 

1. Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, 

la fiecare zece ani, statele membre 

elaborează și prezintă Comisiei un proiect 

al planului energetic și climatic național 

integrat menționat la articolul 3 

alineatul (1). 

Justificare 

Acest termen-limită este inacceptabil. Calendarul pentru elaborarea planului național ar 

trebui să fie în conformitate cu etapele de consultare din fiecare stat membru, cum ar fi 

evaluarea strategică a impactului asupra mediului, consultările publice menționate la 

articolul 10 și acordul guvernului. De asemenea, trebuie corelat cu activitățile legate de 

reglementare deoarece încă mai există controverse majore legate de conținutul planului, care 

nu au fost soluționate. Lucrările în curs privind unele dispoziții importante incluse în 

pachetul „Energie curată pentru toți europenii” vor influența într-o mare măsură ceea ce ar 

trebui stabilit în planul național. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre modifică 

obiectivele și contribuțiile stabilite în 

actualizarea menționată la alineatul (2) 

doar pentru a reflecta o ambiție mai mare 

în comparație cu cele stabilite în cel mai 

recent plan energetic și climatic național 

integrat notificat. 

eliminat 

Justificare 

O declarare explicită a unei „ambiții mai mari” față de planurile precedente ar limita 

competențele decizionale ale statelor membre în raport cu ajustările pe care le consideră 

necesare în ceea ce privește strategia lor energetică. 

 

Amendamentul  31 
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Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) reducerea emisiilor și sporirea 

absorbțiilor în sectoare individuale, 

inclusiv sectorul energiei electrice, sectorul 

transporturilor, sectorul construcțiilor 

(rezidențial și terțiar), sectorul agricol și 

sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, 

schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură); 

(b) reducerea emisiilor și sporirea 

absorbțiilor în sectoare individuale, 

inclusiv sectorul energiei electrice, sectorul 

industrial, sectorul transporturilor, sectorul 

construcțiilor (rezidențial și terțiar), 

sectorul agricol și sectorul LULUCF 

(exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor și silvicultură), 

atunci când este necesar pentru a 

conserva habitatele de imersie existente și 

a consolida absorbirea naturală a 

carbonului prin ecosisteme și servicii 

ecosistemice reziliente și care 

funcționează în mod corect, inclusiv prin 

gestionarea durabilă a pădurilor, în 

conformitate cu angajamentele UE; 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) informații cu privire la planificările 

și strategiile naționale de adaptare la 

schimbările climatice, în conformitate cu 

articolul 17 alineatul (1); 

(d) informații cu privire la planificările 

și strategiile naționale de adaptare la 

schimbările climatice, în special în ceea ce 

privește cercetarea și investițiile în 

domeniul biocarburanților avansați, în 

conformitate cu articolul 17 alineatul (1); 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4)  traiectoriile privind cererea de 

bioenergie, defalcată pe căldură, energie 

electrică și transporturi, precum și privind 

(4)  traiectoriile privind cererea de 

bioenergie, defalcată pe căldură, energie 

electrică și transporturi, precum și privind 
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oferta de biomasă, pe materii prime și 

proveniență (făcând distincție între 

producția internă și importuri). Pentru 

biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a 

impactului acesteia asupra absorbantului 

LULUCF; 

oferta de biomasă, pe materii prime și 

proveniență (făcând distincție între 

producția internă și importuri). Pentru 

biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a 

impactului acesteia asupra absorbantului 

LULUCF la nivel național. 

Justificare 

Raportarea privind LULUCF ar trebui să fie realizată la nivel național, în concordanță cu 

propunerea de regulament cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a 

absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (COM(2016)479). 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 4 – subpunctul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia poate stabili orientări clare 

pentru statele membre, solicitându-le să 

elaboreze rapoarte cu privire la aceste 

traiectorii, incluzând definiții și conversii 

ale unităților din resurse în energie; 

