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Anexă – Foaie de parcurs actualizată privind uniunea energetică –  

Situația actuală: 9 aprilie 2019 

Legendă: SA: Siguranța alimentării / PIE: Piața internă a energiei / EE: Eficiența energetică / GES: Gaze cu efect de seră / C&I: Cercetare și inovare 

Prezenta foaie de parcurs este cea prezentată în anexa la Comunicarea Comisiei „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”, adoptată la 25 februarie 2015 [COM(2015) 80] și actualizată în noiembrie 2015, în contextul primului 

raport privind starea uniunii energetice [COM(2015) 572], în februarie 2017, în contextul celui de al doilea raport privind starea uniunii energetice 

[COM(2017) 53], și în noiembrie 2017, în contextul celui de al treilea raport privind starea uniunii energetice [COM(2017) 688]. În ultima coloană din 

tabel sunt prezentate informații noi privind actualizări ale inițiativelor care au fost deja adoptate sau în cazul cărora calendarul a fost modificat. 

Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Infrastructură         

Implementarea eficace a 

obiectivului de interconectare 

electrică de 10 % 

Comisia 

Statele membre 

Autoritățile 

naționale de 

reglementare 

Operatorii de 

sisteme de 

transport 

2015-2020 X X  X  Comunicare adoptată la 

25 februarie 2015 

[COM(2015) 82] 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Cea de a doua listă de proiecte de 

interes comun (PIC) – conducând 

la un act delegat al Comisiei  

Comisia 

Statele membre 

2015 X X  X  Act delegat adoptat la 18 noiembrie 

2015 [C(2015) 8052] 

Regulamentul delegat (UE) 2016/89 

al Comisiei din 18 noiembrie 2015 de 

modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 347/2013 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește lista 

proiectelor de interes comun a 

Uniunii a fost publicat în JO L 19, 

27 ianuarie 2016, p. 1. 

O evaluare a punerii în aplicare a 

proiectelor de interes comun și a 

Regulamentului privind liniile 

directoare pentru infrastructurile 

energetice transeuropene a fost 

efectuată în 2017. 

Cea de a treia listă a proiectelor de 

interes comun a fost adoptată la 

23 noiembrie 2017 [C(2017) 7834] și 

a fost publicată împreună cu cel de al 

treilea raport privind starea uniunii 

energetice. 

Regulamentul delegat (UE) 2018/540 

al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de 

modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 347/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce 

privește lista proiectelor de interes 
comun a Uniunii (JO L 90, 6.4.2018, 

p. 38-58). 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Comunicare privind progresele 

realizate pentru finalizarea listei 

celor mai importante infrastructuri 

energetice și măsurile necesare 

pentru a atinge obiectivul de 

interconectare electrică de 15 % 

până în 2030 

Comisia 2016 X X    În noiembrie 2017, Grupul de 

experți al Comisiei privind 

obiectivele de interconectare 

electrică a publicat un raport 

privind atingerea obiectivelor de 

10 % și 15 %.  

La 23 noiembrie 2017, Comisia a 

publicat Comunicarea privind 

consolidarea rețelelor energetice 

europene [COM(2017) 718], 

împreună cu cel de al treilea raport 

privind starea uniunii energetice și 

lista revizuită a proiectelor de 

interes comun în domeniul 

infrastructurii energetice care pot 

contribui la atingerea acestor 

obiective. 

Înființarea unui forum privind 

infrastructura energetică 

Comisia 

Statele membre 

2015 X X    Înființat în 2015, Forumul privind 

infrastructura energetică este 

organizat anual de Comisia 

Europeană. Cea de a patra ediție a 

forumului a avut loc în perioada 

24-25 mai 2018 la Copenhaga 

(Concluzii).  

Reuniuni anterioare: 

910 noiembrie 2015, 23-24 iunie 

2016; 1-2 iunie 2017.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_infrastructure_forum_2018_conclusions.pdf
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Energie electrică         

Inițiativă privind organizarea 

pieței și piețele regionale de 

energie electrică, precum și 

coordonarea capacităților pentru a 

asigura securitatea aprovizionării, 

stimularea comerțului 

transfrontalier și facilitarea 

integrării energiei din surse 

regenerabile 

Comisia 2015-2016 X X X X  Comunicare consultativă adoptată 

la 15 iulie 2015 [COM(2015) 340]. 

