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PROIECT DE  

DECIZIE NR. …/2019 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA 

din ... 2019 

de modificare a anexei XXVII la Acordul de asociere între Uniunea Europeană și 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o 

parte, și Ucraina, pe de altă parte 

 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-UCRAINA  

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în 

special articolul 463,  

întrucât:  

(1) Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte 

(denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 21 martie și, respectiv, la 27 iunie 

2014 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017. 

(2) Preambulul la acord recunoaște dorința părților de a accelera procesul de reformă și de 

apropiere legislativă în Ucraina, contribuind astfel la integrarea economică treptată și 

la aprofundarea asocierii politice, precum și de a obține integrarea economică, printr-o 

apropiere cuprinzătoare a reglementărilor. Preambulul se referă, de asemenea, la 

angajamentul părților de a îmbunătăți securitatea energetică, printre altele prin 

integrarea piețelor și apropierea reglementărilor de elementele-cheie ale acquis-ului 

UE.  

(3) În plus, Memorandumul de înțelegere bilateral UE-Ucraina privind un parteneriat 

strategic în domeniul energiei din 24 noiembrie 2016 recunoaște că obiectivul 

cooperării intensificate în domeniul energiei și al reformei sectorului energiei este 

integrarea deplină a piețelor energiei din UE și Ucraina.  

(4) Articolul 1 din acord se referă la obiectivul sprijinirii eforturilor Ucrainei de a finaliza 

tranziția către o economie de piață funcțională, inter alia, prin apropierea progresivă a 

legislației sale de cea a Uniunii.  

(5) În conformitate cu articolul 273 din acord, părțile își adaptează legislația, după cum se 

menționează în anexa XXVII la acord, pentru a se asigura că toate condițiile privind 

transportul electricității și al gazelor sunt obiective, rezonabile, transparente și 

nediscriminatorii.  
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(6) În plus, în vederea realizării de progrese privind integrarea piețelor, articolul 337 din 

acord prevede că părțile continuă și își intensifică cooperarea în domeniul energiei, 

inclusiv prin apropierea progresivă în sectorul energiei.  

(7) Articolul 341 din acord prevede că apropierea progresivă în sectorul energiei 

avansează în conformitate cu un calendar, astfel cum este prevăzut în anexa XXVII la 

acord. 

(8) Articolul 474 din acord reiterează angajamentul general al Ucrainei de a realiza 

apropierea progresivă a legislației sale de legislația Uniunii, inclusiv în sectorul 

energiei. 

 (9) Acquis-ul UE în sectorul energiei a evoluat în mod substanțial de la încheierea 

negocierii acordului, la fel ca obligațiile Ucrainei care decurg din punerea în aplicare a 

acordului și din aderarea sa la Tratatul de instituire a Comunității Energiei. Această 

evoluție trebuie să se reflecte în anexa XXVII la acord, care ar trebui să fie actualizată 

în consecință. 

(10) Articolul 475 din acord definește, în termeni generali, monitorizarea progreselor 

înregistrate în ceea ce privește apropierea legislației Ucrainei de legislația UE, inclusiv 

aspectele legate de punerea în aplicare și de asigurarea respectării legislației. Acesta 

prevede că procesul de raportare și evaluare va lua în considerare modalități specifice 

definite în acord sau decizii luate de organismele instituționale instituite în temeiul 

acordului. 

(11) Pentru a se asigura punerea în aplicare mai eficace a reformelor, este necesar să se 

consolideze mecanismul de monitorizare a reformei sectorului energiei, astfel încât 

reformele realizate să aibă caracter ireversibil și să contribuie în mod durabil la 

modernizarea sectorului energiei. 

(12) În temeiul articolului 463 alineatele (1) și (3) din acord, Consiliul de asociere UE-

Ucraina (denumit în continuare „Consiliul de asociere”) poate adopta decizii în 

vederea realizării obiectivelor stabilite în acord. În special, Consiliul de asociere poate 

actualiza sau modifica anexele la acord, ținând seama de evoluția legislației UE și de 

standardele aplicabile, stabilite în instrumentele internaționale considerate relevante de 

către părți. 

(13) Prin urmare, Consiliul de asociere trebuie să modifice anexa XXVII la acord, astfel 

încât să prevadă norme mai detaliate de monitorizare a apropierii legislației Ucrainei 

de legislația UE în sectorul energiei. În acest scop, ar trebui incluse în anexa XXVII la 

acord dispoziții corespunzătoare care să consolideze procesul de monitorizare. 

 ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa XXVII la acord se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie. 
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Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.  
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Adoptată la …,  

Pentru Consiliul de asociere, 

Președintele 
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ANEXĂ 

„ANEXA XXVII LA CAPITOLUL 1 

COOPERARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI, INCLUSIV CHESTIUNI LEGATE DE DOMENIUL NUCLEAR 

 

ANEXA XXVII-1 

MONITORIZAREA APROPIERII ÎN SECTORUL ENERGIEI 

Pentru a consolida monitorizarea apropierii legislației naționale a Ucrainei de acquis-ul UE în 

sectorul energiei și a realiza o modernizare durabilă a sectorului energiei din Ucraina, părțile 

aplică următoarele măsuri suplimentare, în conformitate cu articolul 475 alineatul (2) din 

acord. Aceste măsuri nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor părților care decurg din 

calitatea lor de membru al Tratatului de instituire a Comunității Energiei.  

Punerea în aplicare eficace a acquis-ului UE  

1. Comisia Europeană informează prompt Ucraina cu privire la orice act al UE care modifică 

aquis-ul UE menționat în lista din prezenta anexă și cu privire la orice propunere a 

Comisiei Europene prin care se adoptă sau se modifică dispozițiile acquis-ului respectiv.  

 

2. Ucraina asigură punerea în aplicare eficace a actelor interne care fac obiectul apropierii și 

întreprinde toate acțiunile necesare astfel încât legislația sa internă în sectorul energiei să 

reflecte evoluțiile legislației Uniunii menționate în lista din anexa XXVII-2. În special, 

orice act care corespunde:  

a. unui regulament sau unei decizii a UE este integrat în ordinea juridică internă a 

Ucrainei; 

b. unei directive a UE lasă autorităților din Ucraina alegerea formei și a metodei 

de punere în aplicare;  

c. unui regulament al Comisiei privind un cod de rețea în sectorul energiei 

electrice sau al gazelor naturale este integrat în ordinea juridică internă a 

Ucrainei fără a se modifica, altfel decât prin traducere, structura și textul 

regulamentului, cu excepția cazului în care astfel de modificări sunt indicate ca 

fiind necesare de către Comisia Europeană.  

 

3. Ucraina se abține de la orice acțiune care ar submina obiectivul sau rezultatul apropierii 

legislației sale interne de acquis-ul UE în sectorul energiei menționat în lista din 

anexa XXVII-2. 

 

4. Ucraina abrogă dispozițiile de drept intern sau își întrerupe practicile naționale care sunt 

incompatibile cu legislația Uniunii sau cu legislația sa internă care a făcut obiectul 

apropierii de legislația Uniunii în sectorul energiei menționată în lista din anexa XXVII-2. 
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Consultări 

5. Ucraina consultă Comisia Europeană în ceea ce privește compatibilitatea cu acquis-ul UE 

a oricărei propuneri legislative din domeniile care fac obiectul apropierii de actele juridice 

ale UE enumerate în anexa XXVII-2, înainte ca propunerea respectivă să intre în vigoare. 

Obligația de consultare include propunerile de modificare a actelor juridice naționale care 

au făcut deja obiectul apropierii, indiferent de forma juridică a propunerii. 

 

6. Guvernul Ucrainei poate consulta Comisia Europeană în ceea ce privește compatibilitatea 

cu acquis-ul UE a oricărei propuneri de act de punere în aplicare a legislației în sectorul 

energiei care a făcut sau urmează să facă obiectul apropierii de acquis-ul UE menționat în 

lista din anexa XXVII-2. În cazul în care Guvernul Ucrainei decide să consulte Comisia 

Europeană cu privire la un astfel de act, se aplică punctul 7. 

 

7. Ucraina se abține de la punerea în aplicare a actelor transmise spre consultare, astfel cum 

se menționează la punctele 5 și 6, înainte de evaluarea de către Comisia Europeană a 

compatibilității actului propus cu acquis-ul UE relevant și în cazul în care Comisia 

Europeană ajunge la concluzia că actul propus este incompatibil cu acquis-ul UE 

menționat.  

 

8. Evaluarea compatibilității de către Comisia Europeană poate include recomandări cu 

privire la actul propus sau părți ale acestuia pe care Comisia Europeană le consideră 

incompatibile cu acquis-ul UE. În scopul evaluării, Comisia Europeană poate consulta 

Secretariatul Comunității Energiei sau poate organiza misiuni de experți, după cum 

consideră necesar. Evaluarea compatibilității trebuie finalizată în termen de 3 luni de la 

data primirii versiunii în limba engleză a actului propus sau într-un termen mai lung 

convenit de Comisia Europeană și Ucraina. În lipsa unui răspuns din partea Comisiei 

Europene în termenul respectiv, Ucraina poate pune în aplicare actul propus. Absența unui 

răspuns în termenul respectiv nu înseamnă că actul propus este considerat compatibil cu 

acquis-ul UE de către Comisia Europeană.  

