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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin pachetul „Energie curată 
pentru toți europenii”29, Uniunea 
urmărește o ambițioasă agendă de 
decarbonizare, în special prin construirea 
unei uniuni energetice solide, care include 
obiectivele pentru 2030 privind eficiența 
energetică și utilizarea energiei din surse 
regenerabile prevăzute în Directivele 
2012/27/UE30 și (UE) 2018/200131 ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului, precum și prin consolidarea 
legislației relevante, inclusiv a Directivei 
2010/31/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului32.

(9) Actualele politici ale UE din 
domeniile climei și energiei confundă 
obiectivul privind reducerea emisiilor de 
CO2 cu obiectivul privind promovarea 
surselor regenerabile de energie. Atunci 
când vine cu propuneri legislative în 
materie de politici climatice sau 
energetice, Comisia nu ar mai trebui să 
promoveze în mod necesar sursele 
regenerabile, precum lemnul (rezidual), 
în detrimentul energiei nucleare, care nu 
produce emisii de carbon. Dimpotrivă, 
statele membre ar trebui să-și poată 
determina liber profilul energetic în 
conformitate cu resursele și nevoile lor 
energetice, care sunt diferite de la o țară 
la alta din cauza condițiilor geografice. 
Obiectivele privind sursele regenerabile 
de energie stabilite de Comisie contravin 
principiului subsidiarității și faptului că 
fiecare țară are nevoi energetice diferite.

__________________
29 COM(2016)0860 din 30 noiembrie 
2016.
30 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a Directivelor 
2009/125/CE și 2010/30/UE și de 
abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).
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31 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 
82).
32 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 mai 
2010 privind performanța energetică a 
clădirilor (JO L 153, 18.6.2010, p. 13).
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Articolul 6 a
Clauza privind „ieșirea de urgență”

În circumstanțe excepționale, fiecare stat 
membru se poate abate de la obiectivele 
stabilite la articolele 1, 2 și 3. Statele 
membre pot decide să facă acest lucru în 
cazul în care survin crize extraordinare 
legate de economia lor sau de bunăstarea 
cetățenilor lor, de progresele științifice 
sau în cazul în care țările terțe nu își 
reduc emisiile de carbon. Statele membre 
respective înștiințează toate celelalte state 
membre, președintele Consiliului 
European și președintele Comisiei cu 
privire la o asemenea abatere cu doi ani 
în prealabil.
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