Justificare 

Sunt necesare orientări și calcule clare pentru raportarea în domeniul bioenergiei. 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – paragraful 1 – litera a – punctul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5)  dacă este cazul, alte traiectorii și 

obiective naționale, inclusiv cele sectoriale 

și pe termen lung (cum ar fi ponderea 

biocombustibililor, ponderea 

biocombustibililor avansați, ponderea 

biocombustibililor produși din principalele 

culturi de pe terenurile agricole, ponderea 

energiei electrice produse din biomasă fără 

generarea de căldură, ponderea energiei din 

(5)  alte traiectorii și obiective 

naționale, inclusiv cele sectoriale și pe 

termen lung (cum ar fi ponderea 

biocombustibililor, ponderea 

biocombustibililor avansați, ponderea 

biocombustibililor produși din principalele 

culturi de pe terenurile agricole, ponderea 

energiei electrice produse din biomasă fără 

generarea de căldură, ponderea energiei din 
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surse regenerabile în termoficarea 

centralizată, utilizarea energiei din surse 

regenerabile în clădiri, energia din surse 

regenerabile produsă de orașe, de 

comunitățile energetice și de consumatorii 

autonomi); 

surse regenerabile în termoficarea 

centralizată, utilizarea energiei din surse 

regenerabile în clădiri, energia din surse 

regenerabile produsă de orașe, de 

comunitățile energetice și de consumatorii 

autonomi); 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – paragraful 1 – litera b – punctul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5)  măsurile care promovează utilizarea 

energiei din biomasă, în special pentru 

mobilizarea de noi surse de biomasă, 

ținând seama de disponibilitatea biomasei 

(atât potențialul intern, cât și importurile 

din țări terțe) și de alte utilizări ale 

biomasei (sectoare bazate pe agricultură și 

pe silvicultură), precum și măsurile pentru 

asigurarea durabilității biomasei produse și 

utilizate; 

(5)  măsurile care promovează utilizarea 

energiei din biomasă, în special pentru 

mobilizarea de noi surse de biomasă, 

ținând seama de disponibilitatea biomasei 

(atât potențialul intern, cât și importurile 

din țări terțe) și de alte utilizări ale 

biomasei, inclusiv în sectoare bazate pe 

agricultură și pe silvicultură, precum și 

măsurile pentru asigurarea durabilității 

biomasei produse și utilizate; 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) obiectivele naționale privind 

eliminarea treptată a subvențiilor pentru 

energie; 

(d) obiectivele naționale privind 

eliminarea treptată a subvențiilor pentru 

energie, în special pentru combustibilii 

fosili și energia nucleară; 

Justificare 

Pentru a evita denaturarea pieței, trebuie luate de îndată măsuri pentru eliminarea tuturor 

subvențiilor pentru combustibilii fosili și energia nucleară. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 
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Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la 15 martie 2021 și, ulterior, în 

fiecare an (anul X), statele membre 

raportează Comisiei: 

Până la 31 iulie 2021 și, ulterior, în fiecare 

an (anul X), statele membre raportează 

Comisiei: 

Justificare 

Ar trebui menținut actualul termen prevăzut de Regulamentul MMR (sfârșitul lunii iulie) 

pentru raportarea inventarelor armonizate de gaze cu efect de seră pentru anul X-1.În cazul 

scurtării termenului, informațiile nu se vor transmite cu promptitudine din cauza lipsei de 

date statistice cu privire la activitățile necesare pentru calcularea emisiilor corespunzătoare 

anului X-1 la începutul anului X. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) progresele realizate la nivelul 

Uniunii în direcția îndeplinirii obiectivelor 

uniunii energetice, inclusiv, pentru prima 

perioadă de zece ani, obiectivele Uniunii 

privind energia și clima pentru 2030, în 

special în vederea evitării oricărei lacune în 

ceea ce privește obiectivele Uniunii pentru 

2030 privind energia din surse regenerabile 

și eficiența energetică; 

(a) progresele realizate la nivelul 

Uniunii în direcția îndeplinirii obiectivelor 

uniunii energetice, inclusiv, pentru prima 

perioadă de zece ani, obiectivele Uniunii 

privind energia și clima pentru 2030, în 

special în vederea evitării oricărei lacune în 

ceea ce privește obiectivele Uniunii pentru 

2030 privind energia din surse regenerabile 

și eficiența energetică și în vederea 

acțiunii revizuite a Uniunii în domeniul 

climei și al energiei, după caz, așa cum se 

prevede la articolul 38; 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1 a. În cadrul evaluării planurilor 

energetice și climatice naționale integrate 

pe care o realizează, Comisia ține seama 

de situațiile naționale specifice legitime, 

dovedite printr-o evaluare realizată de 



 