Propuneri legislative adoptate la 

30 noiembrie 2016: 

- Regulamentul privind piața 

internă a energiei electrice 

[COM(2016) 861] și  

- Directiva privind piața energiei 

electrice [COM(2016) 864]. 

Procedură interinstituțională: se 

preconizează că Parlamentul 

European va vota până la sfârșitul 

lunii martie 2019, urmând 

adoptarea oficială de către 

Consiliu și publicarea în Jurnalul 

Oficial. 

Raport final privind ancheta 

sectorială referitoare la 

mecanismele de asigurare a 

capacității, adoptat la 

30 noiembrie 2016 

[COM(2016) 752] 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Reexaminarea Directivei privind 

măsurile menite să garanteze 

siguranța aprovizionării cu 

energie electrică 

Comisia 2016 X X  X  Propunerea legislativă de 

regulament privind pregătirea 

pentru riscuri în sectorul energiei 

electrice și de abrogare a 

Directivei 2005/89/CE a fost 

adoptată la 30 noiembrie 2016 

[COM(2016) 862]. 

Procedură interinstituțională: se 

preconizează că Parlamentul 

European va vota până la sfârșitul 

lunii martie 2019, urmând 

adoptarea oficială de către 

Consiliu și publicarea în Jurnalul 

Oficial. 

Vânzarea cu amănuntul         

Noi avantaje pentru consumatorii 

de energie: responsabilizarea 

consumatorilor, introducerea 

reacției din partea cererii, 

utilizarea de tehnologii inteligente, 

crearea unei legături între piețele 

cu ridicata și cu amănuntul, 

eliminarea treptată a prețurilor 

reglementate, măsuri 

complementare pentru protejarea 

clienților vulnerabili 

Comisia 

Statele membre 

2015-2016 

 

 X X X X Comunicarea intitulată „Noi 

avantaje pentru consumatorii de 

energie” a fost adoptată la 15 iulie 

2015 [COM(2015) 339]. 

Propuneri legislative privind 

aspecte legate de consumatori au 

fost incluse în propunerile privind 

noua organizare a pieței energiei 

electrice (a se vedea mai sus) 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Gaze naturale         

Revizuirea Regulamentului 

privind securitatea aprovizionării 

cu gaze naturale 

Comisia 2015-2016 X X    Propunere legislativă adoptată la 

16 februarie 2016 

[COM(2016) 52] 

Regulamentul adoptat 2017/1938 

din 25 octombrie 2017 privind 

măsurile de garantare a siguranței 

furnizării de gaze și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 994/2010 

a fost publicat în JO L 198, 

28.10.2017, p. 1-56. 

Strategia privind gazul natural 

lichefiat și stocarea acestuia 

Comisia 2015-2016 X     Comunicarea privind o strategie a 

UE pentru gazul natural lichefiat și 

pentru stocarea gazelor a fost 

adoptată la 16 februarie 2016 

[COM(2016) 49] 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Cadrul de reglementare         

Reexaminarea Agenției pentru 

Cooperarea Autorităților de 

Reglementare din Domeniul 

Energiei (ACER) și a cadrului de 

reglementare în domeniul energiei 

Comisia 2015-2016 X X  X  A făcut obiectul comunicării 

consultative adoptate la 

15 iulie 2015 [COM(2015) 340] (a 

se vedea mai sus). 

Propunerea de regulament de 

instituire a Agenției 

Uniunii Europene pentru 

Cooperarea Autorităților de 

Reglementare din Domeniul 

Energiei a fost adoptată la 30 

noiembrie 2016 [COM(2016) 863]. 

Procedură interinstituțională: se 

preconizează că Parlamentul 

European va vota până la sfârșitul 

lunii martie 2019, urmând 

adoptarea oficială de către 

Consiliu și publicarea în Jurnalul 

Oficial. 



