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Rezumat 
Dacă Europa dorește cu adevărat să fie un lider în 
lupta împotriva schimbărilor climatice, sunt necesare 
reduceri substanțiale ale emisiilor de carbon în toate 
sectoarele economice. De la lansarea Pactului verde 
european în decembrie 2019, pachetul Energie curată 
(2018), care include Regulamentul privind guvernanța 
și Regulamentul privind partajarea eforturilor, a 
fost rapid depășit. Acest raport, realizat de PlanUp, 
oferă recomandări cu privire la revizuirea celor două 
regulamente, astfel încât să se asigure coerența cu 
pachetul "Pregătiți pentru 55" și, în sens mai larg, cu 
obiectivele Acordului de la Paris.

Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și 
a acțiunilor climatice necesită ca fiecare stat membru 
să elaboreze un plan național integrat privind energia 
și schimbările climatice (PNEC) pe 10 ani. A fost un 
regulament eficient pentru strategiile energetice și 
climatice pe termen mediu și lung, dar acum este 
depășit și ar trebui consolidat ca să devină și mai 
eficient în viitor.

Proiectul LIFE PlanUp a fost lansat în 2018, având ca scop 
să urmărească dezvoltarea PNEC-urilor și să sprijine cinci 
națiuni europene în demersul lor de a construi economii 
cu emisii zero de dioxid de carbon și de a reduce puternic 
efectele schimbărilor climatice. Având în vedere că proiectul 
se apropie de final, se recomandă următoarele măsuri, 
pentru o acțiune rapidă. 

În primul rând, trebuie să fie obligatorie actualizarea 
planurilor în conformitate cu noile obiective de 
reducere a schimbărilor climatice pentru anul 2030. 
Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a 
acțiunilor climatice ar trebui, de asemenea, să impună 
statelor membre să prezinte un calendar al procesului 
de elaborare, în care să indice etapele și parcursurile 
pe termen lung, precum și să consulte publicul pe tot 
parcursul procesului, astfel încât să existe o mai mare 
transparență, accesibilitate și implicare. 

Caracterul voluntar actual al articolului 11 din 
regulament ar trebui să fie înăsprit. Obligația de 
inițiere a unor dialoguri pe mai multe niveluri cu părțile 
interesate ar genera dezbaterile necesare cu privire la 
climă, care să stimuleze schimbarea. De asemenea, 
domeniul de aplicare al articolului 11 ar trebui să fie 
extins ca să includă cooperarea dintre autoritățile 
locale, cele regionale și cele naționale, și să ofere 
orientări statelor membre cu privire la modul în care să 
realizeze această cooperare.

Regulamentul de partajare a eforturilor (RES) stabilește 
obiective obligatorii la nivel național pentru fiecare dintre 
statele membre, în sectoarele care nu sunt incluse în 
sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS) (transportul rutier, agricultura, gestionarea 
deșeurilor și funcționarea instalațiilor staționare), care 
produc aproape 60% din emisiile de gaze cu efect de 
seră din Uniunea Europeană. Statele membre cu un PIB 
mai mare trebuie să vizeze obiective mai înalte, astfel 
încât cele mai puțin bogate să poată face tranziția 
într-un mod mai echitabil. Regulamentul de partajare 
a eforturilor (RES) este inclus și în planurile naționale 
integrate privind energia și schimbările climatice (PNEC) 
și, prin urmare, trebuie să fie actualizat în paralel cu 
noile angajamente ale UE în materie de energie și climă - 
astfel, obiectivele mai ambițioase din RES ar obliga țările 
să își actualizeze PNEC. Printre principalele recomandări 
din RES se numără impunerea unor obiective mai stricte 
de reducere a emisiilor obligatorii la nivel național, 
menținând în același timp legislația în prim-planul 
acțiunilor privind schimbările climatice. În vederea 
consolidării acesteia, ar trebui eliminate treptat lacunele, 
cum ar fi flexibilitatea de comercializare a emisiilor, și 
ar trebui să fie introduse amenzi pentru nerespectarea 
legislației, în conformitate cu costul modificărilor de care 
este nevoie. Va fi deosebit de important să se prevadă 
reduceri drastice ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
din agricultură - un element imperativ, având în vedere 
că agricultura este responsabilă de 54% din emisiile de 
metan din UE, de exemplu.

În cele din urmă, așa cum au sugerat informațiile 
culese în cadrul proiectului PlanUp, atât obiectivele 
privind energia din surse regenerabile, cât și cele 
privind eficiența energetică, ar trebui să devină 
obligatorii din punct de vedere juridic. Aceste două 
componente ar funcționa în mod complementar una 
față de cealaltă, astfel încât să existe siguranța că se 
formează sinergii și că toate sectoarele economice 
contribuie la atingerea obiectivelor energetice.
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Introducere
Impactul negativ al schimbărilor climatice este deja resimțit în întreaga lume. Abordarea acestei provocări, atât în 
Europa, cât și în afara ei, necesită reduceri substanțiale ale emisiilor de carbon, în toate sectoarele economice.

Primul cadru important și cuprinzător de reglementare 
al Uniunii Europene, menit să abordeze provocarea 
climatică a fost Pachetul pentru climă şi energie (cu 
„obiectivele 20-20-20”), adoptat în 2009, care includea 
obiectivul de reducere a emisiilor cu 20% până în 2020. 
Pachetul a fost revizuit în perioada 2015-2018, după ce 
liderii UE au convenit în 2014 să extindă acest obiectiv 
la cel puțin -40% din emisiile de GES pentru 2030. 

Pachetul a inclus Sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS), Regulamentul privind 
partajarea eforturilor (sau Regulamentul acțiunilor privind 
schimbările climatice), Directivele pentru promovarea 
energiei din surse regenerabile și a eficienței energetice, 
precum și politicile sectoriale care abordează reducerile 
de emisii legate de sectoare economice specifice, cum ar 
fi agricultura (Regulamentul privind utilizarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și silvicultură - 
LULUCF) și transporturile (Regulamentul privind 
standardele de performanță în materie de CO2 pentru 
vehiculele utilitare ușoare și grele). 

O schimbare majoră a cadrului de reglementare în 
domeniul energiei și climei a fost introdusă odată cu 
Pachetul Energie Curată din 2018, și anume sistemul de 
guvernanță pentru uniunea energetică („Regulamentul 
privind guvernanța”), în temeiul căruia fiecare stat 
membru este obligat să întocmească planuri naționale 
integrate privind energia și schimbările climatice (PNEC) 
pentru o perioadă de 10 ani, pentru perioada 2021-2030 
(și care urmează să fie revizuite pentru deceniile viitoare) 
Este pentru prima dată când guvernelor din cadrul 
Uniunii Europene li se solicită să pregătească planuri 
integrate, care să prezinte măsurile și politicile strategice 
naționale privind modul în care vor atinge obiectivele în 
materie de climă și energie, pe care sunt obligate să le 
îndeplinească în conformitate cu legislația UE. 

Nivelul de reducere a schimbărilor climatice pentru 
anul 2030 a fost stabilit la -40% în anul 2014. Dar 
s-au schimbat multe de atunci. În primul rând, în 2015 
a fost încheiat Acordul de la Paris, care a confirmat 
eforturile internaționale de limitare a încălzirii globale 
la 1,5 °C. Acest obiectiv a fost susținut de un raport 
special al IPCC, organismul științific al ONU pentru 
climă, cu privire la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C 
și sursele aferente de emisii globale de gaze cu efect 
de seră. În paralel, cererea și sprijinul publicului pentru 
acțiuni mai urgente și mai îndrăznețe de combatere 

a crizei climatice au crescut în mod dramatic. Ca 
răspuns la această situație, liderii UE au convenit în 
2019 că Europa trebuie să devină neutră din punct de 
vedere climatic până în anul 2050. Pentru atingerea 
acestui obiectiv major, Comisia Europeană a lansat, 
în decembrie 2019, Pactul verde european, un cadru 
general care să permită Europei să devină primul 
continent neutru din punct de vedere climatic din lume 
până la jumătatea secolului. 

Dar atingerea acestui obiectiv pe termen lung necesită 
acțiuni îndrăznețe pe termen scurt. În luna decembrie 
2020, liderii europeni au adoptat un nou obiectiv climatic 
pentru anul 2030, și anume o reducere netă de „cel puțin 
55%”. Acest obiectiv mai ambițios în materie de climă 
necesită revizuirea întregii legislații relevante a UE privind 
clima și energia. Propunerile legislative revizuite sunt 
prevăzute să fie prezentate în luna iulie 2021, în cadrul 
așa-numitului pachet „Pregătiți pentru 55”.

Un obiectiv climatic mai strict pentru anul 2030 înseamnă 
că actualizarea planurilor naționale privind energia și clima, 
prevăzută pentru anul 2023, va trebui să fie aliniată astfel 
încât să corespundă acestui nivel de anvergură. 

Pandemia de coronavirus a schimbat întregul peisaj 
decizional în Europa și nu numai. Criza din domeniul 
sănătății și măsurile luate pentru soluționarea acesteia 
au dus la pierderi de locuri de muncă, la probleme 
psihosociale și la recesiune economică. Pentru a 
sprijini statele membre să facă față crizei și să iasă 
din încetinirea economică provocată de pandemie, în 
vara anului 2020, UE a convenit să înființeze un fond 
de 750 de miliarde de euro - Mecanismul de redresare 
și reziliență. Ca să poată avea acces la aceste resurse, 
guvernele statelor membre ale UE trebuie să prezinte 
planuri de redresare, prin care să prezinte modul în 
care intenționează să utilizeze resursele care le sunt 
puse la dispoziție. Planurile de redresare ale țărilor 
trebuie să fie în concordanță cu obiectivele UE pentru 
o transformare ecologică și digitală. 

În ciuda crizei din domeniul sănătății, acțiunile în 
domeniul climei au rămas o prioritate fermă pe 
agenda politică. Nevoia de combatere a crizei climatice 
beneficiază în continuare de un sprijin amplu din 

partea publicului.
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 › Proiectul PlanUp
Demarat în 2018, programul LIFE PlanUp a urmărit 

evoluția planurilor naționale privind energia și clima 

în cinci state membre ale UE: Spania, Italia, Polonia, 

România și Ungaria. Pentru a sprijini decarbonizarea 

rapidă în Europa, proiectul promovează bunele practici 

în sectoarele de transporturi, agricultură și construcții 

și a încurajează dialogul între autoritățile locale, 

regionale și naționale, organizațiile societății civile 

și mediul academic, pentru elaborarea de strategii 

pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Obiectivul principal al proiectului PlanUp este să 

asigure o mai mare transparență și sprijin pentru 

politici ambițioase în domeniul climei și energiei în 

cele cinci țări vizate. În acest sens, proiectul sprijină 

autoritățile locale și organizațiile societății civile să 

se implice în elaborarea și în implementarea PNEC, 

și promovează cooperarea dintre acestea în ceea ce 

privește acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice. 

De asemenea, proiectul PlanUp reunește și 

diseminează bune practici și promovează politici 

sectoriale bine concepute și prietenoase cu clima, 

facilitând astfel dezvoltarea de PNEC și contribuind 

la o mai bună înțelegere de către public a diferitelor 

acțiuni întreprinse de țările respective. 

Activitățile în cadrul proiectului PlanUp au generat o 

bogată experiență și cunoștințe utile pentru viitoarele 

versiuni ale PNEC, precum și pentru evoluția viitoare 

a politicilor privind energia și clima la nivelul UE. 