AD\1137616RO.docx 23/35 PE604.528v03-00 

 RO 

către autoritățile competente la nivel 

național și european, care ar putea 

explica orice întârziere a contribuțiilor 

statelor membre la realizarea colectivă a 

obiectivelor uniunii energetice și, în 

special, la îndeplinirea obiectivelor pe 

care și le-au stabilit ele însele. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Comisia anunță în prealabil 

indicatorii pe care intenționează să îi 

folosească în cadrul acestor evaluări. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În domeniul energiei din surse 

regenerabile, în cadrul evaluării sale 

menționate la alineatul (1), Comisia 

evaluează progresele înregistrate în ceea ce 

privește ponderea energiei din surse 

regenerabile în consumul final brut al 

Uniunii, pe baza unei traiectorii liniare 

pornind de la 20 % în 2020 și ajungând la 

cel puțin 27 % în 2030, astfel cum se 

prevede la articolul 4 litera (a) punctul 2 

subpunctul (i). 

2. În domeniul energiei din surse 

regenerabile, în cadrul evaluării sale 

menționate la alineatul (1), Comisia 

evaluează progresele înregistrate în ceea ce 

privește ponderea energiei din surse 

regenerabile în consumul final brut al 

Uniunii, pe baza unei traiectorii liniare 

pornind de la 20 % în 2020 și ajungând la 

cel puțin 27 % în 2030, astfel cum se 

prevede la articolul 4 litera (a) punctul 2 

subpunctul (i). Se include o evaluare 

cuprinzătoare și holistică în vederea 

menținerii și îmbunătățirii capacității de 

absorbție a carbonului și a reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Măsuri ulterioare în caz de neconcordanțe 

cu obiectivele generale ale uniunii 

energetice în temeiul Regulamentului 

privind partajarea eforturilor 

Măsuri ulterioare în caz de neconcordanțe 

cu obiectivele generale ale uniunii 

energetice în temeiul Regulamentului 

privind partajarea eforturilor și al 

Directivei [Directiva 2009/28/CE 

reformată conform propunerii din 

COM(2016)0767] 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dacă, pe baza evaluării sale a 

planurilor energetice și climatice naționale 

integrate și a actualizărilor acestora în 

temeiul articolului 12, Comisia ajunge la 

concluzia că obiectivele și contribuțiile 

planurilor naționale sau ale actualizărilor 

acestora sunt insuficiente pentru realizarea 

colectivă a obiectivelor uniunii energetice 

și, în special, pentru prima perioadă de 

zece ani, a obiectivelor Uniunii pentru 

2030 privind energia din surse regenerabile 

și eficiența energetică, Comisia ia măsuri la 

nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea 

colectivă a acestor obiective. În ceea ce 

privește energia din surse regenerabile, 

aceste măsuri țin seama de nivelul de 

ambiție al contribuțiilor statelor membre la 

obiectivul Uniunii pentru 2030, stabilite în 

planurile lor naționale și în actualizările 

acestora. 

1. Dacă, pe baza evaluării sale a 

planurilor energetice și climatice naționale 

integrate și a actualizărilor acestora în 

temeiul articolului 12, Comisia ajunge la 

concluzia că obiectivele și contribuțiile 

planurilor naționale sau ale actualizărilor 

acestora sunt insuficiente pentru realizarea 

colectivă a obiectivelor uniunii energetice 

și, în special, pentru prima perioadă de 

zece ani, a obiectivelor Uniunii pentru 

2030 privind energia din surse regenerabile 

și eficiența energetică, Comisia ia măsuri la 

nivelul Uniunii pentru a asigura realizarea 

colectivă a acestor obiective, ținând seama 

de flexibilitatea acordată statelor membre. 