 

8 

Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Propunere legislativă de 

regulament privind uniunea 

energetică și acțiune climatică în 

cadrul inițiativei „Energie curată 

pentru toți europenii” 

Comisia  X X X X X Propunerea din 30 noiembrie 2016 

de regulament privind guvernanța 

uniunii energetice, de modificare a 

Regulamentelor 663/2009 și 

(CE) 715/2009, a Directivelor 

94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 

2009/73/CE, 2010/31/UE, 

2012/27/UE, 2013/30/UE, 

2009/119/CE și (UE) 2015/652 și 

de abrogare a Regulamentului 

525/2013 [COM(2016) 759] - a 

fost adoptată în mod oficial ca 

Regulamentul (UE) 2018/1999 

privind uniunea energetică și 

acțiunile climatice de Parlament la 

13 noiembrie 2018 și de Consiliu la 

4 decembrie 2018. Actul final a fost 

semnat la 11 decembrie 2018, iar 

regulamentul a fost publicat în JO 

L 328, 21.12.2018, p. 1-77 (a intrat 

în vigoare la 24 decembrie 2018). 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Energie regenerabilă         

Pachetul legislativ privind energia 

din surse regenerabile: inclusiv o 

nouă directivă privind energia din 

surse regenerabile pentru 2030, 

cele mai bune practici în domeniul 

schemelor de sprijin și al 

consumului propriu de energie din 

surse regenerabile, politica în 

domeniul durabilității bioenergiei. 

Comisia 2015-2017 X X  X  Orientările privind cele mai bune 

practici pentru consumul propriu 

de energie din surse regenerabile 

au fost adoptate la 15 iulie 2015 

[SWD(2015) 141], însoțind 

Comunicarea „Noi avantaje pentru 

consumatorii de energie” (a se 

vedea mai sus). 

Propunerea de directivă privind 

promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile a fost adoptată 

la 30 noiembrie 2016 

[COM(2016) 767]. 

Procedură interinstituțională: 

finalizată, directiva adoptată a fost 

publicată în JO L 328, 21.12.2018, 

p. 82-209: Directiva (UE) 

2018/2001 din 11 decembrie 2018 

privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile. 

Comunicare privind valorificarea 

energetică a deșeurilor 

Comisia 2016 X   X  Comunicarea privind rolul 

valorificării energetice a 

deșeurilor în economia circulară a 

fost adoptată la 26 ianuarie 2017 

[COM(2017) 34]. 

Acțiuni climatice         
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Propunere legislativă de revizuire 

a sistemului UE de comercializare 

a certificatelor de emisii, 2021-

2030 

Comisia 2015 X X  X  Propunere adoptată la 

15 iulie 2015 [COM(2015) 337] 

Procedură interinstituțională: 

finalizată, Directiva 2018/410 a 

fost adoptată la 14 martie 2018 și a 

fost publicată în 

JO L 76, 19.3.2018, p. 3. Intrare în 

vigoare - 8 aprilie 2018. 

Propunere legislativă privind 

domeniul de aplicare a sistemului 

UE de comercializare a 

certificatelor de emisii în sectorul 

aviației, adoptată la 3 februarie 

[COM(2017) 54]. 

Procedură interinstituțională: 

finalizată, Regulamentul 

2017/2392 a fost adoptat la 

13 decembrie 2017 și a fost 

publicat în JO L 350, 29.12.2017, 

p. 7. Intrare în vigoare – 

29 decembrie 2017. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Propuneri legislative referitoare la 

Regulamentul privind partajarea 

eforturilor și la includerea 

Regulamentului exploatării 

terenurilor, a schimbării destinației 

terenurilor și a silviculturii în 

cadrul de politici privind clima și 

energia pentru 2030  

Comisia 2016    X  La 20 iulie 2016, s-au adoptat două 

propuneri legislative: 

(1) Propunere de regulament privind 

reducerea anuală obligatorie a emisiilor 

de gaze cu efect de seră de către statele 

membre în perioada 2021-2030, în 

vederea realizării unei uniuni energetice 

reziliente și a respectării 

angajamentelor asumate în temeiul 

Acordului de la Paris (neaflat sub 

incidența sistemului de comercializare a 

certificatelor de emisii) 

[COM(2016) 482] - a fost adoptată în 

mod oficial de Parlament la 

17 aprilie 2018 și de Consiliu la 

14 mai 2018. Actul final a fost semnat la 

30 mai 2018, iar Regulamentul (UE) 

2018/842 a fost publicat în JO L 156, 

19.6.2018, p. 26-42 (a intrat în vigoare 

la 9 iulie 2018). 