Această publicație are ca punct de plecare aceste 

lecții, oferind recomandări pentru viitoarea revizuire 

a legislației europene în domeniul climei și energiei, 

în cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”.
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Regulamentul 
privind guvernanța 
uniunii energetice și 
a acțiunilor climatice

Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice 
(Regulamentul privind guvernanța) stabilește 
principalele atribuții de planificare și de raportare cu 
privire la obiectivele în domeniul energiei și al climei, 
pentru toate statele membre ale UE. 

Revizuit în 2018, Regulamentul privind guvernanța a 
fost conceput să verifice dacă Uniunea Europeană 
este pe calea cea bună în ceea ce privește îndeplinirea 
angajamentelor asumate prin Strategia pentru 
uniunea energetică și prin Acordul de la Paris. Deși 
responsabilitățile pentru politicile privind clima și 
energia erau anterior reglementate prin diferite legi, 
cum ar fi Directiva privind energiile regenerabile și 
Directiva privind eficiența energetică, acest regulament 
aduce laolaltă toate aceste acțiuni.

Regulamentul privind guvernanța prevede că, în 
vederea facilitării sarcinilor de planificare și de 
raportare ale statelor membre, acestea trebuie să 
elaboreze planuri naționale integrate privind energia 
și schimbările climatice (PNEC). PNEC reprezintă 
strategii pe 10 ani, care prezintă obiectivele individuale 
ale țărilor membre ale Uniunii Europene în materie 
de energie și climă, precum și politicile și măsurile 
necesare pentru atingerea acestora. În vederea 
asigurării unei armonizări și a posibilității de comparare 
a PNEC, Regulamentul privind guvernanța stabilește 
un cadru clar, oferind inclusiv un model pe care 
autoritățile trebuie să-l folosească atunci când își 
redactează planurile respective.

Prima etapă a procesului de elaborare a PNEC s-a 
încheiat la începutul anului 2020, când toate statele 
membre au prezentat Comisiei Europene planurile lor 
finale. Aceste planuri urmează să fie puse în aplicare 
începând cu anul 2021 și sunt valabile - cu posibile 
modificări și revizuiri periodice - până în anul 2030. 

Planurile naționale actuale privind energia și clima 
(PNEC) au la bază cadrul de politici privind clima și 
energia pentru anul 2030, așa cum a fost el stabilit 
în 2018, și urmăresc să obțină, la nivel colectiv, 
o reducere cu 30% a emisiilor până în anul 2030, 
comparativ cu nivelurile din 2005. Regulamentul privind 
guvernanța nu se numără printre actele legislative 
care vor fi revizuite și actualizate ca parte a pachetului 
„Pregătiți pentru 55” în luna iunie 2021, ceea ce 
înseamnă că există riscul
 ca planurile naționale să se deconecteze de noul 
obiectiv al UE privind clima, în următorii doi ani.

Ar trebui reconsiderată decizia de a nu redeschide 
Regulamentul privind guvernanța și de a nu solicita 
statelor membre să își actualizeze planurile astfel încât 
să reflecte noul obiectiv climatic pentru anul 2030. 
PNEC climei integrează în mod esențial toate politicile 
în materie de energie și climă ale țărilor membre 
ale UE într-un singur document și oferă obiective 
clare și o direcție fermă de urmat pentru următorii 
zece ani. Etapa de implementare care ar trebui să 
înceapă în anul 2021 nu ar trebui să se bazeze pe 
obiective depășite și pe politici care nu sunt suficient 
de riguroase și de stricte să atingă un obiectiv mai 
ambițios de reducere a emisiilor.

În plus, în timpul primei etape de elaborare a PNEC, 
proiectul PlanUp a identificat și alte lacune și puncte 
slabe ale Regulamentului privind guvernanța, care ar 
justifica de asemenea o revizuire a acestuia. 

Vă prezentăm mai jos o listă a elementelor-cheie 
ale Regulamentului privind guvernanța precum și 
recomandări pentru consolidarea acestuia.
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Includerea unor dispoziții mai stricte 
privind participarea publicului

Ce a funcționat?

Statele membre au permis publicului și/sau părților interesate să 

participe, într-o anumită măsură, la elaborarea propunerilor și/sau a 

PNEC-urilor finale:

În general, toate statele membre au respectat cerințele minime 

prevăzute la art. 10 din Regulamentul privind guvernanța. Au oferit 

publicului și/sau părților interesate posibilitatea să contribuie, fie 

la propunerile de PNEC, fie la planurile finale. În linii mari, statele 

membre au preferat ca publicul să participe prin consultări publice 

(online) sau prin completarea de chestionare privind propunerile de 

PNEC sau planurile finale. În anumite cazuri, cum ar fi în Suedia și 

Țările de Jos, părțile interesate au putut oferi comentarii generale 

asupra planului, fără să fie constrânse de chestionare predefinite (de 

exemplu, chestionare cu răspunsuri multiple) sau de documente de 

consultare axate numai pe domenii specifice ale planurilor. Unele state 

membre, cum ar fi România, au permis publicului și părților interesate 

să participe la consultări publice cu privire la propunerea de PNEC și la 

versiunea finală a acestuia. Cu toate acestea, intervalul de timp alocat 

participării publicului a fost foarte limitat.

Principalele dispoziții privind participarea publicului sunt prezentate la art. 10 din Regulamentul privind 

guvernanța. Acest articol stipulează că statele membre trebuie să se asigure că publicul „beneficiază din 

timp de posibilități efective de a participa” atât la pregătirea propunerilor de PNEC, cât și la elaborarea 

planurilor finale, precum și la stabilirea strategiilor climatice pe termen lung ale statelor membre.

În ceea ce privește PNEC finale, se mai precizează că participarea publicului la pregătirea acestora trebuie 

să aibă loc „cu mult înainte de adoptarea lor”. În plus, art. 10 prevede și că statele membre trebuie să 

informeze publicul cu privire la planul lor privind energia și clima într-un interval de timp rezonabil, care 

să permită publicului să fie informat, să participe și să își exprime opiniile. De asemenea, statele membre 

sunt obligate să includă un rezumat al opiniilor publicului cu privire la PNEC, în momentul în care 

prezintă acest plan în fața Comisiei. 

Art. 10 face și legătura cu Directiva UE privind evaluarea strategică de mediu (SEA), care este un proces 

sistematic de evaluare a implicațiilor pe care le are asupra mediului o politică, un plan sau un program 

propus. Procesul de consultare organizat în cadrul procedurii SEA cu privire la PNEC trebuie să respecte 

și cerințele prevăzute la art. 10 din Regulamentul privind guvernanța.

 

 › Evaluarea dispozițiilor actuale
Evaluările PNEC, efectuate în cadrul proiectului PlanUp, au constatat rezultate mixte în ceea ce privește 

participarea timpurie și eficientă a publicului la prima etapă a ciclului de elaborare a PNEC-urilor în statele 

membre. Principalele aspecte constatate sunt prezentate mai jos.
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Ce nu a funcționat?

Autoritățile nu au oferit suficient timp pentru ca publicul și părțile interesate să fie 

informate, să participe și să își exprime opiniile în cadrul procesului de elaborare a PNEC

Deși, în general, statele membre au organizat consultări publice cu privire la PNEC, 

consultările nu au respectat cerințele specifice ale dispozițiilor din Regulamentul privind 

guvernanța, privind participarea publicului. Perioadele de consultare au fost adesea extrem de 

scurte, ținând cont de volumul documentelor (adesea de câteva sute de pagini). De exemplu, 

Polonia a deschis consultările publice doar pentru o lună, în timp ce România a consultat 

publicul cu privire la propunerea de PNEC timp de trei săptămâni, înainte să o prezinte în fața 

Comisiei Europene, câteva săptămâni mai târziu. Atât Italia, cât și Spania au acordat publicului 

și părților interesate o perioadă de două luni în care să participe la consultări. 

PNEC sunt documente de planificare extrem de strategice și complexe. Aceste intervale 

de timp atât de scurte nu pot fi considerate ca fiind rezonabile pentru ca publicul să fie 

informat și să dispună de suficient timp să participe și să își exprime opiniile. În plus, 

organizarea de consultări publice cu privire la PNEC chiar înainte ca acestea să fie depuse, 

așa cum s-a întâmplat în cazul României, nu poate oferi garanția că punctele de vedere 

ale publicului pot fi luate în considerare în mod corespunzător în PNEC.

   

Rezumatul observațiilor exprimate de public este fie incomplet, fie nu este inclus deloc în PNEC-

urile finale elaborate de statele membre

Chiar dacă statele membre au permis publicului/părților interesate să participe la procesul 

de redactare a PNEC, nu toate au inclus și un rezumat al acestor puncte de vedere în 

planurile finale, înaintate Comisiei Europene. De exemplu, Ungaria se limitează doar să 

menționeze părțile interesate (selectate) la care a apelat pentru PNEC, dar nu oferă un 

rezumat al observațiilor exprimate de acestea și nici nu precizează în ce măsură aceste 

observații au fost incluse în planul final. Această lipsă de transparență reprezintă o 

încălcare a obligației prevăzute la art. 10 privind includerea unui rezumat al punctelor 

de vedere exprimate de public. Alte state membre au inclus un rezumat al punctelor 

de vedere exprimate de public, dar numai într-o anumită măsură: în timp ce Franța, 

Germania, Suedia, Finlanda, Italia, Spania și Polonia au inclus un rezumat și au explicat 

în ce măsură au fost integrate observațiile publicului în PNEC-urile lor, România, Cehia și 

Grecia au prezentat doar un rezumat al punctelor de vedere, fără să detalieze modul în 

care acestea au fost luate în considerare în planul lor final. 

Procese de consultare publică selective și netransparente

În cazuri rare, autoritățile guvernamentale nu au invitat deloc publicul (adică cetățenii) să 

contribuie la procesul de elaborare a PNEC. Spre exemplu, autoritățile maghiare au trimis doar 

un chestionar către anumite părți interesate. În plus, părțile interesate selectate în vederea 

participării la procesul de elaborare a PNEC nu au fost informate că vor contribui la planul 

privind energia și clima al țării lor. Chestionarul a inclus doar informații generale despre un nou 

document de planificare, dar nu și propunerea de plan. Ungaria a remediat acest aspect, cel 

puțin într-o anumită măsură, atunci când a organizat consultări cu privire la PNEC final (din 

nou, cu părți interesate selectate), când a anexat întregul plan la chestionar.
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 › De ce dispozițiile actuale nu sunt de ajuns
Ținând cont de cele menționate mai sus, este clar că dispozițiile actuale privind participarea publicului la 

elaborarea PNEC, prevăzute în Regulamentul privind guvernanța, sunt insuficiente și trebuie să fie consolidate 

pentru viitoarele etape de elaborare a PNEC. În primul rând, dispozițiile de la art. 10 din Regulamentul privind 

guvernanța nu definesc un interval minim de timp, suficient pentru ca publicul să fie informat, să participe și să 

își exprime punctele de vedere. Acest lucru poate avea drept consecință faptul că statele membre organizează 

consultări publice care durează doar câteva săptămâni sau 1-2 luni, o perioadă extrem de scurtă pentru 

documente de planificare atât de complexe și de ample precum planurile în domeniul energiei și al climei. 

De asemenea, nu există nicio dispoziție care să impună statelor membre să consulte publicul „cu mult înainte 

de adoptarea” propunerii de PNEC, ci doar în cazul planului final. În prima etapă de redactare a PNEC, acest 

lucru a făcut ca multe state membre să organizeze consultări doar cu privire la PNEC-ul final, dar nu și cu 

privire la propunerea de plan. 