 

9. Ucraina transmite Comisiei Europene versiunea finală a fiecărui act din domeniile care 

urmează să fie apropiate de acquis-ul UE menționat în lista din anexa XXVII-2 sau care 

modifică un act juridic intern care a făcut obiectul apropierii în domeniile respective.  

 

10. Guvernul Ucrainei poate supune atenției Comisiei Europene orice alt act sau orice altă 

propunere din domeniul energiei care face obiectul prezentului acord, pentru a solicita un 

aviz fără caracter obligatoriu privind compatibilitatea actului respectiv cu acquis-ul UE 

menționat în lista din anexa XXVII-2.  

 

11. Părțile fac schimb de informații, astfel cum se prevede în prezenta anexă, prin intermediul 

secretarilor Comitetului de asociere.  
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Raportarea către Consiliul de asociere 

12. Comisia Europeană transmite Consiliului de asociere, înainte de reuniunea anuală a 

acestuia, informații cu privire la toate avizele solicitate de Ucraina și la toate avizele emise 

în atenția Ucrainei în temeiul prezentei anexe cu privire la conformitatea actelor interne 

ale Ucrainei cu acquis-ul UE.  

 

13. Ucraina transmite Consiliului de asociere, cu trei luni înainte de reuniunea anuală a 

acestuia, rapoarte în scris cu privire la progresele pe care le-a realizat în ceea ce privește 

punerea în aplicare a reformei sectorului energiei, pe baza acquis-ului UE menționat în 

lista din anexa XXVII-2. Raportul respectiv prezintă în detaliu modul în care Ucraina a 

luat în considerare avizele și recomandările emise de Comisia Europeană în actele pe care 

le-a adoptat și cuprinde informații privind aplicarea efectivă a legilor adoptate.  

 

14. Rezultatele activităților de monitorizare sunt supuse discuțiilor în cadrul tuturor 

organismelor relevante instituite în temeiul prezentului acord, inclusiv în scopul 

recomandărilor menționate la articolul 475 alineatul (4) din acord. 
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ANEXA XXVII-2 

OBLIGAȚIILE DE APROPIERE A LEGISLAȚIEI UCRAINEI ÎN SECTORUL ENERGIEI 

 

Ucraina se angajează să își apropie progresiv legislația de următoarea legislație a UE, în 

termenele stipulate. 

1. Acquis-ul UE pe care Ucraina s-a angajat să îl pună în aplicare în cadrul Tratatului 

de instituire a Comunității Energiei. Termenele convenite în cadrul tratatului respectiv 

se aplică prezentei anexe. 

Energie electrică 

 

Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a 

Directivei 2003/54/CE 

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 

privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie 

Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind 

măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică și investițiile în 

infrastructuri 

Regulamentul (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea 

orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport și 

abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport 

Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea și 

publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul 

(CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 

Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea 

privind racordarea consumatorilor  

Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea 

privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare 

Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de 

rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent 

continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu 

Regulamentul (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 

2016 privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și 
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de abrogare a Directivei 2008/92/CE 

 

Gaze naturale 

Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a 

Directivei 2003/55/CE 

Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 

privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 

Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a 

securității aprovizionării cu gaz natural 

Regulamentul (UE) 2015/703 din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru 

normele privind interoperabilitatea și schimbul de date 

Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei 

privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare 

a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 

Regulamentul (UE) 2017/460 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei 

privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor 

Surse de energie regenerabile 

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a 

Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE 

Petrol 

Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligația statelor 

membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere 

Infrastructura energetică 

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 

2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a 

Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) 

nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009  

Eficiența energetică 

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de 

abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE 

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind 
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performanța energetică a clădirilor  
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Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de 

stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE  

Regulamente de punere în aplicare: 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 518/2014 al Comisiei din 5 martie 2014 de modificare 

a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, 

(UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) 

nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013 și (UE) nr. 812/2013 ale Comisiei 

în ceea ce privește etichetarea produselor cu impact energetic pe internet 

 

 Regulamentul delegat (UE) 2017/254 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de 

modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) 

nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) 

nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) 

nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 

cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare 

 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de 

completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu 

privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 al Comisiei din 1 octombrie 2013 de 

completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește etichetarea energetică a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic 

 Regulament delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

etichetarea energetică a aparatelor de climatizare  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare 

a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de 

completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu 

privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz 

casnic  

 Directiva 96/60/CE a Comisiei din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a 

Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor 

combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare 

a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la 

cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de 

completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu 

privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz 
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casnic  