(2) Propunere de regulament cu privire 

la includerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră și a absorbțiilor rezultate din 

exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor și silvicultură în 

cadrul de politici privind clima și 

energia pentru 2030 [COM(2016) 479] 

- a fost adoptată în mod oficial de 

Parlament la 17 aprilie 2018 și de 

Consiliu la 14 mai 2018. Actul final a 

fost semnat la 30 mai 2018, iar 

Regulamentul (UE) 2018/841 a fost 

publicat în JO L 156, 19.6.2018, p. 1-25 

(a intrat în vigoare la 9 iulie 2018). 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Acțiuni în domeniul 

transporturilor 

        

Stabilirea în mod echitabil și 

eficient a prețurilor pentru 

transporturi durabile – revizuirea 

Directivei „Eurovigneta” și un 

cadru de promovare a taxării 

electronice la nivel european 

Comisia 2016   X X  Adoptată la 31 mai 2017 

[COM(2017) 275 și 

COM(2017) 280]  

Reexaminarea normelor privind 

accesul pe piață pentru transportul 

rutier, în vederea îmbunătățirii 

eficienței energetice a acestuia 

Comisia 2016   X X  Adoptată la 31 mai 2017 

[COM(2017) 281]  

Planul general pentru introducerea 

sistemelor de transport inteligente 

cooperative 

Comisia 

Statele membre 

Sector 

2016   X X X Comunicare adoptată la 

30 noiembrie 2016 

[COM(2016) 766] 

În urma planului general, în 2019 

au fost adoptate norme privind 

implementarea și utilizarea 

operațională a sistemelor de 

transport inteligente cooperative - 

Actul delegat C(2019) 1789 final al 

Comisiei de completare a 

Directivei 2010/40/UE a 

Parlamentului European și a 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Consiliului în ceea ce privește 

implementarea și utilizarea 

operațională a sistemelor de 

transport inteligente cooperative 

(adoptat la 13 martie 2019). 

Reexaminarea regulamentelor de 

stabilire a unor standarde de 

performanță privind emisiile, în 

vederea definirii de obiective 

pentru perioada de după 2020 

pentru vehiculele ușoare  

Comisia 2016-2017   X X X Propunere de regulament de 

stabilire a standardelor de 

performanță privind emisiile 

pentru autoturismele noi și pentru 

vehiculele utilitare ușoare noi, ca 

parte a abordării integrate a 

Uniunii de reducere a emisiilor de 

CO2 generate de vehiculele 

utilitare ușoare - 

[COM(2017) 0676 final] din 

8.11.2017 

Procedură interinstituțională: s-a 

ajuns la un acord politic în 

decembrie 2018. Publicare 

prevăzută în prima jumătate a 

anului 2019. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Propunere legislativă de 

regulament de stabilire a unor 

standarde de performanță privind 

emisiile, în vederea definirii de 

obiective pentru perioada de după 

2020 pentru vehiculele grele  

Comisia Nu se aplică.    X X X Propunere de regulament de 

stabilire a standardelor de 

performanță privind emisiile de 

CO2 pentru vehiculele grele noi 

[COM(2018) 284 final] din 

17.5.2018, astfel cum a fost 

rectificată prin [COM(2018) 284 

final/2] din 3.7.2018 

Procedură interinstituțională:s-a 

ajuns la un acord politic în 

februarie 2019. Publicare 

prevăzută în prima jumătate a 

anului 2019.  