În cele din urmă, dispozițiile nu sunt destul de stricte în privința impunerii transparenței în procesul general 

de participare a publicului: Statele membre nu sunt obligate să prevadă un calendar clar și ușor accesibil al 

procesului de elaborare și de finalizare a PNEC. Asigurarea transparenței ar fi indispensabilă dacă se dorește 

ca publicul și părțile interesate să aibă posibilitatea să participe din timp și în mod eficient la procesul de 

elaborare a PNEC. Publicul și celelalte părți interesate trebuie să cunoască calendarul și formatul planului 

cu mult timp înainte de începerea procesului de participare a publicului, astfel încât să poată să intervină pe 

deplin și să își exprime punctele de vedere cu privire la PNEC.

 › Recomandări esențiale  

• să se solicite ca statele membre să comunice un calendar clar și ușor accesibil al procesului de elaborare 

și de actualizare a PNEC, care să contribuie la o mai mare transparență în general;

• să se precizeze un interval minim de timp, suficient pentru ca publicul să fie informat, să participe și să își 

exprime opiniile;

• să se alinieze dispozițiile privind participarea publicului la procesul de elaborare a propunerilor de PNEC 

și a PNEC-urilor finale, astfel încât statele membre să fie obligate să consulte publicul „cu mult înainte de 

adoptarea” propunerii de PNEC.
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Includerea unei abordări mai 
structurate a dialogurilor 
multilaterale cu părțile interesate

Deși art. 10 din Regulamentul privind guvernanța se axează pe participarea publicului, art. 11 constituie piatra 
de temelie în ceea ce privește asigurarea unei implicări adecvate a părților interesate în procesul de elaborare 
a PNEC. Mai precis, art. 11 impune statelor membre să stabilească așa-numitele dialoguri pe mai multe 
niveluri pe tema energiei și a climei:

„Statele membre înființează un dialog pe mai multe niveluri pe tema energiei și a climei, în conformitate cu 
normele interne, în cadrul căruia autoritățile locale, organizațiile societății civile, comunitatea de afaceri, 
investitorii și alte părți interesate vizate, precum și publicul larg pot participa activ și pot discuta diferitele 
scenarii preconizate pentru politicile privind energia și clima, inclusiv pentru politicile pe termen lung, și să 
analizeze progresele realizate, cu excepția cazului în care au deja o structură care îndeplinește această 
funcție. În cadrul acestui dialog pot fi discutate planurile naționale integrate privind energia și clima.” 

Autoritățile locale și regionale ( ALR) și organizațiile societății civile (OSC) sunt menționate în mod explicit 
ca părți interesate care trebuie implicate prin „dialoguri pe mai multe niveluri pe tema energiei și a climei”. 
De asemenea, statele membre au obligația să instituie un astfel de dialog, cu excepția cazului în care 
pot justifica faptul că dispun deja de o structură în acest sens. Cu toate acestea, art. 11 nu obligă statele 
membre să discute PNEC în cadrul dialogurilor pe mai multe niveluri privind energia și clima. În orice caz, 
în Regulamentul privind guvernanța se arată în mod clar că mecanismul de gestionare a dialogurilor pe mai 
multe niveluri privind energia și clima este unul adecvat pentru dezbaterea planului național integrat privind 
energia și schimbările climatice (PNEC).

 › Evaluarea dispozițiilor actuale
În timp ce statele membre au aplicat în planurile lor 
naționale (PNEC), cel puțin într-o anumită măsură, 
dispozițiile privind participarea publicului prevăzute la 
art. 10 din Regulamentul privind guvernanța, acestea 
au ignorat în cea mai mare parte dispozițiile art. 11 
privind dialogurile pe mai multe niveluri în domeniul 
energiei și al climei. Spre exemplu, niciuna dintre 
țările vizate de LIFE PlanUp - România, Italia, Spania, 
Ungaria și Polonia - nu a inițiat astfel de dialoguri, 
și cu atât mai puțin nu a utilizat acest cadru ca să 
discute cu părțile interesate despre propunerile de 
PNEC sau despre versiunea finală a acestui plan. 
Acest lucru reiese în mod clar din reacțiile primite 
de la filialele naționale LIFE PlanUp și din discuțiile 
cu autoritățile locale și regionale din țările vizate, 
cu ocazia meselor rotunde de natură politică și a 
dialogurilor cu multiplele părți interesate, care au fost 
organizate în cadrul proiectului. Prin urmare, nu este 
posibilă o evaluare a modului în care au funcționat 

dialogurile pe mai multe niveluri privind energia și 
clima în cadrul procesului de elaborare a PNEC, dat 
fiind că acestea nici măcar nu au avut loc. 

Spania se numără printre puținele state membre care 
și-au exprimat în cadrul planului dorința de a stabili un 
dialog pe mai multe niveluri în domeniul energiei și al 
climei în vederea punerii în aplicare a măsurilor cuprinse 
în plan, care să implice cetățenii, autoritățile locale 
și regionale și toate părțile interesate din domeniu. 
Cu toate acestea, nici măcar Spania nu și-a pus încă 
în practică această intenție și nici nu a oferit detalii 
cu privire la modul în care va avea loc procesul de 
participare a publicului. 

Numai câteva state membre au inițiat un dialog efectiv 
pe mai multe niveluri pe tema energiei și a climei în 
cadrul procesului de elaborare a PNEC. Țările de Jos 
se numără printre aceste state - au folosit acordul 
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național privind clima (echivalentul olandez al unui 
dialog pe mai multe niveluri privind energia și clima) ca 
să implice autoritățile locale și regionale, organizațiile 
societății civile și toate părțile interesate la elaborarea 
în mod concertat a unor elemente-cheie ale PNEC, 
cum ar fi obiectivul de reducere cu 55% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în anul 2030 și modul în 
care reducerile de emisii vor fi împărțite și aplicate în 
toate sectoarele și la toate nivelurile de administrare.

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că, în evaluarea 
finală a PNEC-urilor, Comisia Europeană a recomandat 
ca aproape toate statele membre - inclusiv țările vizate 
de proiectul LIFE PlanUp - să înceapă să instituie 
dialogul pe mai multe niveluri în domeniul energiei și al 
climei în cadrul procesului de elaborare a viitoarelor lor 
PNEC-uri: 
„..... de asemenea, statele membre sunt invitate să 
valorifice într-o mai mare măsură potențialul dialogurilor 
pe mai multe niveluri privind energia și clima, prin 
implicarea activă a autorităților regionale și locale, a 
partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a 
comunității de afaceri, a investitorilor și a altor părți 
interesate relevante, și să discute cu acestea diferitele 
scenarii avute în vedere pentru politicile lor în materie de 
energie și climă”.

Există mai multe motive pentru care dispozițiile privind 
dialogul pe mai multe niveluri în materie de energie 
și climă nu au funcționat în prima etapă de elaborare 
a PNEC. În primul rând, art. 11 nu obligă din punct de 
vedere juridic statele membre să își discute PNEC 
într-un astfel de cadru. Prima etapă a procesului de 
elaborare a PNEC a întărit impresia că, atunci când 
statele membre nu au obligația să pună în aplicare o 
dispoziție, rareori fac acest lucru în mod voluntar. În al 
doilea rând, statele membre ar putea evita instituirea 
unui dialog pe mai multe niveluri pe tema energiei și a 

climei, dacă ar putea dovedi că au deja implementată 
o structură în acest scop. Această dispoziție a art. 11 
din Regulamentul privind guvernanța nu a exercitat 
presiuni asupra statelor membre, astfel încât acestea 
să organizeze noi dialoguri pe mai multe niveluri 
privind energia și clima, specifice pentru planurile 
lor naționale integrate privind energia și schimbările 
climatice (PNEC). Totodată, recomandările Comisiei 
Europene privind propunerile de PNEC nu s-au 
concentrat asupra lipsei dialogurilor pe mai multe 
niveluri privind energia și clima și energia în cadrul 
PNEC elaborate de statele membre, ceea ce a adăugat 
un alt nivel la slaba aplicare a acestei dispoziții. În cel 
de-al treilea rând, limbajul utilizat în cadrul dialogurilor 
pe mai multe niveluri pe tema energiei și a climei a 
rămas destul de vag în ceea ce privește scopul acestor 
instrumente de guvernanță. Deși dezbaterea diferitelor 
scenarii și examinarea progreselor înregistrate sunt 
componente relevante pentru procesul de elaborare 
a PNEC, art. 11 a omis alte elemente-cheie care ar 
fi putut consolida această dispoziție, în special în 
vederea implicării autorităților locale și regionale și a 
organizațiilor societății civile, cum ar fi rolul cooperării 
pe mai multe niveluri pentru realizarea obiectivelor 
și a țintelor cuprinse în PNEC, precum și modul în 
care cetățenii (prin intermediul organizațiilor societății 
civile) ar putea fi mobilizați ca să contribuie la o 
implementare mai eficientă a acestor planuri. 

Per ansamblu, prevederea privind dialogul pe mai 
multe niveluri în domeniul energiei și al climei din 
Regulamentul privind guvernanța a fost insuficient de 
detaliată și de strictă ca să joace un rol semnificativ 
în cadrul primei etape de elaborare a PNEC de către 
statele membre. Aceasta este principala lecție învățată 
din aplicarea art. 11 în cadrul PNEC și arată necesitatea 
unei abordări mai structurate a acestei dispoziții 

pentru actualizarea pe viitor a PNEC. 

 › Recomandări esențiale 

• statele membre să discute despre PNEC, precum și despre strategiile pe termen lung, în cadrul unor 
dialoguri pe mai multe niveluri privind energia și clima.

• să se extindă domeniul de aplicare al art. 11, astfel încât să includă și cooperarea pe mai multe niveluri 
dintre autoritățile locale, regionale și naționale, în vederea îndeplinirii obiectivelor, țintelor și contribuțiilor 
stabilite în PNEC și în cadrul strategiilor climatice pe termen lung.

• să se ofere îndrumări statelor membre cu privire la modul de instituire a unui dialog pe mai multe niveluri 
privind energia și clima, care să țină cont, în procesul de elaborare a PNEC finale, de recomandările oferite 

în cadrul acestui dialog.
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Revizuirea modelului de planificare 
în așa fel încât să existe siguranța 
că statele membre includ etape 
și parcursuri pe termen lung în 
planurile de politici

În vederea facilitării sarcinilor de planificare și de raportare ale statelor membre și în scopul asigurării 

unei armonizări și a unei posibilități de comparare a planurilor naționale privind energia și clima (PNEC), 

Regulamentul privind guvernanța stabilește un cadru clar și oferă un model obligatoriu (Anexa 1 la 

Regulamentul privind guvernanța).1

Conform modelului oferit, PNEC trebuie să includă cinci secțiuni principale. În cadrul acestor secțiuni, statele 

membre trebuie să furnizeze detalii privind procesul de elaborare a planului, inclusiv consultările cu părțile 

interesate, obiectivele și țintele naționale, politicile naționale și măsurile puse în aplicare în vederea atingerii 

acestor obiective și ținte, o descriere a situației actuale și a proiecțiilor viitoare și, în cele din urmă, o evaluare 

a impactului preconizat al politicilor planificate. Fiecare secțiune este împărțită în cele cinci dimensiuni ale 

Uniunii energetice: decarbonizare, energie din surse regenerabile, eficiență energetică, securitate energetică, 

piața internă de energie, respectiv cercetare, inovare și competitivitate. 

Acest model este menit să ofere cât mai multe îndrumări posibile autorităților guvernamentale atunci când 

își elaborează PNEC. De asemenea, are ca scop să le facă aceste planuri ușor de parcurs și de comparat și să 

faciliteze extrapolarea datelor, în vederea efectuării unei analize agregate. 