În ceea ce privește energia din surse 

regenerabile, aceste măsuri și, în special, 

platforma de finanțare instituită la nivelul 

Uniunii pentru a contribui la proiecte în 

domeniul energiilor din surse 

regenerabile, țin seama de nivelul de 

ambiție al contribuțiilor statelor membre la 

obiectivul Uniunii pentru 2030, stabilite în 

planurile lor naționale și în actualizările 

acestora. 
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Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.  Dacă, pe baza evaluării globale a 

rapoartelor energetice și climatice 

naționale intermediare integrate ale statelor 

membre în temeiul articolului 25 alineatul 

(1) litera (a) și cu sprijinul altor surse de 

informații, după caz, Comisia ajunge la 

concluzia că Uniunea riscă să nu 

îndeplinească obiectivele uniunii 

energetice și, în special, pentru prima 

perioadă de zece ani, obiectivele cadrului 

privind clima și energia pentru 2030 al 

Uniunii, ea poate emite recomandări către 

toate statele membre, în temeiul 

articolului 28, pentru a atenua acest risc. 

După caz, în plus față de recomandări, 

Comisia ia măsuri la nivelul Uniunii pentru 

a asigura, în special, atingerea obiectivelor 

Uniunii pentru 2030 privind energia din 

surse regenerabile și eficiența energetică. 

În ceea ce privește energia din surse 

regenerabile, aceste măsuri țin seama de 

eforturile ambițioase realizate de timpuriu 

de statele membre în vederea contribuirii la 

obiectivul Uniunii pentru 2030. 

3.  Dacă, pe baza evaluării globale a 

rapoartelor energetice și climatice 

naționale intermediare integrate ale statelor 

membre în temeiul articolului 25 alineatul 

(1) litera (a) și cu sprijinul altor surse de 

informații, Comisia ajunge la concluzia că 

Uniunea riscă să nu îndeplinească 

obiectivele uniunii energetice și, în special, 

pentru prima perioadă de zece ani, 

obiectivele cadrului privind clima și 

energia pentru 2030 al Uniunii, ea emite 

cerințe specifice pentru toate statele 

membre, în temeiul articolului 28, pentru a 

atenua acest risc. În plus față de cerințele 

specifice, Comisia ia măsuri la nivelul 

Uniunii pentru a asigura, în special, 

atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2030 

privind energia din surse regenerabile și 

eficiența energetică. În ceea ce privește 

energia din surse regenerabile, aceste 

măsuri țin seama de eforturile ambițioase 

realizate de timpuriu de statele membre în 

vederea contribuirii la obiectivul Uniunii 

pentru 2030. 

Justificare 

Recomandările nu au, prin definiție, un caracter suficient de prescriptiv. Prin urmare, 

Comisia ar trebui mai degrabă să emită cerințe specifice care să fie respectate de statele 

membre. 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 5 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Dacă, în domeniul eficienței 

energetice, fără a aduce atingere altor 

măsuri la nivelul Uniunii în temeiul 

5. Dacă, în domeniul eficienței 

energetice, fără a aduce atingere altor 

măsuri la nivelul Uniunii în temeiul 
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alineatului (3) și pe baza evaluării sale în 

temeiul articolului 25 alineatele (1) și (3) în 

anul 2023, Comisia ajunge la concluzia că 

progresele realizate în direcția atingerii în 

mod colectiv a obiectivului Uniunii privind 

eficiența energetică menționat la articolul 

25 alineatul (3) primul paragraf sunt 

insuficiente, ea ia până în anul 2024 

măsuri, în plus față de cele prevăzute în 

Directiva 2010/31/UE [versiunea 

modificată în conformitate cu propunerea 

COM(2016) 765] și în Directiva 

2012/27/UE [versiunea modificată în 

conformitate cu propunerea COM(2016) 

761], pentru a se asigura că obiectivele 

obligatorii ale Uniunii privind eficiența 

energetică pentru 2030 sunt îndeplinite. 