Instituirea unui sistem de 

monitorizare și de raportare pentru 

vehiculele grele (camioane și 

autobuze) în vederea îmbunătățirii 

informațiilor pentru cumpărători 

Comisia 2016-2017   X X X Adoptat la 31 mai 2017 

[COM(2017) 279]. Adoptat în mod 

oficial de Parlament la 12 iunie 

2018 și de Consiliu la 21 iunie 

2018. Actul final a fost semnat la 

28 iunie 2018, iar Regulamentul 

(UE) 2018/956 a fost publicat în 

JO L 173, 9.7.2018, p. 1-15 (a 

intrat în vigoare la 29 iulie 2018). 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Reexaminarea Directivei privind 

promovarea vehiculelor de 

transport rutier nepoluante și 

eficiente din punct de vedere 

energetic 

Comisia 2017   X X  Propunere de Directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a 

Directivei 2009/33/UE privind 

promovarea vehiculelor de 

transport rutier nepoluante și 

eficiente din punct de vedere 

energetic [COM(2017) 653 din 

8.11.2017]. 

Procedură interinstituțională: s-a 

ajuns la un acord politic în 

februarie 2019. Publicare 

prevăzută în prima jumătate a 

anului 2019. 

Comunicare privind 

decarbonizarea sectorului 

transporturilor, inclusiv un plan de 

acțiune cu privire la 

biocombustibilii de a doua și de a 

treia generație, precum și la alți 

combustibili alternativi durabili 

Comisia 2017   X X X Comunicarea „O strategie 

europeană pentru o mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de 

carbon”, adoptată la 20 iulie 2016 

[COM(2016) 501] 

Partea referitoare la combustibili a 

fost abordată parțial în propunerea 

legislativă adoptată la 30 

noiembrie 2016 [COM(2016) 767 

(Directiva privind energia din 

surse regenerabile)]. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Eficiența energetică         
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Reexaminarea Directivei privind 

eficiența energetică 

Comisia 2016 X  X X X Propunerea de directivă de 

modificare a Directivei 2012/27/UE 

privind eficiența energetică a fost 

adoptată la 30 noiembrie 2016 

[COM(2016) 761], fiind însoțită de 

un document de lucru al serviciilor 

Comisiei privind bunele practici în 

domeniul eficienței energetice 

[SWD(2016) 404]. 

Procedură interinstituțională: - 

adoptată în mod oficial de Parlament 

la 13 noiembrie 2018 și de Consiliu 

la 4 decembrie 2018; semnată la 

10 decembrie 2018; publicată în JO 

L 328, 21.12.2018, p. 210-230 

(intrată în vigoare trei zile mai 

târziu).  

La 13 noiembrie 2018, Comisia a 

adoptat o decizie de modificare 

COM(2018) 744 de reducere a 

nivelurilor maxime ale consumului 

de energie din UE autorizate în 

temeiul Directivei privind eficiența 

energetică până în 2030, de la 1 273 

la 1 128 Mtep (consum primar) și de 

la 956 la 846 Mtep (consum final), 

pentru a ține seama de retragerea 

preconizată a Regatului Unit din UE 

în 2019. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Reexaminarea Directivei privind 

performanța energetică a 

clădirilor, inclusiv inițiativa 

„Finanțare inteligentă pentru 

clădiri inteligente” 

Comisia 2016 X  X X X Propunerea de modificare a 

Directivei 2010/31/UE privind 

performanța energetică a clădirilor 

a fost adoptată la 30 noiembrie 

2016 [COM(2016) 765], în cadrul 

pachetului privind energia curată.  

Inițiativa „Finanțare inteligentă 

pentru clădiri inteligente” a fost 

prezentată în paralel cu Directiva 

europeană revizuită privind 

performanța energetică a 

clădirilor, analizând modalitățile 

de stimulare a investițiilor publice 

și private în eficiența energetică a 

clădirilor [anexa 1 la 

COM(2016) 860, comunicarea 

generală a pachetului]. 

Procedura interinstituțională: 

finalizată - Directiva (UE) 

2018/844 revizuită privind 

performanța energetică a clădirilor 

a fost publicată în JO L 156, 

19.6.2018, p. 75-91 (a intrat în 

vigoare la 9 iulie 2018).  

Înainte de 2026, Comisia ar trebui 

să examineze în detaliu 

funcționarea întregii directive. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Reexaminarea cadrului de 

eficiență energetică pentru produse 

(Directiva privind etichetarea 

energetică și Directiva privind 

proiectarea ecologică) 

Comisia 2015 X  X X X Propunerea de regulament de 

stabilire a unui cadru pentru 

etichetarea în ceea ce privește 

eficiența energetică și de abrogare 

a Directivei 2010/30/UE a fost 

adoptată la 15 iulie 2015 

[COM(2015) 341]. 