 

 › Evaluarea modelului actual2 

Ce a funcționat?

În teorie, modelul ar fi putut înlesni eforturile 

statelor membre în privința elaborării planurilor, și ar 

fi crescut accesibilitatea planurilor pentru Comisia 

Europeană și pentru publicul larg. Cu toate acestea, 

lucrurile în realitate au stat puțin mai diferit. 

Ce nu a funcționat?

Modelul oferă sugestii cu privire la elementele-cheie 

care ar trebui să fie incluse în fiecare secțiune, dar 

nu impune un nivel minim de aprofundare, atât din 

punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, privind 

descrierea politicilor și a măsurilor planificate. 

Este posibil ca aceste carențe din model să fi avut 

un impact negativ asupra calității planurilor și să 

nu permită o comparație adecvată a planurilor 

elaborate de diferite țări.

În funcție de țară, lungimea PNEC a variat de la 150 

de pagini ( ca în cazul PNEC elaborat de Letonia), 

până la peste 400 de pagini (în cazul Spaniei și 

Cehiei). Acest lucru arată în mod clar că nu s-a 

realizat comparabilitatea dorită, ceea ce, într-o 

oarecare măsură, a subminat accesul la informații 

standardizate pentru toate statele membre, 

informații necesare pentru o evaluare corectă a 

conținutului planurilor. 
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În plus, așteptările privind politicile și măsurile 

detaliate și cuantificate din PNEC nu s-au concretizat, 

în ciuda lungimii documentelor. De exemplu, PNEC-ul 

elaborat de Ungaria include liste de politici planificate 

care nu sunt descrise în mod corespunzător și nu 

sunt cuantificate, și nu oferă detalii cu privire la 

modul în care acestea vor fi puse în aplicare, cum 

vor fi ele finanțate și care va fi impactul lor asupra 

eforturilor generale de reducere a emisiilor. 

Chiar și în cazul unor planuri mai elaborate, cum ar 

fi cele ale Italiei și Spaniei, care conțin descrieri mai 

detaliate ale politicilor și măsurilor, lipsesc totuși datele 

cantitative care să susțină rezultatele preconizate. 

Aceste constatări sunt coroborate cu evaluarea de către 

Comisia Europeană a PNEC-urilor finale. De exemplu, în 

analiza sa cu privire la aspectul legat de decarbonizare 

din PNEC-ul depus de Italia, Comisia Europeană 

comentează: „lipsa datelor, inclusiv ipotezele neclare 

care stau la baza impactului politicilor și măsurilor, face 

dificilă evaluarea măsurii în care reducerile emisiilor de 

GES vor fi pe deplin obținute”. 

Deseori, au lipsit detaliile privind politicile 

și măsurile, în special în ceea ce privește 

decarbonizarea, dar nu numai. Evaluarea Comisiei 

Europene a evidențiat și faptul că lipsa datelor din 

unele planuri nu permite compararea sau însumarea 

nevoilor totale de investiții pentru obiectivele în 

materie de energie și climă. 

De exemplu, PNEC-ul depus de Spania include mai 

multe măsuri menite să reducă emisiile din sectorul 

transporturilor. Nu au fost furnizate suficiente 

detalii pentru două dintre măsurile principale, și 

anume utilizarea mijloacelor de transport electrice 

și crearea de zone cu emisii reduse, în special în 

ceea ce privește dezvoltarea, punerea în aplicare și 

finanțarea acestor măsuri. 

În cazul României, de cele mai multe ori nu este 

clar dacă politicile și măsurile enumerate în plan 

sunt planificate în mod ferm sau sunt doar măsuri 

sau obiective potențiale. 

PNEC-ul depus de Polonia include o traiectorie 

orientativă, cu etape de referință în vederea atingerii 

unui obiectiv destul de modest în materie de 

energie din surse regenerabile, dar nu oferă practic 

niciun detaliu cu privire la politicile și măsurile de 

realizare efectivă a acestuia.

 

 › De ce nu este de ajuns modelul actual?
Din cauză că modelul din Regulamentul privind guvernanța nu a oferit îndrumări cu privire la gradul de 

detaliere și de granularitate necesar pentru descrierea măsurilor planificate în PNEC, țările au inclus 

descrieri foarte diferite ale politicilor, dar și niveluri de detaliere diverse. Comisia ar trebui să se asigure că 

statele membre completează toate secțiunile solicitate la niveluri de detaliere similare și suficiente. 

Pentru a oferi o explicație adecvată a măsurilor descrise, modelul ar trebui să solicite ca planul să nu se 

limiteze la simpla prezentare a politicii, a cooperării regionale și a modului de utilizare a ajutoarelor de stat. 

Este important ca fiecare măsură să fie explicată în detaliu și să fie incluse informații precum impactul, 

aplicabilitatea geografică, coerența cu alte politici, strategiile de decarbonizare pe termen lung și etapele 

intermediare, precum și nevoile de investiții, planurile de implementare și infrastructura necesară.

 

 › Recomandări esențiale 

• să se ofere orientări mai clare în Anexa I la Regulamentul privind guvernanța, cu privire la nivelul de 

detaliere necesar în descrierea politicilor și a măsurilor. 

• spre exemplu, ar trebui să se adauge mai multe subpuncte care să conțină cerințe de informații 

suplimentare privind decarbonizarea din secțiunea 3, „Politici și măsuri”. 
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Regulamentul 
privind 
partajarea 
eforturilor

RES este valabil pentru perioada 2021-2030 și respectă abordarea din 

intervalul anterior, din perioada 2013-2020. În cadrul acestei perioade, 

țărilor li s-au atribuit obiective naționale pentru anul 2020, care ar 

contribui la obiectivul de reducere cu 10% a emisiilor de gaze cu efect 

de seră în sectoarele RES de la nivelul UE, în raport cu 2005. 

RES stabilește un obiectiv final pentru fiecare țară, pe care fiecare 

dintre ele trebuie să îl atingă ca să contribuie în mod colectiv la 

eforturile de decarbonizare ale UE. Politicile și măsurile pe care statele 

membre le pun în aplicare în vederea atingerii obiectivelor respective 

sunt reunite în Planurile naționale privind energia și schimbările 

climatice (PNEC). Aceste planuri sunt actualizate și revizuite pe măsură 

ce angajamentele privind energia și clima se modifică. 

În cele ce urmează este prezentată o listă a elementelor-cheie din 

Regulamentul privind partajarea eforturilor, precum și recomandări 

pentru consolidarea acestuia.

Regulamentul privind partajarea eforturilor (RES) - cunoscut și sub denumirea de Regulamentul privind 

acțiunile climatice - stabilește obiective obligatorii la nivel național pentru reducerea emisiilor de GES pentru 

fiecare stat membru al UE. Acest regulament este o continuare a Deciziei privind repartizarea eforturilor și 

se aplică în sectoarele care nu intră sub incidența Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii 

(EU ETS): transporturi (cu excepția aviației și a transportului maritim internațional), agricultură, construcții, 

gestionarea deșeurilor și a instalațiilor staționare, care împreună generează aproape 60% din emisiile de gaze 

cu efect de seră din UE. 

Ținta de reducere a emisiilor pentru anul 2030 pentru fiecare stat membru al UE se bazează pe capacitatea 

acestuia de a reduce emisiile de GES, raportat la PIB-ul pe cap de locuitor. Împreună, țintele naționale sunt 

stabilite în așa fel încât să se obțină reduceri ale emisiilor de GES la nivelul UE de 30% în raport cu 2005 

pentru sectoarele care nu fac obiectul ETS. 
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Menținerea obiectivelor de reducere 
a emisiilor, obligatorii la nivel național 
 › Evaluarea cadrului actual 
În Pactul verde european, UE și-a stabilit obiective mai ambițioase în materie de climă, angajându-se să atingă 
neutralitatea climatică până în anul 2050. Aceasta înseamnă că actualele politici privind energia și clima trebuie să 
fie actualizate. În acest sens, UE elaborează pachetul „Pregătiți pentru 55” - un set de propuneri legislative care 
revizuiește legislația actuală privind energia și clima, inclusiv RES.

Cu toate acestea, în Evaluarea de impact3 care însoțește Comunicarea din luna septembrie 2020 privind revizuirea 
obiectivului UE în materie de climă pentru anul 2030, Comisia Europeană a anunțat că, printre diversele opțiuni 
de creștere a valorii-țintă privind schimbările climatice, a fost evaluată și extinderea sistemului de comercializare 
a certificatelor de emisii (ETS) la transportul rutier și la sectorul construcțiilor. Acest lucru ar putea însemna 
eliminarea sectorului de transport rutier și cel al construcțiilor din RES și, în cele din urmă, abrogarea totală a RES. 

RES este unul dintre principalii piloni ai cadrului de politici al UE în materie de climă, iar desființarea sa ar fi o 
acțiune iresponsabilă. Aceasta ar descuraja autoritățile să ia măsuri la nivel național în materie de combatere a 
schimbărilor climatice și ar risca să distragă atenția de la politicile existente în materie de climă în sectoarele vizate 
în prezent de RES. 

Este important ca RES să rămână un pilon esențial al structurii UE privind combaterea schimbărilor climatice pentru 
anul 2030 și ca țintele naționale obligatorii să fie majorate, deoarece:

• Acestea au fost și vor fi și în continuare un 
vector esențial pentru politicile naționale. Țintele 
obligatorii obligă statele membre să instituie politici 
și măsuri care să asigure atingerea acestor valori. 
Acest lucru este demonstrat în planurile naționale 
privind energia și schimbările climatice, care arată 
și ele că varietatea măsurilor este infinită și că 
fiecare stat membru este liber să aleagă politicile 
care sunt cel mai bine adaptate pentru fiecare 
țară în parte. Spre exemplu, Suedia intenționează 
să recurgă în mare măsură la impozitare, atât în 
vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon, 
cât și în vederea creșterii eficienței energetice 
(prin reducerea consumului), deoarece aceasta s-a 
dovedit a fi o modalitate eficientă de stimulare a 
tranziției spre tehnologiile nepoluante. Alte țări, 
cum ar fi Franța, Italia și Spania, se bazează pe o 
gamă mai amplă de măsuri, inclusiv pe subvenții, de 
exemplu pentru stimularea transportului nepoluant 
și pentru renovarea clădirilor, precum și pe investiții 
publice majore în proiecte de infrastructură. Cele 
27 de state membre ale Uniunii Europene sunt pe 
cale să își depășească obiectivul de reducere cu 
10% pentru anul 2020 în sectoarele la care face 
referire Regulamentul privind partajarea eforturilor. 
Evaluarea de către Comisia Europeană a Planurilor 
naționale privind energia și schimbările climatice 

(PNEC) elaborate de statele membre arată că, 
până în anul 2030, politicile naționale existente 
și preconizate ar duce la o reducere cumulată 
de 32%, depășind astfel obiectivul actual al RES 
pentru anul 2030.4 Obiectivele obligatorii la nivel 
național reprezintă fundamentul PNEC, care reunesc 
toate măsurile necesare pentru atingerea acestor 
obiective. În absența acestora, țările nu ar avea 
niciun motiv să atingă acele reduceri planificate. 

