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Stimate Domnule Preşedinte,
Comisia doreşte să mulţumească Senatului pentru avizul său referitor la propunerea de
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile (reformare); {COM(2016) 767 final}.
Comisia apreciază sprijinul Senatului pentru propunere, aceasta fiind adoptată ca parte a
pachetului de măsuri Energie curată pentru toţi europenii, reprezentând un element
important al Strategiei-cadru pentru o uniune energetică. Măsurile incluse în pachet se
concentrează asupra următoarelor trei obiective principale: acordarea unui rol prioritar
eficienţei energetice, rolul de lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile şi
asigurarea de condiţii echitabile pentru consumatori.
In special, propunerea avansează o serie de măsuri care vizează sectoare diferite, obiectivul
urmărit fiind promovarea utilizării energiilor din surse regenerabile. Acest set de măsuri
ambiţios este de natură să ajute statele membre, în mod colectiv, precum şi Uniunea
Europeană, în ansamblu, să atingă obiectivul obligatoriu la nivelul UE conform căruia
energia din surse regenerabile trebuie să reprezinte cel puţin 27 % din consumul final brut
de energie până în 2030.
In ceea ce priveşte preocupările Senatului potrivit cărora ar trebui să se ţină seama în mod
corespunzător de eforturile României de a-şi îndeplini, până în 2020, obiectivul privind
energia din surse regenerabile, Comisia doreşte să sublinieze faptul că Guvernanţa uniunii
energetice prevede cu claritate faptul că partajarea eforturilor între statele membre ar trebui
să fie echitabilă şi că ar trebui să fie luate în considerare eforturile timpurii depuse de statele
membre în contextul îndeplinirii până în 2030 a obiectivului UE privind energia din surse
regenerabile.
Comisia acordă atenţia cuvenită preocupărilor Senatului exprimate cu privire la libertatea
fiecărui stat membru de a alege propriul mix energetic, un principiu care este prevăzut la
articolul 194 din Tratatul privindfuncţionarea Uniunii Europene.
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Comisia Europeană doreşte să sublinieze faptul că articolul 23 din propunere vizează o
creştere a energiei regenerabile pentru încălzire şi răcire de 1 % pe an. Prin această
prevedere se urmăreşte ca statele membre să dispună de o marjă amplă de flexibilitate
pentru a pune în practică măsurile care permit utilizarea pe scară mai largă a energiei din
surse regenerabile în acest sector crucial.
In acelaşi spirit, articolul 25 din propunere introduce o obligatie care nu se traduce într-un
obiectiv secundar pentru statele membre şi care permite un grad înalt de flexibilitate în ceea
ce priveşte punerea lui în aplicare.
De asemenea, Comisia doreşte să sublinieze faptul că, în temeiul articolului 5 şi
articolelor 9-13 din propunere, energia produsă din surse regenerabile constituie
totalitate obiectul termenilor şi condiţiilor acordurilor de cooperare dintre statele membre
cauză care, prin urmare, sunt libere să decidă cu privire la costurile proiectelor dezvoltate
temeiul directivei.

al
în
în
în

Argumentele de mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie şi care, în
prezent, face obiectul procesului legislativ la care participă atât Parlamentul European, cât
şi Consiliul.
Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Senat şi aşteaptă cu
interes continuarea în viitor a dialogului nostru politic.
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