Procedură interinstituțională: 

finalizată - Regulamentul (UE) 

2017/1369 din 4 iulie 2017 a fost 

publicat în JO L 198, 28.7.2017, p. 

1-23 (a intrat în vigoare la 

1 august 2017). 

Planul de lucru pentru proiectarea 

ecologică a fost adoptat la 30 

noiembrie 2016 [COM(2016) 773]; 

8 măsuri au fost adoptate în același 

timp. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Consolidarea utilizării direcționate 

a instrumentelor financiare în 

vederea sprijinirii investițiilor în 

eficiența energetică 

Comisia 2015-   X X  Comunicarea „Europa investește din 

nou – Bilanțul planului de investiții 

pentru Europa și etapele următoare”, 

adoptată la 1 iunie 2016 

[COM(2016) 359]. 

Comunicarea „Consolidarea 

investițiilor europene pentru locuri de 

muncă și creștere economică: către a 

doua etapă a Fondului european 

pentru investiții strategice și un nou 

plan european de investiții externe”, 

adoptată la 14 septembrie 2016 

[COM(2016) 581] 

Propunere legislativă privind 

extinderea aplicării Regulamentului 

privind Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS) 

[COM(2016) 597] 

Propunere legislativă privind 

revizuirea Regulamentului financiar și 

a unei serii de regulamente sectoriale 

pentru simplificare și flexibilitate 

suplimentare, inclusiv pentru o 

utilizare mai eficientă a 

instrumentelor financiare 

[COM(2016) 605] 

A se vedea, de asemenea, acțiunile de 

sprijin, inclusiv inițiativa privind 

clădirile, inclusă în pachetul „Energie 

curată pentru toți europenii” din 30 

noiembrie 2016 [COM(2016) 860, 

anexa 1]. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Încălzirea și răcirea         

Strategia UE în sectorul încălzirii 

și al răcirii – contribuția încălzirii 

și a răcirii la realizarea 

obiectivelor UE privind energia și 

clima 

Comisia 2015  X X X X X Comunicare adoptată la 16 februarie 

2016 [COM(2016) 51] 

Ca parte a pachetului privind 

energia curată, Directiva revizuită 

privind energia din surse 

regenerabile, Directiva privind 

eficiența energetică și Regulamentul 

privind guvernanța uniunii 

energetice și acțiunile climatice au 

stabilit noi obiective și au prevăzut 

un cadru de raportare pentru 

indicatorii-cheie ai uniunii 

energetice până în 2030. 

Aceste acte precizează, de asemenea, 

elementele detaliate care trebuie să 

fie incluse în evaluările 

cuprinzătoare ale potențialului de 

încălzire și răcire eficientă înainte de 

al doilea ciclu.  

Acest lucru a necesitat o actualizare 

a metodologiei prevăzute în anexele 

VIII și IX la Directiva privind 

eficiența energetică [Directiva 

2012/27/UE], efectuată prin 

Regulamentul delegat C(2019) 1616 

al Comisiei, adoptat la 

4 martie 2019. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Politica externă în domeniul 

energiei și al schimbărilor 

climatice 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Diplomația UE în domeniul 

politicii privind energia și 

schimbările climatice 

Comisia  

ÎR/VP 

Statele membre 

2015 X X  X X Concluziile Consiliului privind 

diplomația în domeniul climei, 

adoptate de Consiliul Afaceri 

Externe la 20 iulie 2015 

(11029/15) 

Concluziile Consiliului privind 

diplomația energetică, adoptate de 

Consiliul Afaceri Externe la 20 

iulie 2015 (10995/15) 

Concluziile Consiliului privind 

diplomația în domeniul climei după 

COP21, adoptate de Consiliul 

Afaceri Externe la 15 februarie 

2016 (6061/16) 

Concluziile Consiliului privind energia 

și dezvoltarea, adoptate de Consiliul 

Afaceri Externe (Dezvoltare) la 

28 noiembrie 2016 (14839/16) 