• Obligă autoritățile guvernamentale să fie 
responsabile. Obiectivele naționale atrag atenția 
opiniei publice, ajung pe prima pagină a ziarelor și 
apar în manifestele electorale. Dacă majoritatea 
eforturilor din cadrul măsurilor luate la nivel național 
ar fi transferate către o piață a carbonului, această 
presiune publică ar dispărea. Într-un sistem în care 
toate părțile sunt responsabile, în cele din urmă 
nimeni nu poate fi tras la răspundere. Elaborarea 
Planurilor naționale integrate privind energia și 
schimbările climatice a făcut ca atenția publicului să 
fie și mai importantă și mai pronunțată. Combinația 
dintre stabilirea unor obiective obligatorii la 
nivel național și cerința ca guvernele să prezinte 
planuri publice și clare pentru atingerea acestor 
obiective crește transparența și face ca țările să fie 
responsabile pentru politicile lor și pentru atingerea 
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obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice. 
În anumite situații, așa cum s-a observat în cazul 
României și al Ungariei, acest proces a făcut ca 
țările mai puțin ambițioase din punct de vedere 
al combaterii schimbărilor climatice să elaboreze 
planuri concrete care să prezinte politici și măsuri 
de atingere a obiectivelor, confirmându-și astfel 
angajamentele asumate. Procesul de elaborare a 
planurilor și obiectivele obligatorii la nivel național 
s-au dovedit esențiale pentru menținerea și 
consolidarea aspirațiilor în materie de combatere a 
schimbărilor climatice în UE. 

• Se asigură că toate sectoarele și toate statele 
membre contribuie la obiectivul pentru anul 2030 și 
la parcursul către neutralitatea climatică. A trecut 
de mult vremea în care unele state membre sau 
sectoare puteau să obțină rezultate superioare, în 
timp ce altele rămâneau pe loc. După cum reiese și 
din PNEC-urile elaborate, statele membre au niveluri 
diferite de ambiție. Unele țări, cum ar fi Italia, 
Polonia, România și Ungaria, au planificat politici 
și măsuri în vederea atingerii obiectivului stabilit 
în RES. Altele, ca de exemplu Spania, Danemarca, 
Portugalia și Slovenia, au stabilit obiective și mai 
ambițioase, depășind cerințele din RES. Atunci când 
există obiective naționale obligatorii, nicio țară nu 
poate decide să nu contribuie la eforturile UE în 
domeniul combaterii schimbărilor climatice. Este 
necesar un nivel minim de implicare din partea 
tuturor statelor membre, care să fie proporțional cu 
capacitatea fiecăreia dintre ele de a pune în aplicare 
astfel de politici. Abrogarea RES ar putea elimina 
răspunderea statelor membre și ar putea permite 

 › Recomandări esențiale 
Este esențial să se mențină în vigoare Regulamentul privind partajarea eforturilor și să se majoreze obiectivele de 
reducere a emisiilor de GES, obligatorii la nivel național. În vederea creșterii eficacității Regulamentului, ar trebui 
aduse îmbunătățiri suplimentare în ceea ce privește implementarea RES, în special:

• să se introducă o sancțiune pecuniară, ca în cazul EU ETS și al legislației privind emisiile de CO2 provenite de la 
autovehicule. Amenzile din cadrul RES ar trebui să fie stabilite cel puțin la nivelul costului marginal mediu pentru 
reducerea emisiilor. Acest lucru ar stimula statele membre să prefere întotdeauna să ia măsuri la nivel național 
sau să exploreze mecanismele de flexibilitate din cadrul UE.

• să fie consolidat rolul Comisiei Europene în ceea ce privește controlul asupra statelor membre care nu se 
conformează. Comisia ar trebui să fie abilitată să ia măsuri împotriva unui astfel de stat membru, în cazul în 
care planul său de măsuri corective este inadecvat. Procedurile ar putea fi similare cu cele adoptate în cadrul 
Semestrului european.

• să existe un mecanism de ajustare automată, la fiecare cinci ani. Acest lucru ar permite alinierea RES la noile 
obiective europene sau mondiale în materie de combatere a schimbărilor climatice. O formulă prestabilită de 
repartizare a eforturilor între statele membre ar permite o creștere automată a țintelor aplicabile la nivel național. 

 

unora dintre ele să mențină nivelurile actuale de 
emisii sau chiar să le crească, punând astfel în 
pericol toate eforturile de reducere a emisiilor 
întreprinse în conformitate cu angajamentele 
asumate în cadrul Acordului de la Paris.

• Creează stimulente pentru politici sectoriale 
ambițioase la nivel european. În prezent există deja 
mai multe instrumente europene care contribuie 
la reducerea emisiilor în sectoarele vizate de RES 
(de exemplu, standardele privind emisiile de CO2, 
Directiva privind infrastructura pentru combustibili 
alternativi, performanța energetică a clădirilor etc.). 
Pe măsură ce țintele naționale sunt majorate, la fel 
poate crește și nivelul de ambiție al acestor politici 
sectoriale pe plan european. De asemenea, Uniunea 
Europeană ar putea adopta noi măsuri sectoriale. 
Una din aceste noi măsuri ar putea fi un instrument 
de stabilire a prețului carbonului pentru transportul 
rutier și pentru clădiri, separat față de actualul 
sistem european de comercializare a certificatelor 
de emisii (EU ETS). 

• Sistemul este deja instituit și, prin urmare, poate 
fi imediat pus în funcțiune. Include dispoziții 
privind monitorizarea, raportarea și conformitatea. 
Sistemul nu este disponibil și în cazul tranzacțiilor 
cu certificate de emisii pentru transportul rutier și 
clădiri, a cărui implementare ar putea dura până în 
anul 2025. 
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Menținerea sectorului de transporturi 
rutiere și al celui de construcții în 
limitele stabilite prin Regulamentul 
de partajare a eforturilor (RES)

Așa cum s-a explicat mai sus, emisiile din sectorul transporturilor și din cel al construcțiilor sunt 

reglementate prin Regulamentul privind partajarea eforturilor. Reducerile de emisii din aceste sectoare sunt 

incluse în obiectivele „cumulate” obligatorii la nivel național, împreună cu obiectivele pentru agricultură, 

deșeuri și industrie, care nu sunt incluse în EU ETS. Împreună, aceste sectoare generează aproape 60% din 

totalul emisiilor din Uniunea Europeană. Fiind cumulate, obiectivele naționale nu indică o contribuție specifică 

pentru fiecare dintre sectoarele vizate. Prin urmare, statele membre dispun de o mare flexibilitate în ceea 

ce privește măsurile necesare pentru atingerea obiectivului național, precum și în ceea ce privește modul în 

care contribuția este distribuită pe sectoare. În consecință, peisajul la nivel național este foarte eterogen, iar 

proiectul PlanUp, în urma analizării PNEC, a constatat că țările s-au concentrat adesea pe anumite sectoare, 

în timp ce altele, în special sectorul agricol, au beneficiat de mai puțină atenție.  

 › Sectorul de transporturi
Sectorul transporturilor este cel mai mare generator 

de emisii dintre sectoarele incluse în RES. În anul 

2019, acest sector a fost responsabil pentru 36% 

din emisiile cuprinse în domeniul de aplicare al 

Regulamentului. RES include transporturile de 

suprafață (transport rutier și feroviar). Nu include 

transportul aerian (care este parțial inclus în EU ETS) 

și transporturile internaționale. 

RES este un vector esențial pentru acțiunile de 

combatere a schimbărilor climatice în sectorul 

transporturilor, dar există și alte reglementări 

europene care vizează reducerea emisiilor 

din acest sector Legislațiile de referință sunt 

standardele europene privind emisiile de CO2 pentru 

autovehiculele de pasageri și standardele privind 

emisiile de CO2 pentru vehiculele grele. Aceste legi 

garantează că producătorii de automobile își cresc 

performanțele în ceea ce privește reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră pe baza unor obiective 

privind emisiile de CO2, ceea ce stimulează totodată 

pătrunderea pe piață a vehiculelor cu emisii reduse, 

cum ar fi vehiculele electrice. 

Dincolo de aceste prevederi legislative europene, 

statele membre pot adopta măsuri suplimentare în 

vederea atingerii obiectivelor RES. Aceste măsuri sunt 

incluse în PNEC-uri, iar în urma analizei realizate în 

cadrul proiectului PlanUp s-a constatat că unele dintre 

măsurile care sunt populare în rândul multor guverne 

nu sunt, de fapt, cele stabilite de Uniunea Europeană. 

Printre acestea se numără înființarea de zone cu 

emisii scăzute și zero în orașe, stimulente pentru 

achiziționarea de vehicule electrice, așa cum este cazul 

în cadrul PNEC elaborat de Spania, și electrificarea 

parcurilor de vehicule pentru transportul public.

 

 › Sectorul de construcții
Conform comunicării Comisiei Europene intitulată 

„Un val de renovări”,5 sectorul construcțiilor este 

unul dintre cei mai mari consumatori de energie 

din Europa, fiind responsabil pentru mai mult de o 

treime din emisiile din Uniunea Europeană. Cu toate 

acestea, doar 1% din clădiri sunt renovate anual 

în scopul creșterii eficienței energetice, astfel că 

sunt necesare acțiuni concrete pentru ca Europa 

să devină neutră din punct de vedere climatic 

până în anul 2050. În prezent, aproximativ 75% din 

fondul de clădiri este ineficient din punct de vedere 
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energetic, însă aproape 85-95% din clădirile actuale vor fi încă în folosință în anul 2050. 

Per ansamblu, clădirile generează aproximativ 40% din consumul total de energie al Uniunii 

Europene și 25% din emisiile de gaze cu efect de seră provenite din consumul de energie.6 

Emisiile din sectorul de construcții sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene în 

principal prin Directiva privind eficiența energetică și prin Directiva privind performanța 

energetică a clădirilor (ambele directive vor fi revizuite în cadrul pachetului „Pregătiți 

pentru 55”). Statele membre trebuie să transpună aceste directive prin elaborarea de 

politici și măsuri menite să contribuie la atingerea obiectivelor lor naționale obligatorii în 

temeiul RES. Cu toate acestea, eficacitatea instrumentelor și măsurilor naționale, nivelul 

de exigență al acestora, precum și sprijinul și stimulentele financiare variază de la un stat 

membru la altul. În cadrul evaluării finale a PNEC elaborate la nivelul Uniunii Europene, 

efectuată luna septembrie 2020, Comisia Europeană a concluzionat că există un decalaj în 

raport cu obiectivul de eficiență energetică al Uniunii pentru anul 2030 de cel puțin 32,5 

%, ceea ce încă reprezintă 2,8 puncte procentuale pentru consumul de energie primară și 

3,1 puncte procentuale pentru consumul final de energie. Prin urmare, este clar că statele 

membre nu valorifică întregul potențial al măsurilor de eficiență energetică.

 

 › Se va extinde sistemul UE de comercializare a cer-
tificatelor de emisii și la sectorul de transporturi și 
cel de construcții?
Includerea sectorului transporturilor și a sectorului construcțiilor în ETS ridică numeroase 

probleme, nu numai legat de întrebarea dacă acesta este instrumentul potrivit pentru 

atingerea obiectivului propus (decarbonizarea celor două sectoare într-un mod rentabil), 

ci și în ceea ce privește complexitatea sa tehnică - inclusiv interacțiunile cu cadrul ETS 

existent - precum și legat de eventualele sale consecințe sociale. Sectorul clădirilor 

reacționează prea lent la schimbările de prețuri și are anumite particularități inerente. 

Astfel, există riscul ca cetățenii să fie obligați să plătească prețuri mai ridicate, fără să 

aibă posibilitatea să opteze pentru alternative mai puțin poluante și mai eficiente. În plus, 

această măsură nu va contribui la eliminarea barierelor de piață, cum ar fi împărțirea 

stimulentelor între cei care realizează investițiile (de exemplu, proprietarii de locuințe) 

și cei care plătesc facturile de energie (de exemplu, chiriașii), existând și incapacitatea 

de a face față unor costuri inițiale ridicate, precum și lipsa de informații cu privire la 

oportunitățile de renovare și la opțiunile de finanțare. Toate acestea sunt bariere pe care 

proiectul PlanUp le-a identificat în urma studierii PNEC-urilor. 