Aceste măsuri suplimentare pot 

îmbunătăți, în special, eficiența 

energetică a: 

alineatului (3) și pe baza evaluării sale în 

temeiul articolului 25 alineatele (1) și (3) în 

anul 2023, Comisia ajunge la concluzia că 

progresele realizate în direcția atingerii în 

mod colectiv a obiectivului Uniunii privind 

eficiența energetică menționat la articolul 

25 alineatul (3) primul paragraf sunt 

insuficiente, în cazul în care statele 

membre nu iau măsuri suplimentare până 

în anul 2024, ea ia măsuri, în plus față de 

cele prevăzute în Directiva 2010/31/UE 

[versiunea modificată în conformitate cu 

propunerea COM(2016) 765] și în 

Directiva 2012/27/UE [versiunea 

modificată în conformitate cu propunerea 

COM(2016) 761], pentru a se asigura că 

obiectivele obligatorii ale Uniunii privind 

eficiența energetică pentru 2030 sunt 

îndeplinite. 

Justificare 

O dispoziție care împuternicește automat Comisia să ia măsuri în cazul în care se anticipează 

că nu se ating obiectivele în materie de eficiență energetică nu corespunde unei aplicări în 

spiritul subsidiarității a Directivei privind eficiența energetică. Dacă se constată că există 

riscul ca unele state membre să nu își atingă obiectivele în materie de eficiență energetică, 

acestea trebuie să decidă ele însele, în lumina situației naționale și a măsurilor deja 

întreprinse, ce măsuri suplimentare sunt rezonabile și adecvate. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Recomandări ale Comisiei adresate 

statelor membre 

Cerințe specifice pentru statele membre 

Justificare 

Recomandările nu au, prin definiție, un caracter suficient de prescriptiv. Prin urmare, 

Comisia ar trebui mai degrabă să emită cerințe specifice care să fie respectate de statele 

membre. 
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Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  statul membru în cauză ține seama 

de recomandare în cea mai mare măsură 

posibilă, într-un spirit de solidaritate între 

statele membre și Uniune și între statele 

membre; 

eliminat 

Justificare 

Recomandările nu au, prin definiție, un caracter suficient de prescriptiv. Prin urmare, 

Comisia ar trebui mai degrabă să emită cerințe specifice care să fie respectate de statele 

membre. 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia se asigură că 

recomandările sunt făcute publice și sunt 

accesibile. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – 

subpunctul ii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ii.  dacă este cazul, alte obiective 

naționale consecvente cu strategiile 

existente de reducere a emisiilor pe termen 

lung; dacă este cazul, alte obiective, 

inclusiv obiective sectoriale și obiective de 

adaptare; 

ii.  alte obiective naționale consecvente 

cu strategiile existente de reducere a 

emisiilor pe termen lung; alte obiective, 

inclusiv obiective sectoriale și obiective de 

adaptare; 
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Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – 

subpunctul v 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

v.  traiectoriile privind cererea de 

bioenergie, defalcată pe căldură, energie 

electrică și transporturi, precum și privind 

oferta de biomasă, pe materii prime și 

proveniență (făcând distincție între 

producția internă și importuri). Pentru 

biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a 

impactului acesteia asupra absorbantului 

LULUCF 

v.  traiectoriile privind cererea de 

bioenergie, defalcată pe căldură, energie 

electrică și transporturi, precum și privind 

oferta de biomasă, pe materii prime și 

proveniență (făcând distincție între 

producția internă și importuri). Pentru 

biomasa forestieră, o evaluare a sursei și a 

impactului acesteia asupra absorbantului 

LULUCF la nivel național. 

Justificare 

Raportarea privind LULUCF ar trebui să fie realizată la nivel național, în concordanță cu 

propunerea de regulament cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a 

absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (COM(2016)479). 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 

subpunctul v – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia poate stabili orientări clare 

pentru statele membre, solicitându-le să 

redacteze rapoarte cu privire la aceste 

traiectorii, incluzând definiții și conversii 

ale unităților din resurse în energie. 

Justificare 

Sunt necesare orientări și calcule clare pentru raportarea în domeniul bioenergiei. 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – 
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subpunctul vi  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

vi.  Dacă este cazul, alte traiectorii și 

obiective naționale, inclusiv pe termen 

lung sau sectoriale (de exemplu, ponderea 

biocombustibililor avansați, ponderea 

energiei din surse regenerabile în cadrul 

termoficării, utilizarea energiei din surse 

regenerabile în clădiri, energia din surse 

regenerabile produsă de orașe, de 

comunități energetice și de consumatori 

autonomi) 

vi.  Alte traiectorii și obiective 

naționale, inclusiv pe termen lung sau 

sectoriale (de exemplu, ponderea 

biocombustibililor avansați, ponderea 

energiei din surse regenerabile în cadrul 

termoficării, utilizarea energiei din surse 

regenerabile în clădiri, energia din surse 

regenerabile produsă de orașe, de 

comunități energetice și de consumatori 

autonomi) 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1.1 – subpunctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

i. Politicile și măsurile pentru 

atingerea obiectivului stabilit în temeiul 

Regulamentului [ ] [ESR], menționat la 

punctul 2.1.1, și politicile și măsurile 

pentru respectarea Regulamentului [ ] 