Concluziile Consiliului privind 

consolidarea sinergiilor între 

diplomațiile UE din domeniul energiei 

și climei, adoptate de Consiliul Afaceri 

Externe la 6 martie 2017 (6981/17) 

Concluziile Consiliului privind 

diplomația în domeniul climei, 

adoptate de Consiliul Afaceri Externe 

la 18 februarie 2019 (6153/19) 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Reexaminarea Deciziei de 

instituire a unui mecanism de 

schimb de informații cu privire la 

acordurile interguvernamentale 

dintre statele membre și țările terțe 

în domeniul energiei 

Comisia 

ÎR/VP 

2016 X X    Propunere de decizie a 

Parlamentului European și a 

Consiliului adoptată la 

16 februarie 2016 

[COM(2016) 53]. 

Decizia (UE) 2017/684, adoptată și 

publicată în JO L 99, 12.4.2017, 

p. 1-9. 

La 9 ianuarie 2019, Decizia 

C(2019) 125 a Comisiei a aprobat 

clauzele standard opționale și 

orientările elaborate în temeiul 

articolului 9 alineatul (2) din 

Decizia (UE) 2017/684. 

Dialoguri noi și consolidate în 

domeniul energiei cu țări 

importante pentru politica 

energetică a UE 

Comisia 

ÎR/VP 

2015- X X X X X În curs 

Memorandum de înțelegere 

privind un parteneriat strategic 

actualizat cu Ucraina 

Comisia 

ÎR/VP 

Parlamentul 

European 

Consiliul 

2015 X X    Semnat în cadrul Summitului UE-

Ucraina la 24 noiembrie 2016 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Memorandum de înțelegere 

trilateral privind conductele 

transcaspice cu Azerbaidjan și cu 

Turkmenistan 

Comisia 

ÎR/VP 

Parlamentul 

European 

Consiliul 

2015 X X    Declarația de la Ashgabat semnată 

de Turkmenistan, Turcia, 

Azerbaidjan și Georgia la 1 mai 

2015; nu au loc negocieri 

suplimentare cu privire la un 

memorandum de înțelegere 

trilateral. 

Inițiativă de consolidare a 

Comunității Energiei 

Comisia 

Părțile 

contractante la 

Comunitatea 

Energiei 

ÎR/VP 

2015 X X    Decizii-cheie adoptate în 

octombrie 2015 și septembrie 2016 

în cadrul Consiliului ministerial al 

Comunității Energiei 

Consiliul ministerial extraordinar 

privind modificări ale tratatului 

(prima jumătate a anului 2018), 

inclusiv aspectele legate de 

reciprocitate 

Consolidarea cooperării Euromed 

privind gazele naturale, energia 

electrică, eficiența energetică și 

sursele regenerabile de energie 

Comisia 

ÎR/VP 

2015-2016 X X    Platforma pentru gaze naturale a 

fost lansată în iunie 2015. 

Platforma pentru piețele regionale 

de energie electrică a fost lansată 

în octombrie 2015. 

Platforma pentru sursele 

regenerabile de energie și eficiența 

energetică a fost lansată în 2016. 

Adoptarea și semnarea unei noi 

Carte Internaționale a Energiei în 

numele UE și al EURATOM 

Comisia 

ÎR/VP 

2015 X X    Carta Internațională a Energiei a 

fost cosemnată de Comisia 

Europeană în cadrul conferinței 

desfășurate la Haga în perioada 



 

26 

Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

20-21 mai 2015. 

Competitivitatea industrială         

O nouă abordare europeană 

privind C&I în domeniul energiei 

pentru a accelera transformarea 

sistemului energetic, formată  

- dintr-un plan strategic integrat 

privind tehnologiile energetice 

(Planul SET) și 

- dintr-o agendă strategică privind 

C&I în domeniul transporturilor 

Comisia 2015-2017     X Comunicarea referitoare la Planul 

strategic european privind 

tehnologiile energetice (Planul 

SET), adoptată la 15 septembrie 

2015[C(2015) 6317]. 

Platforma de specializare 

inteligentă privind energia a fost 

lansată în 2015. 

Comunicarea „Accelerarea 

inovării în domeniul energiei 

curate” a fost adoptată la 

30 noiembrie 2016 

[COM(2016) 763]. 

