
 

Energie: noi obiective ambițioase pentru
regenerabile si eficiență energetică
 

Parlamentul a aprobat obiectivul obligatoriu pentru 2030 pentru regenerabile (32%) și un
obiectiv orientativ pentru eficiență energetică (32,5%),
 
Plenul reunit marți a confirmat acordul provizoriu la care au ajuns Parlamentul și Consiliul, în
iunie,  cu  privire  la  eficiența  energetică  (434  voturi  pentru,  104  împotrivă  și  37  abțineri),
regenerabile ( 495 voturi pentru, 68 împotriva și 61 abțineri) și guvernanța Uniunii Energetice
(475 voturi pentru, 100 împotrivă și 33 abțineri), trei acte legislative din pachetul ”Energie Curată
pentru Toți Europenii”.
 
Până în 2030, eficiența energetică la nivelul UE trebuie îmbunătățită cu 32.5%, în timp ce cota
de regenerabile trebuie să fie de cel puțin 32% din consumul final. Ambele obiective vor fi
reanalizate în 2023. Obiectivele pot doar să devină mai ambiţioase, în niciun caz reduse.
 
Reducerea facturilor de energie și dreptul de a fi producător pentru autoconsum
 
Prin eficientizare, europenii vor simți o reducere a facturilor la energie. În plus, Europa își va
reduce dependența față de furnizorii externi de gaz și petrol, va îmbunătăți calitatea aerului și va
proteja mediul.
 
Pentru prima dată, statele membre vor fi obligate să adopte măsuri specifice pentru eficiența
energetică în beneficiul celor afectați de sărăcia energetică.
 
De asemenea, statele membre vor trebui să asigure dreptul cetățenilor de a produce energie
regenerabilă pentru propriul consum, dar și de a stoca și vinde energia nefolosită.
 
Miza pe a doua generație de biocombustibili
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• Îmbunătățirea cu 32,5% a eficienței energetice până în 2030

• 32% din energia consumată în 2030 să fie din surse regenerabile

• susținerea biocombustibililor din a doua generație
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


Generația a doua de biocombustibili poate juca un rol important în reducerea amprentei de
carbon din transporturi. În același timp, până în 2030, cel puțin 14% din combustibilul destinat
transporturilor trebuie să provină din surse regenerabile.
 
Prima generație de biocombustibili cu risc ridicat de ”schimbare indirectă a utilizării solurilor”
(ILUC- atunci  când destinaţia solului  este transformată din necultivare,  adică pășune sau
pădure- în producerea de alimente, ceea ce duce la o creștere a emisiilor CO2) nu va mai fi
luată in considerare pentru atingerea obiectivelor energetice pentru regenerabile din 2030.
Începând din 2019, contribuțiile primei generații de biocombustibili pentru atingerea obiectivelor
vor fi reduse treptat până vor atinge zero în 2030.
 
O nouă guvernanță pentru Uniunea Energetică
 
Fiecare stat membru trebuie să prezinte până la 31 decembrie 2019 un ”plan național integrat
pentru energie și mediu” pentru următorii 10 ani și pentru fiecare deceniu care va urma.
 
Citate
 
Raportorul pentru eficiență energetică Miroslav Poche (S&D, Cehia) a declarat: “Creșterea
eficienței energetice e o politică win-win pentru toți europenii. E un acord bun pentru cetățenii
noștri, fiindcă va însemna o reducere semnificativă a consumului energetic, implicit și a facturii.
În același timp, este și o veste excelentă pentru competitivitatea industriei europene, reducerea
costurilor și stimularea investițiilor.”
 
Raportorul pentru regenerabile José Blanco López (S&D, Spania) a declarat:  “Am înlesnit
investițiile  într-o  producție  nouă  de  biocombustibili  pe  bază  de  alimente  și  am încurajat
biocombustibilii avansați. Am reușit să întărim dreptul la autoconsum și am inclus, ca o regulă
generală, solicitarea Parlamentului de a elimina taxele pentru energia de autoconsum.”
 
Următorii pași
 
De îndată ce Consiliul va adopta formal acordul, noile reguli vor fi publicate în Jurnalul Oficial și
vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. Regulile privind guvernanța vor fi aplicate direct
de către toate statele membre, care vor fi obligate să transpună noile elemente ale celor două
directive în legi naționale, dar nu mai târziu de 18 luni de la intrarea lor în vigoare.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124699/MIROSLAV_POCHE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home


Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textele adoptate vor fi disponibile aici
Comunicate de presă pe tema eficienței energetice și a guvernanței.
Procedură - Eficiență energetică
EP Research Briefing pe tema eficienței energetice
Profilul raportorului pentru eficiență energetică Miroslav Poche (S&D, Cehia)
Comunicate de presă despre regenerabile
Procedură: Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
EP Research briefing despre regenerabile
Profilul raportorului pe tema regenerabile José Blanco López (S&D, Spania)
Procedură - Guvernanța Uniunii Energetică
EP Research Briefing pe tema Guvernanței
Profilul raportorului pe tema Guvernanței Uniunii Energetice -Jakop Dalunde (Greens/EFA,
Suedia)
Profilul raportorului pe tema Guvernanței Uniunii Energetice Michèle Rivasi (Greens/ EFA,
Franța)
Țintele EU: mai multă eficiență energetică și regenerabile (video)
Material video, audio și foto gratuit

Thomas HAAHR
+32 2 284 2976 (BXL)
(+33) 3881 72033 (STR)
+32 470 88 09 87
@EP_Industry
thomas.haahr@ep.europa.eu

Bogdan BARLA
(+40) 21 405 08 85
(+33) 3 881 64044 (STR)
(+40) 741 138 767
bogdan.barla@ep.europa.eu

Andra-Teodora TARNEA
+33 38 81 50898 (STR)
+40 74 31 13899
andra-teodora.tarnea@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0376(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124699/MIROSLAV_POCHE/home
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181031STO18175
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk
https://twitter.com/EP_Industry


Details of the sunship in Freiburg - ©AP Images/European Union-EP
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