[LULUCF], acoperind toate sectoarele 

importante generatoare de emisii și 

sectoarele pentru sporirea absorbțiilor, cu o 

perspectivă către viziunea și obiectivul pe 

termen lung de a deveni o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon în 50 de 

ani și de a obține un echilibru între emisii 

și absorbții în conformitate cu Acordul de 

la Paris 

i. Politicile și măsurile pentru 

atingerea obiectivului stabilit în temeiul 

Regulamentului [ ] [ESR], menționat la 

punctul 2.1.1, și politicile și măsurile 

pentru respectarea Regulamentului [ ] 

[LULUCF] și obiectivul pentru sporirea 

absorbțiilor de către absorbanți, acoperind 

toate sectoarele importante generatoare de 

emisii și sectoarele pentru sporirea 

absorbțiilor, inclusiv stimulentele pentru 

punerea în aplicare și sprijinirea, inclusiv 

prin remunerarea pe bază de rezultate, a 

unor acțiuni vizând abordări de atenuare 

și de adaptare pentru gestionarea 

integrală și durabilă a pădurilor, a 

terenurilor cultivate, a pășunilor și a 

zonelor umede, mergând dincolo de 

bunele practici standard și de nivelurile 

de referință stabilite, cu o perspectivă către 

viziunea și obiectivul pe termen lung de a 

deveni o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon în 50 de ani și de a obține 

un echilibru între emisii și absorbții în 

conformitate cu Acordul de la Paris 
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Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – subpunctul 3.1 – subpunctul 3.1.2 – 

subpunctul vi – liniuța 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

-  alte utilizări ale biomasei de către 

alte sectoare, inclusiv de sectoare bazate 

agricultură și silvicultură, precum și măsuri 

pentru asigurarea unei producții și utilizări 

durabile a biomasei 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

   

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) modificările survenite în ceea ce 

privește prețurile materiilor prime și 

destinația terenurilor din cadrul statului 

membru asociate cu intensificarea utilizării 

biomasei și a altor forme de energie din 

surse regenerabile pe teritoriul său; 

(d) dacă sunt disponibile, modificările 

survenite în ceea ce privește prețurile 

materiilor prime și destinația terenurilor 

din cadrul statului membru asociate cu 

intensificarea utilizării biomasei și a altor 

forme de energie din surse regenerabile pe 

teritoriul său; 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera g 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g)  evoluția și ponderea 

biocombustibililor produși din materiile 

prime enumerate în anexa IX la [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016) 767], inclusiv evaluarea 

resurselor cu accent pe aspectele de 

durabilitate legate de efectul înlocuirii 

(g)  evoluția și ponderea 

biocombustibililor produși din materiile 

prime enumerate în anexa IX la [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016) 767], inclusiv evaluarea 

resurselor cu accent pe aspectele de 

durabilitate legate de efectul folosirii 
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produselor alimentare și a furajelor cu 

producția de biocombustibili, ținând seama 

în mod adecvat de principiile ierarhiei 

deșeurilor stabilite în Directiva 

2008/98/CE și de principiul utilizării în 

cascadă a biomasei, ținând cont de 

circumstanțele economice și tehnologice de 

la nivel regional și local, de menținerea 

stocului necesar de carbon în sol și de 

calitatea solului și a ecosistemelor; 

produselor alimentare și a furajelor cu 

producția de biocombustibili, ținând seama 

de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite 

în Directiva 2008/98/CE și de principiul 

utilizării în cascadă a biomasei, ținând cont 

de circumstanțele economice și tehnologice 

de la nivel regional și local, de menținerea 

stocului de carbon în sol și de calitatea 

solului și a ecosistemelor; 