Și sectorul de transporturi se confruntă cu provocări similare. Spre deosebire de 

industriile incluse în actualul sistem ETS, consumatorii nu sunt raționali și nu țin cont de 

evoluția viitoare a prețurilor atunci când iau decizii privind investițiile. Costurile investiției 

inițiale și imaginea bunurilor achiziționate joacă un rol mult mai important decât costul 

total al deținerii proprietății respective. Consumatorii sunt adesea „blocați” într-un sistem 

care generează emisii ridicate de carbon. Prețurile ar trebui să crească foarte mult ca să 

determine schimbările tehnologice și/sau comportamentale necesare pentru reducerea 

emisiilor.7 8 Asocierea unui obiectiv mai ambițios în materie de combatere a schimbărilor 

climatice cu prețuri ridicate riscă să submineze sprijinul public pentru Pactul verde 

european. În plus, stabilirea prețului carbonului nu rezolvă problema barierelor care nu 
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țin de mecanismele pieței. Nu există întotdeauna alternative convenabile la 

circulația cu mașina sau, după cum s-a discutat mai sus, la încălzirea unei 

case. Adesea, aceste alternative necesită dezvoltarea infrastructurii (de 

exemplu, sisteme de transport public, stații de încărcare), care au termene 

de realizare foarte lungi și sunt independente de voința consumatorului. În 

cele din urmă, adăugarea unui preț ETS uniform la nivelul Uniunii Europene, 

în plus față de diferențele majore de impozitare și de nivel al veniturilor, 

existente între statele membre, va crea disproporții semnificative.

Există alte soluții care sunt mult mai eficiente în ceea ce privește reducerea 

emisiilor provenite din domeniul transporturilor și cel al construcțiilor. 

Standardele care au un impact asupra deciziilor de investiții, din punctul de 

vedere al ofertei (cum ar fi standardele UE deja existente privind emisiile de 

CO2 pentru vehiculele noi) ar putea avea un efect mult mai important.

În sectorul clădirilor, etichetarea energetică și standardele de proiectare 

ecologică sunt măsuri de reglementare eficiente care au contribuit la atingerea 

a unui sfert din obiectivele de reducere a emisiilor și a jumătate din economiile 

de energie stabilite de UE pentru anul 2020, generând în același timp economii 

de 490 de euro pe facturile de energie ale populației, în fiecare an.9 

 

În mod esențial, eliminarea sectorului transporturilor și al construcțiilor 

din RES - și abrogarea totală a RES - contravine uneia dintre principalele 

observații desprinse din analiza PNEC efectuată în cadrul proiectului PlanUp: 

un obiectiv național obligatoriu și un cadru de reglementare reprezintă cel 

mai puternic factor care determină statele membre să ia măsuri și să facă 

investiții pe care altminteri nu le-ar face. 

Sistemul RES este un sistem fiabil și robust. Autoritățile naționale sunt și ar 

trebui să rămână factorul fundamental de elaborare a politicilor de combatere 

a schimbărilor climatice care au un impact asupra activităților noastre de zi cu 

zi, cum ar fi transportul rutier și clădirile. Acestea pot adapta politicile la nevoile 

de investiții și la realitățile socio-economice din teritoriu, permițând o tranziție 

mult mai eficientă și mult mai echitabilă. 

Pe de altă parte, transferarea responsabilității pentru reducerea emisiilor 

în sectorul transporturilor rutiere și în cel al construcțiilor de la statele 

membre la un sistem de tarifare a emisiilor de carbon, instituit la nivel 

european, ar putea cauza decalaje grave și ar risca să fie inechitabilă din 

punct de vedere social.

 › Recomandări esențiale

• să se mențină sectorul transporturilor și cel al construcțiilor în sfera de aplicare a Regulamentului privind 

partajarea eforturilor.

• să nu se includă sectorul transporturilor și cel al construcțiilor în sistemul de comercializare a 

certificatelor de emisii.
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Un cadru legislativ solid pentru 
combaterea emisiilor de carbon 
din agricultură 

Agricultura contribuie în mare măsură la schimbările climatice. Se estimează că, până în prezent, emisiile de 

metan din acest sector au contribuit cu 24% la efectul de încălzire globală. Potrivit Agenției Europene de Mediu, 

deși agricultura este a treia cea mai mare sursă de emisii din rândul sectoarelor RES, emisiile sale au fost 

constante începând cu anul 2005, iar acest sector a contribuit foarte puțin la reducerile obținute prin aplicarea 

RES. În Uniunea Europeană, agricultura este responsabilă pentru 54%10 din emisiile antropice de metan. 

În prezent, nu există niciun obiectiv specific privind reducerea emisiilor din agricultură. Emisiile din 

agricultură, altele decât emisiile de CO2 (provenite din utilizarea îngrășămintelor și din creșterea animalelor) 

sunt incluse în RES, alături de sectorul deșeurilor, cel al transporturilor și cel rezidențial. După cum s-a 

explicat mai sus, natura agregată a legislației le-a permis țărilor să ignore, în mare parte, aceste emisii în 

planurile cu privire la climă și energie. Emisiile de CO2 provenite din lucrările de agricultură realizate pe 

turbării asanate, precum și din gestionarea defectuoasă a pășunilor sau din conversia acestora în terenuri 

cultivate, sunt incluse în Regulamentul privind utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor 

și silvicultură - LULUCF, iar în acest caz emisiile au fost ușor ascunse, fiind compensate de suprafețele 

împădurite. Ca o consecință a acestui cadru legislativ precar, emisiile agricole au stagnat în ultimii 15 ani, iar 

guvernele statelor membre ale UE nu preconizează nicio reducere semnificativă până în anul 2030.11

 › Agricultura în planurile naționale privind energia și clima
Cadrul legislativ precar explică în parte și lipsa de 

atenție acordată acestui sector în cadrul PNEC, după 

cum a indicat proiectul PlanUp. Măsurile planificate 

pentru sectorul agricol reprezintă în mod constant cea 

mai slabă secțiune a PNEC. Spre exemplu, în PNEC-ul 

elaborat de România, nu există niciun fel de măsuri 

specifice de reducere a emisiilor directe din acest 

sector (agricultură intensivă și creșterea animalelor), 

iar cele câteva măsuri adoptate vizează doar emisiile 

indirecte (consumul de energie). PNEC-ul spaniol nu 

abordează în mod corespunzător sectorul agricol, iar 

măsurile propuse nu iau în considerare mai multe 

surse de emisii de gaze cu efect de seră, cum ar fi 

producția de pesticide, utilizarea îngrășămintelor 

și agricultura intensivă. Planul elaborat de Suedia 

descrie politicile existente în domeniul agriculturii și 

măsurile de promovare a decarbonizării și a eficienței 

energetice în cadrul programului de dezvoltare rurală 

2014-2020. Cu toate acestea, nu oferă nicio informație 

cu privire la reducerile de emisii preconizate ca 

urmare a acestor măsuri.12

În general, concluzia este că cele mai multe țări se 

bazează pe politica agricolă comună (PAC) a Uniunii 

Europene în ceea ce privește acțiunile de combatere a 

schimbărilor climatice în sectorul agricol. Acest lucru 

este extrem de problematic, deoarece s-a constatat 

că actuala PAC, care va rămâne în vigoare până în 

luna decembrie 2022, are un impact negativ sau, în 

cel mai bun caz, neutru asupra emisiilor de GES. Nici 

actuala propunere de revizuire a PAC13 nu reușește să 

găsească o soluție la preocupările legate de climă.

Acest lucru periclitează grav atingerea obiectivelor 

din Acordul de la Paris și, prin urmare, trebuie să fie 

creat un cadru climatic mult mai ambițios, care să 

includă agricultura și Regulamentul privind utilizarea 

terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură - LULUCF. În plus, sectorul de agricultură 

consumă aproape jumătate din bugetul european. 

Cu toate acestea, nu a făcut practic niciun progres 

până în prezent în domeniul combaterii schimbărilor 

climatice. Politica agricolă comună (PAC) este cel 
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Agricultura ecologică reduce emisiile și poluarea, 
reabilitează populațiile de animale sălbatice afectate, 
reface solurile distruse, consolidează siguranța 
alimentară în timpul schimbărilor climatice extreme 
și poate chiar absorbi carbonul. Politicile în domeniul 
agriculturii și al combaterii schimbărilor climatice 
ar trebui să fie mai bine corelate, astfel încât să se 
asigure că acțiunile dintr-un domeniu de acțiune sunt 
compatibile cu cele din alte domenii. De exemplu, 
agricultura și energia nu ar trebui să concureze pentru 
utilizarea biomasei. Terenurile agricole pot absorbi 
carbonul din atmosferă și îl pot stoca în sol și în 
plante, dacă sunt gospodărite în mod corespunzător. 
Cu toate acestea, terenurile cultivate și pășunile din 
Uniunea Europeană sunt în prezent o sursă evidentă de 
emisii. Pășunatul excesiv, aratul și degradarea solului 
reduc capacitatea solului de a reține carbonul. Emisiile 
generate de agricultură sunt în principal metan și 
oxid de azot, rezultate din zootehnie și din utilizarea 
îngrășămintelor. Întrucât sunt cauzate de procese 
biologice, acestea sunt, într-o anumită măsură, 
inerente producției de hrană, dar este nevoie de 
reduceri semnificative, care sunt posibile și necesare. 

În urma analizării, în cadrul proiectului PlanUp, a zece 
PNEC-uri, s-a constatat că statele membre nu au ținut 
cont, în general, de majoritatea, dacă nu chiar de toate 
măsurile menționate mai sus pentru reducerea emisiilor 
în sectorul agricol. Majoritatea statelor membre nu 
au stabilit niciun obiectiv de reducere a emisiilor, iar 
multe dintre ele nici măcar nu au propus noi măsuri de 
reducere a emisiilor de GES din agricultură. 

Această lipsă de acțiune este reflectată în evaluarea 
finală14 a PNEC-urilor de către Comisia Europeană, din 
luna septembrie 2020, care a constatat că măsurile 
de combatere a emisiilor din agricultură sunt foarte 
limitate, arătând că „statele membre se referă la 
politica agricolă comună (PAC) și la programele sale 
de dezvoltare rurală ca fiind principalul instrument de 
sprijinire a măsurilor de reducere a emisiilor agricole și 
de consolidare a gestionării durabile a pădurilor, precum 
și a împăduririi și a rezilienței pădurilor” (pagina 11). 

Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai 
sus, PAC nu contribuie în niciun fel la combaterea 
schimbărilor climatice. Curtea Europeană de Conturi 
a criticat dur modul de calcul al Comisiei Europene 
cu privire la sumele cheltuite de PAC pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice, arătând 
că cheltuielile nu sunt corelate cu rezultatele reale. 
Reducerile de emisii ar trebui să fie singurul temei 
pentru direcționarea cheltuielilor UE către acțiuni în 
domeniul combaterii schimbărilor climatice, susținute 
de o metodologie transparentă. Prin urmare, revizuirea 
cadrului privind energia și clima pentru anul 2030 oferă 
o oportunitate decisivă pentru inițierea unei diminuări 
reale a emisiilor provenite din activitățile agricole 
și din utilizarea terenurilor aferente, prin revizuirea 
regulamentelor RES și LULUCF.