Documentul de lucru al serviciilor 

Comisiei [SWD(2017) 223], 

„Către o mobilitate curată, 

competitivă și conectată: 

contribuția cercetării și inovării în 

domeniul transporturilor la 

pachetul privind mobilitatea” - 

adoptat la 31 mai 2017, ca parte a 

pachetului privind mobilitatea la 

nivelul UE „Europa în mișcare” 

[COM(2017) 283]. 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Analiză a prețurilor și a costurilor 

energiei (inclusiv impozite și 

subvenții) 

Comisia 2016 și, ulterior, 

la fiecare 2 ani 

 X    Primul raport adoptat la 

30 noiembrie 2016 

[COM(2016) 769]. 

Al doilea raport adoptat la 

9 ianuarie 2019 [COM(2019) 1]. 

Inițiativă privind poziția de lider 

mondial a UE în domeniul 

tehnologic și al inovării în ceea ce 

privește energia și schimbările 

climatice, pentru a stimula 

creșterea economică și crearea de 

locuri de muncă 

Comisia 2015-2016   X X X Corelată cu accelerarea inovării în 

domeniul energiei curate: a se 

vedea mai sus Comunicarea 

COM(2016) 763; a se vedea, de 

asemenea, comunicarea generală 

COM(2016) 860 din cadrul 

pachetului „Energie curată pentru 

toți europenii”, adoptată la 

30 noiembrie 2016, anexa 2: 

acțiune de stimulare a tranziției 

către o energie curată prevăzută în 

cel de al treilea raport privind 

starea uniunii energetice 

COM(2017) 688 din 23.11.2017. 

Consolidarea politicii comerciale 

pentru a facilita exportul de 

tehnologii UE 

Comisia 2015-2019 X X   X În curs 

Măsuri transversale         

Reexaminarea Orientărilor privind 

ajutoarele de stat pentru protecția 

Comisia 2017-2019 X X X X X  
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

mediului și energie  

Raport privind Strategia europeană 

pentru securitate energetică, 

inclusiv o platformă și o foaie de 

parcurs pentru Euromed și strategii 

pentru GNL, stocarea energiei și 

coridorul sudic al gazelor 

Comisia 2015-2016 X X X X X Raport (document de lucru al 

serviciilor Comisiei) adoptat la 18 

noiembrie 2015 [SWD(2015) 404]. 

Comunicarea privind gazul natural 

lichefiat și stocarea gazelor, 

adoptată la 16 februarie 2016 

[COM(2016) 49]. 

Un document de lucru al serviciilor 

Comisiei privind stocarea energiei 

în sistemul de energie electrică a 

fost adoptat la 1 februarie 2017 

[SWD(2017)61] 

Date, analize și informații pentru 

uniunea energetică: inițiativă care 

să reunească și să facă ușor 

accesibile toate cunoștințele 

relevante la nivelul Comisiei și al 

statelor membre. 

Comisia 2016 X X X X X În curs 

Regulamentul (UE) 2016/1952 

privind statisticile europene 

referitoare la prețurile la gaze 

naturale și energie electrică a fost 

adoptat. 

 

Energie nucleară         

Regulament al Consiliului de 

actualizare a cerințelor de 

informare prevăzute la articolul 

41 din Tratatul Euratom în lumina 

Comisia 2015 X X    Inițiativă amânată 
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Acțiuni Partea 

responsabilă 

Calendar 
[prevăzut în 

anexa la 

comunicarea 

COM(2015) 80] 

SA PIE EE GES C&I Observații / Actualizări 

Strategiei europene pentru 

securitate energetică 

Comunicare privind un program 

nuclear cu caracter informativ 

(PINC) în conformitate cu 

articolul 40 din Tratatul Euratom 

Comisia 2015 X   X  Comunicare adoptată la 

4 aprilie 2016 pentru consultarea 

Comitetului Economic și Social 

European (CESE) 

[COM(2016) 177] 

Versiunea finală, care ia în 

considerare opinia Comitetului 

Economic și Social European 

(CESE), a fost adoptată la 

12 mai 2017 [COM(2017 237] 

 