Justificare 

Formularea trebuie îmbunătățită: produsele alimentare și furajele nu sunt de fapt înlocuite, 

ci folosite pentru producția de biocombustibili. De asemenea, conceptul de „în mod adecvat” 

este dificil de evaluat în cazul celor două principii menționate aici. 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) impactul estimat al coproducției și 

utilizării de biocombustibili de primă 

generație asupra producției autonome de 

concentrate proteice și alte furaje și 

asupra prețului acestora; 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera hb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (hb) impactul estimat al producției sau 

utilizării de biocombustibili obținuți din 

pierderi și deșeuri agricole asupra 

dezvoltării bioeconomiei UE; 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera m – subpunctul 1 – litera a – subpunctul i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

i) crengi și vârfuri de copaci 

(raportarea este voluntară) 

i) crengi și vârfuri de copaci 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera m – subpunctul 1 – litera a – subpunctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ii) buturugi (raportarea este 

voluntară) 

ii) buturugi 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – litera m – subpunctul 1 – litera b – subpunctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

i) scoarță (raportarea este voluntară) i) scoarță 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Anexa VIII – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) evoluția tehnologică, 

disponibilitatea și sustenabilitatea 

biocombustibililor produși din materiile 

prime enumerate în anexa IX la [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016) 767], inclusiv o evaluare a 

efectului înlocuirii produselor alimentare 

și a furajelor cu producția de 

biocombustibili, ținând seama în mod 

adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor 

stabilite în Directiva 2008/98/CE și de 

principiul utilizării în cascadă a biomasei, 

ținând cont de circumstanțele economice și 

(d)  evoluția tehnologică, 

disponibilitatea și sustenabilitatea 

biocombustibililor produși din materiile 

prime enumerate în anexa IX la [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016) 767], inclusiv o evaluare a 

efectului folosirii produselor alimentare și 

a furajelor cu producția de biocombustibili, 

ținând seama de principiile ierarhiei 

deșeurilor stabilite în Directiva 

2008/98/CE și de principiul utilizării în 

cascadă a biomasei, ținând cont de 

circumstanțele economice și tehnologice de 
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tehnologice de la nivel regional și local, de 

menținerea stocului necesar de carbon în 

sol și de calitatea solului și a ecosistemelor; 

la nivel regional și local, de menținerea 

stocului de carbon în sol și de calitatea 

solului și a ecosistemelor; 

Justificare 

Formularea trebuie îmbunătățită: produsele alimentare și furajele nu sunt de fapt înlocuite, 

ci folosite pentru producția de biocombustibili. De asemenea, conceptul de „în mod adecvat” 

este dificil de evaluat în cazul celor două principii menționate aici. 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Anexa VIII – litera f 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) în ceea ce privește atât țările terțe, 

cât și statele membre care reprezintă o 

sursă semnificativă de biocombustibili, 

biolichide și combustibili din biomasă 

consumați în interiorul Uniunii, informații 

privind măsurile naționale luate pentru a 

respecta criteriile de sustenabilitate și 

criteriile de reducere a gazelor cu efect de 

seră prevăzute la articolul 26 alineatele (2)-

(7) din [Directiva 2009/28/CE reformată 

propusă prin COM(2016) 767], pentru 

protecția solului, a apelor și a aerului. 

(f)  în ceea ce privește atât țările terțe, 

cât și statele membre care reprezintă o 

sursă de materii prime pentru 

biocombustibili, biolichide și combustibili 

din biomasă consumați în interiorul 

Uniunii, informații privind măsurile 

naționale luate pentru a respecta criteriile 

de sustenabilitate și criteriile de reducere a 

gazelor cu efect de seră prevăzute la 

articolul 26 alineatele (2)-(7) din [Directiva 

2009/28/CE reformată propusă prin 

COM(2016) 767], pentru protecția solului, 

a apelor și a aerului. 

Justificare 

Această modificare este necesară pentru a asigura raportarea consecventă și relevantă de 

către Comisie. Termenul „semnificativă” nu este suficient de clar; sensul acestuia se poate 

modifica în timp și, prin urmare, cuvântul ar trebui eliminat. 
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