 

 › Recomandări esențiale

• RES și obiectivele naționale obligatorii stabilite în cadrul acestuia sunt instrumente esențiale pentru 

combaterea schimbărilor climatice și nu trebuie să fie eliminate treptat, indiferent dacă agricultura va 

rămâne sau nu inclusă în RES.

• să se armonizeze și să se integreze legislația (prin revizuirea regulamentelor RES și LULUCF) cu obiective 

specifice și obligatorii de reducere a emisiilor de GES la nivelul Uniunii Europene și la nivel național, pentru 

agricultură și pentru utilizarea terenurilor aferente (mai exact, emisiile de CO2 și altele decât CO2, provenite 

din agricultură).

mai important factor care ar putea contribui la renunțarea generalizată la agricultura industrială. Jumătate din bugetul 
PAC ar trebui să fie direcționat către stimularea și recompensarea agricultorilor care contribuie la atingerea obiectivelor 
noastre de mediu și de combatere a schimbărilor climatice. Subvențiile pentru agricultură ar trebui să sprijine practicile 
agricole care captează carbonul în sol, de exemplu, cum ar fi agricultura de conservare (eliminarea aratului și acoperirea 
permanentă a solului și diversificarea culturilor prin rotația lor) și activitățile agro-forestiere (integrarea copacilor în 
culturile arabile sau în pășuni).

 

 › Ce nu a funcționat?
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Eliminarea treptată a mecanismelor 
de flexibilitate, în baza RES

După cum s-a subliniat mai sus, Regulamentul privind partajarea eforturilor prevede cantitatea de gaze cu efect de 

seră pe care un stat membru are dreptul să o emită anual. Această cantitate este denumită nivelul anual de emisii 

alocate (AAE). În conformitate cu RES, bugetul de carbon pentru perioada 2021-2030 (cantitatea totală de emisii 

de GES permise sau AEA) este determinat de un parcurs de la punctul inițial, până la ținta de reducere pentru 

anul 2030. Punctul inițial este determinat în funcție de media emisiilor țării în anii 2016-2018; data de început a 

parcursului liniar este stabilită la 1 iunie 2019 sau la 1 iunie 2020 (luându-se în considerare valoarea cea mai mică). 

În conformitate cu RES, statele membre sunt obligate să își mențină emisiile de GES sub nivelul 

AEA care le este atribuit. Pentru ca respectarea acestor obiective climatice să fie mai puțin 

costisitoare, statelor membre li se permite să facă uz de diferite mecanisme de flexibilitate. Cu 

toate acestea, aceste mecanisme de flexibilitate creează lacune dacă permit statelor membre 

să evite luarea de măsuri în sectorul transporturilor, al clădirilor și al deșeurilor.

Mecanism de flexibilitate în timp: Statele membre pot împrumuta unități AAE din anii 

următori, până la 10% din obiectivul lor anual în perioada 2021-2025, și până la 5% pentru 

perioada 2026-2029. Mai mult decât atât, statele membre pot pune în rezervă orice depășire a 

obiectivului într-un anumit an, în vederea utilizării într-un an viitor (până la maximum 30% din 

nivelul anual de emisii alocate). 

Mecanism de flexibilitate în relația dintre țări: Statele membre pot tranzacționa între ele unități 

de reducere a emisiilor. Acestea pot transfera către alte țări orice surplus, precum și o parte din 

nivelul lor anual de emisii alocate (5% din AAE în 2021-2025 și 10% din AAE în 2026-2030). 

Mecanism de flexibilitate în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii 

(EU ETS): În fiecare an, anumite state membre pot utiliza o cantitate limitată de cote din EU 

ETS ca să compenseze emisiile incluse în RES (valabil pentru 9 state membre și până la un 

total de 100 Mt echivalent CO2). În cazul în care o țară alege să facă uz de acest mecanism 

de flexibilitate, certificatele ETS vor fi scăzute din volumele licitate, ceea ce înseamnă că 

țara respectivă va avea mai puține venituri. Acest lucru nu va avea niciun efect negativ asupra 

funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței în cadrul EU ETS. Acest lucru nu va avea niciun 

efect negativ asupra funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței în cadrul EU ETS. 

Mecanism de flexibilitate în ceea ce privește utilizarea terenurilor: În fiecare an, toate statele 

membre sunt autorizate să utilizeze o cantitate limitată de credite pentru silvicultură și 

utilizarea terenurilor (LULUCF) dacă aceste sectoare absorb mai mult carbon din atmosferă 

decât emit (până la un total de 280 Mt echivalent de CO2). 

Mecanism de flexibilitate care permite utilizarea surplusului realizat înainte de anul 2020: Unele 

state membre pot beneficia de o așa-numită „rezervă de siguranță” (până la un total de 105 

Mt echivalent CO2) în perioada 2026-2030, care nu ar trebui să reprezinte, în principiu, 

mai mult de 20 % din excedentul țării, realizat înainte de 2020. Sunt eligibile 

numai statele membre care îndeplinesc anumite criterii. Această rezervă poate 

fi utilizată numai cu condiția să nu pună în pericol atingerea obiectivului UE 

privind combaterea schimbărilor climatice pentru anul 2030.
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 › Ce nu a funcționat?
Mecanismele de flexibilitate din RES sunt menite să permită statelor membre să își atingă obiectivele în materie de 
climă într-un mod mai eficient din punct de vedere al costurilor. Cu toate acestea, unele dintre ele se bazează pe 
compensarea emisiilor de dioxid de carbon din alte sectoare sau pe reducerile de emisii din trecut, iar acest lucru 
subminează tranziția la emisii zero de dioxid de carbon a sectoarelor care nu fac obiectul ETS, permițând ca în aceste 
sectoare să se emită mai multe gaze cu efect de seră până în anul 2030. De exemplu, acest lucru este valabil pentru 
mecanismele de flexibilitate oferite de EU ETS și de sectorul funciar, precum și pentru mecanismele de flexibilitate 
care permit utilizarea excedentului de dinainte de 2020. În acest caz, obiectivul de acțiune al mecanismelor de 
flexibilitate, constând în „atingerea obiectivelor la costuri avantajoase”, devine în realitate o barieră în calea reducerii 
dependenței de combustibilii fosili în sectoarele care nu fac obiectul ETS, cum ar fi clădirile și transporturile. Un alt 
efect secundar negativ al acestor mecanisme de flexibilitate este că ele distrag atenția de la procesul de elaborare a 
PNEC, în cadrul cărora statele membre ar trebui să identifice politicile și măsurile existente și preconizate, precum și 
modul în care intenționează să îndeplinească cerințele stabilite de obiectivele climatice ale RES.

În cazul în care o țară nu reușește să își atingă obiectivul 
privind combaterea schimbărilor climatice, după utilizarea 
mecanismelor de flexibilitate, aceasta va fi penalizată. 
Această penalizare ia în considerare costul de mediu 
generat de întârzierea reducerii emisiilor: emisiile 
excedentare sunt înmulțite cu un factor de 1,08 și sunt 
apoi adăugate la emisiile din anul următor, astfel încât 
acest obiectiv devine și mai strict. La fiecare cinci ani 
(în 2027 și în 2032), Comisia Europeană va verifica dacă 
statele membre și-au respectat obiectivele anuale. În caz 
contrar, se va aplica o penalizare asupra viitoarelor alocări 
anuale de emisii. Acest mecanism reprezintă un bun punct 
de plecare, singurul neajuns fiind acela că, prin amânarea 
primei verificări a conformității până în anul 2027, statele 
membre riscă să rămână în urmă pentru o perioadă lungă 
de timp până când se impun măsuri corective.

În planurile naționale privind energia și clima, statele 
membre sunt obligate să își comunice intenția de a 
utiliza mecanismele de flexibilitate oferite de RES în 
vederea atingerii obiectivelor pe care și le-au propus în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

În cele cinci PNEC analizate în cadrul proiectului 
PlanUp, raportarea privind utilizarea mecanismelor de 
flexibilitate oferite de RES variază de la o țară la alta. 

Singura țară care și-a declarat intenția de a utiliza 
mecanismele de flexibilitate disponibile în baza 
Regulamentului privind partajarea eforturilor (dacă este 
necesar) a fost Polonia. Cu toate acestea, și planul 
polonez oferă puține informații cu privire la politicile 
și măsurile care ar putea genera credite din utilizarea 
terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură (LULUCF) pe care Polonia le-ar putea utiliza 
ca să-și atingă obiectivul național privind emisiile de GES. 

La polul opus se situează Spania, care a declarat 
în planul său PNEC că nu intenționează să utilizeze 
mecanismul de flexibilitate oferit de LULUCF pentru 
în vederea conformării la RES. Acesta este un aspect 
pozitiv și indică faptul că guvernul spaniol se va 
concentra pe reducerile de emisii din cadrul diverselor 
sectoare, astfel încât să își atingă obiectivul stabilit 
conform RES. 

România, Italia și Ungaria nu menționează și, prin 
urmare, nu comunică, așa cum prevede Regulamentul 
privind guvernanța, intenția lor de a recurge la 
mecanismele de flexibilitate în scopul asigurării 
conformității. 

În timp ce mecanismele de flexibilitate din cadrul RES 
urmăresc să permită atingerea obiectivelor într-un 
mod cât mai eficient din punct de vedere al costurilor, 
unele dintre ele subminează tranziția la emisii zero 
de dioxid de carbon a sectoarelor care nu fac obiectul 
ETS. Aceste lacune ar trebui să fie eliminate treptat. În 
cazul sectorului de utilizare a terenurilor, promovarea 
posibilităților de absorbție oferite de LULUCF ar trebui 
să fie separată de eforturile de reducere a emisiilor 
depuse de statele membre în alte sectoare. Sursele 
naturale de absorbție a dioxidului de carbon nu sunt 
în niciun fel echivalente cu reducerile de emisii, iar 
asocierea dintre cele două ar trebui evitată. 

Cadrul UE pentru climă nu ar trebui să permită 
mecanisme de flexibilitate „din afara sectorului”. În 
schimb, planurile naționale privind energia și clima ar 
trebui să servească la elaborarea unor politici și măsuri 
reale care să contribuie la atingerea unor obiective reale 
și să ofere modalități de decarbonizare pentru toate 

sectoarele incluse în plan.

 › Recomandări esențiale
să se elimine din Regulamentul privind partajarea eforturilor mecanismele de flexibilitate pentru sectoarele 

incluse în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și pentru sectorul funciar.
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Alte aspecte 
esențiale 

Includerea în pachetul „Pregătiți 
pentru 55” a obiectivelor de reducere 
a emisiilor, obligatorii la nivel național, 
pentru energia din surse regenerabile 
și pentru eficiența energetică

Pachetul UE pentru climă şi energie (care a stabilit 
„obiectivele 20-20-20”) conține obiective obligatorii 
la nivel național în materie de energie din surse 
regenerabile și obiective naționale orientative privind 
eficiența energetică. Acestea din urmă au fost stabilite 
de statele membre și au fost stabilite fie în funcție de 
consumul de energie primară sau finală, fie în funcție de 
economiile de energie primară sau finală, fie în funcție 
de intensitatea consumului de energie. 

În mod tradițional, statele membre au fost întotdeauna 
împotriva stabilirii unor obiective naționale obligatorii în 
materie de eficiență energetică. În timpul negocierilor din 
2018 privind pachetul de măsuri privind clima și energia 
pentru anul 2030 („Energie curată pentru toți europenii”), 
ca urmare a presiunilor puternice exercitate de Consiliu, 
s-a convenit ca ambele obiective, atât cel privind 
energia din surse regenerabile, cât și cel privind eficiența 
energetică, să fie obligatorii doar la nivelul UE, luându-se 
în considerare caracterul național specific al fiecărei țări și 
garantându-se o flexibilitate maximă. 

Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice a 
fost adoptat ca să existe garanția că statele membre vor 
contribui la atingerea obiectivelor UE în materie de GES, de 
energie din surse regenerabile și de eficiență energetică, iar 
contribuțiile lor vor fi prevăzute în planurile lor naționale 
privind energia și clima. Pe baza PNEC, Comisia Europeană 
este în măsură să efectueze o analiză a datelor cumulate 
și să evalueze dacă obiectivele privind eficiența energetică 
și energia din surse regenerabile sunt îndeplinite în mod 
colectiv de către statele membre. În plus, Comisia și-a 
menținut inițiativa de a lua măsuri la nivelul UE care să 
asigure realizarea colectivă a acestor obiective (eliminând 
astfel orice „decalaj în materie de ambiție”). 

Citat: În cazul în care progresele înregistrate de Uniune 
în vederea atingerii acestor obiective sunt insuficiente 
pentru realizarea acestora, Comisia ar trebui, în plus față 
de emiterea de recomandări, să propună măsuri și să 
își exercite competențele la nivelul Uniunii sau statele 
membre ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a 
asigura îndeplinirea acestor obiective (eliminând astfel 
orice „decalaj în materie de finalizare”) (21.12.2018, Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, L 328/1).
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 › Ce nu a funcționat?
La trei ani de la intrarea sa în vigoare, Regulamentul privind guvernanța s-a dovedit insuficient. Statele 

membre profită la maximum de mecanismele de flexibilitate oferite de regulamentul de guvernanță și nu 

instituie măsurile de reglementare și instrumentele financiare necesare. A devenit o regulă generală să 

se transfere povara atingerii obiectivelor europene către alte țări „mai înstărite”. Prin urmare, nivelul de 

ambiție și potențialul PNEC este redus, deoarece majoritatea măsurilor de reglementare au un orizont de 

timp scurt și nu dispun de o viziune strategică pe termen lung. 

De exemplu, acest lucru este valabil pentru măsurile privind eficiența energetică adoptate în România, 

unde barierele de reglementare și de piață încă se mențin și împiedică o mai bună adoptare a schemelor 

de eficiență energetică și crearea unei piețe naționale pentru pompele de căldură, precum și o mai mare 

extindere a soluțiilor bazate pe energie din surse regenerabile. În Spania, creșterea performanței energetice 

a clădirilor este întârziată de lipsa unei strategii cuprinzătoare, care să valorifice avantajele oferite de 

materialele naturale și de noile tehnologii. În Italia, menținerea diverselor forme de subvenții pentru 

combustibilii fosili utilizați pentru încălzire împiedică accelerarea și aprofundarea procesului de decarbonizare 

în sectorul construcțiilor. În Polonia, programele pentru eficiență energetică au nevoie de un orizont de timp 

mai lung și de mecanisme de finanțare stabile, precum și de o corelare cu Directiva privind energia din surse 

regenerabile, dar și de o strategie de eliminare treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili.

Este clar că eliminarea obiectivelor obligatorii la nivel național în ceea ce privește energia din surse 

regenerabile nu a stimulat adoptarea surselor de energie din surse regenerabile în statele membre. Este 

esențial ca revizuirea Regulamentului privind partajarea eforturilor (RES) să reintroducă obiective obligatorii 

pentru sursele de energie din surse regenerabile, precum și pentru eficiența energetică.

 › Recomandări esențiale

• atât obiectivele privind energia din surse regenerabile, cât și cele privind eficiența energetică să devină 

obligatorii la nivel național și să revizuiască în consecință Regulamentul privind guvernanța. 

• să se instituie o politică energetică și un cadru de reglementare coerente și consecvente, care să valorifice 

la maximum sinergiile dintre eficiența energetică și energia din surse regenerabile.

• să existe certitudinea că toate sectoarele economice contribuie la atingerea obiectivelor energetice.
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Concluzii 

Regulamentul privind guvernanța, care a fost 

structura de bază pentru adoptarea la nivel 

național a obiectivelor privind clima și energia, 

ar avea nevoie de ajustări punctuale. În special 

atunci când vine vorba de nivelul de detaliere a 

informațiilor solicitate în PNEC, Regulamentul 

ar trebui să conțină cerințe mai stricte, care 

să facă planurile mai tangibile și mai ușor de 

comparat. Regulamentul ar trebui să le impună 

statelor membre să explice în detaliu fiecare 

măsură și să includă informații mai amănunțite, 

cum ar fi impactul, aplicabilitatea geografică, 

precum și coerența cu alte politici adoptate. Ar 

trebui incluse și etapele de decarbonizare pe 

termen lung și etapele intermediare, precum și 

nevoile de investiții, planurile de implementare și 

infrastructura necesară. 

În plus, Regulamentul ar trebui să impună dispoziții 

mai stricte în ceea ce privește participarea eficientă 

și timpurie a publicului, precum și cerințe specifice 

pentru o mai bună armonizare a practicilor de 

implicare a părților interesate din statele membre. 

Acest lucru ar presupune modificarea art. 10 din 

Regulamentul privind guvernanța, astfel încât 

să impună guvernelor să ofere un calendar ușor 

accesibil și clar al procesului de elaborare și 

actualizare a PNEC, în scopul creșterii transparenței 

în general. Totodată, ar trebui să precizeze o cerință 

minimă privind durata consultărilor publice, care 

să acorde suficient timp pentru ca publicul să fie 

informat, să participe și să își exprime opiniile. În 

cele din urmă, Regulamentul ar trebui să alinieze 

dispozițiile privind participarea publicului la 

procesul de elaborare a propunerilor de PNEC și a 

PNEC-urilor finale, astfel încât statele membre să 

fie obligate să consulte publicul „cu mult înainte 

de adoptarea” propunerii de PNEC. Acest lucru 

contribui semnificativ la creșterea transparenței, 

a accesibilității și a implicării părților interesate 

din rândul publicului, asigurând astfel și un sprijin 

considerabil mai mare pentru politicile și măsurile 

finale incluse în planuri. 

 

Noul obiectiv al UE în materie de climă nu este în concordanță cu partea echitabilă care îi revine Europei 

în cadrul acțiunii globale în domeniul combaterii schimbărilor climatice în vederea menținerii creșterii 

temperaturii sub 1,5 °C. Pentru a evita cele mai grave efecte ale crizei climatice, Uniunea Europeană ar 

trebui să își reducă emisiile cu cel puțin 65% până în anul 2030.

Prin urmare, este esențial ca revizuirea cadrului legislativ în domeniul climei să conducă la regulamente mai eficiente 

și mai consolidate, în special Regulamentul privind partajarea eforturilor și Regulamentul privind guvernanța. 
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Articolul 11 din Regulamentul privind guvernanța a 
introdus ideea de instituire a așa-numitelor dialoguri 
pe mai multe niveluri privind clima și energia, menite 
să faciliteze schimburile transparente și incluzive între 
părțile interesate în ceea ce privește politicile în materie 
de climă și energie, inclusiv în ceea ce privește PNEC. 
În vederea consolidării acestei valoroase componente, 
Regulamentul ar trebui să impună instituirea unor 
dialoguri pe mai multe niveluri cu părțile interesate 
și să impună statelor membre să își discute planurile 
naționale de privind energia și clima (PNEC), precum 
și strategiile pe termen lung, în acest cadru. Domeniul 
de aplicare al art. 11 ar trebui să fie extins, astfel încât 
să includă și cooperarea pe mai multe niveluri dintre 
autoritățile locale, regionale și naționale, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor, țintelor și contribuțiilor stabilite 
prin PNEC și în cadrul strategiilor climatice pe termen 
lung. În cele din urmă, Comisia Europeană ar trebui să 
ofere îndrumări statelor membre cu privire la modul de 
instituire a unui dialog pe mai multe niveluri în domeniul 
climei și al energiei, care să țină cont de recomandările 
sale privind PNEC finale. 

Regulamentul privind partajarea eforturilor (RPE), care 
stabilește obiective de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră obligatorii la nivel național pentru 
statele membre, ar trebui să continue să reglementeze 
sectoarele care nu fac obiectul ETS și să își majoreze 
țintele în conformitate cu obiectivul de reducere a 
emisiilor cu 65% până în anul 2030. 

În plus, în vederea creșterii eficacității, Regulamentul 
ar trebui să includă și o sancțiune pecuniară și să 
acorde Comisiei Europene un rol mai important în 
supravegherea statelor membre care nu se conformează. 

Este esențial ca acest Regulament să nu fie eliminat 
în favoarea unui sistem de tarifare a emisiilor de 
carbon pentru sectoarele de transport și construcții. 
Transferarea responsabilității pentru reducerea emisiilor 
în aceste două sectoare de la statele membre la un 
sistem de tarifare a emisiilor de carbon, instituit la nivel 
european, ar putea cauza decalaje grave și ar risca să fie 
inechitabilă din punct de vedere social. 

În ceea ce privește agricultura, RES ar trebui să includă 
un obiectiv specific pentru reducerea emisiilor în acest 
sector. Regulamentul privind partajarea eforturilor, 
împreună cu regulamentul LULUCF, ar trebui să 
introducă obiective obligatorii de reducere a emisiilor de 
GES la nivelul Uniunii Europene și la nivel național pentru 
agricultură și pentru utilizarea terenurilor aferente 
(și anume, pentru emisiile de CO2 și altele decât CO2 
provenite din agricultură). 

Menținerea și consolidarea obiectivelor obligatorii la nivel 
național de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră pentru sectorul de transport, sectorul construcțiilor 
și sectorul agricol ar însemna ca fiecare stat membru 
să contribuie la atingerea obiectivului său specific și 
să pună în aplicare politicile într-o manieră holistică 
și transparentă, abordând în mod echitabil și eficient 
emisiile din toate cele trei sectoare.

O altă lacună importantă a RES, care ar trebui 
soluționată în cadrul următoarei revizuiri, este cea 
a mecanismelor de flexibilitate. Unele dintre ele 
subminează tranziția spre emisii zero de dioxid de 
carbon a sectoarelor care nu sunt incluse în ETS, 
permițând ca în aceste sectoare să se emită mai multe 
gaze cu efect de seră până în anul 2030; este cazul 
mecanismelor de flexibilitate din cadrul schemei UE de 
comercializare a certificatelor de emisii și al sectorului 
de utilizare a terenurilor. Aceste lacune ar trebui să fie 
eliminate treptat. Cadrul UE pentru climă nu ar trebui să 
permită mecanisme de flexibilitate „din afara sectorului”. 

În cele din urmă, pachetul „Pregătiți pentru 55” ar 
trebui să contribuie la reformarea altor acte legislative 
esențiale, cum ar fi Directiva privind energia din surse 
regenerabile și Directiva privind eficiența energetică. 
Viitoarea revizuire ar trebui să facă obligatorii la 
nivel național atât obiectivele în materie de energie 
din surse regenerabile, cât și cele privind eficiența 
energetică, să instituie o politică energetică și un cadru 
de reglementare coerente și consecvente în vederea 
valorificării la maximum a sinergiilor dintre eficiența 
energetică și energia din surse regenerabile și să se 
asigure că toate sectoarele economice contribuie la 
atingerea obiectivelor energetice.

Numai o revizuire solidă și ambițioasă a cadrului privind 
energia și combaterea schimbărilor climatice va garanta 
că Europa va acționa cât mai rapid ca să ajungă la 
neutralitate climatică și să evite consecințele deosebit 
de grave ale schimbărilor climatice.
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