 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

etichetarea energetică a aspiratoarelor 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de 

completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor 

pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de 

completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a 

instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea 

incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de 

încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de 

completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de completare 

a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la 

cerințele de etichetare energetică aplicabile unităților de ventilație rezidențiale 

 Regulamentul delegat (UE) 2015/1094 al Comisiei din 5 mai 2015 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale 

 Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală 

 Regulamentul delegat (UE) 2015/1187 al Comisiei din 27 aprilie 2015 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

etichetarea energetică a cazanelor cu combustibil solid și a pachetelor de cazan cu 

combustibil solid, instalații de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și 

dispozitive solare 

2. Acquis-ul UE care trebuie pus în aplicare de Ucraina, dincolo de obligațiile Ucrainei 

în cadrul Tratatului de instituire a Comunității Energiei 

Gaze naturale 

Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de 

rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz 

Calendar: dispozițiile regulamentului se pun în aplicare până la 31 decembrie 2019. 
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Prospectarea și explorarea hidrocarburilor 

Directiva 94/22/CE privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, 

explorare și extracție a hidrocarburilor 

Calendar: dispozițiile directivei se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord, luând în considerare articolele (12 și 13) din dispozițiile reglementate în 

capitolul 11 (Aspecte energetice legate de comerț) de la titlul IV (Comerțul și aspecte legate 

de comerț). 

Eficiența energetică – performanța energetică a clădirilor  

Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a 

Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța 

energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al 

nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță 

energetică a clădirilor și a elementelor acestora 

Calendar: dispozițiile regulamentului se pun în aplicare până la 30 iunie 2019. 

Eficiența energetică – proiectarea ecologică 

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de 

instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile 

produselor cu impact energetic 

Calendar: dispozițiile Directivei 2009/125/CE se pun în aplicare în termen de 3 ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului acord. 

Regulamente de punere în aplicare: 

 Regulamentul (UE) 2016/2282 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1275/2008, (CE) nr. 107/2009, (CE) nr. 278/2009, (CE) 

nr. 640/2009, (CE) nr. 641/2009, (CE) nr. 642/2009, (CE) nr. 643/2009, (UE) 

nr. 1015/2010, (UE) nr. 1016/2010, (UE) nr. 327/2011, (UE) nr. 206/2012, (UE) 

nr. 547/2012, (UE) nr. 932/2012, (UE) nr. 617/2013, (UE) nr. 666/2013, (UE) 

nr. 813/2013, (UE) nr. 814/2013, (UE) nr. 66/2014, (UE) nr. 548/2014, (UE) 

nr. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 și 

(UE) 2016/2281 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) 2016/2281 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de punere în 

aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 

instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică 

aplicabile produselor cu impact energetic, în ceea ce privește cerințele de proiectare 

ecologică aplicabile produselor pentru încălzirea aerului, produselor pentru răcire, 

răcitoarelor industriale cu temperaturi înalte și ventiloconvectoarelor 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 
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până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) 2015/1189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) 2015/1188 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) 2015/1185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală 

cu combustibil solid  

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) 2015/1095 al Comisiei din 5 mai 2015 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile dulapurilor frigorifice de 

depozitare profesionale, dulapurilor frigorifice de răcire și congelare rapidă, unităților 

de condensare și răcitoarelor pentru procese 

 Regulamentul (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei din 7 iulie 2014 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile de ventilație 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 548/2014 al Comisiei din 21 mai 2014 privind punerea în 

aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește transformatoarele de putere mici, medii și mari 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 66/2014 al Comisiei din 14 ianuarie 2014 de punere în aplicare 

a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 

privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cuptoarelor, plitelor de gătit și 

hotelor de bucătărie de uz casnic 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 
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 Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea 

incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 814/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea apei și 

rezervoarele de apă caldă 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 666/2013 al Comisiei din 8 iulie 2013 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aspiratoare 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 617/2013 al Comisiei din 26 iunie 2013 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 932/2012 al Comisiei din 3 octombrie 2012 de punere în 

aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire 

la cerințele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu 

tambur 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 622/2012 al Comisiei din 11 iulie 2012 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 641/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică 

pentru pompele de circulație fără etanșare independente și pentru pompele de 

circulație fără etanșare integrate în produse 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele 

de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulație fără etanșare independente și 

pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse 
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Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 547/2012 al Comisiei din 25 iunie 2012 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică pentru pompele de apă 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și 

ventilatoarele de confort 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 327/2011 al Comisiei din 30 martie 2011 de implementare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acționate de motoare cu o putere 

la intrare între 125 W și 500 kW 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de 

implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu 

privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz 

casnic 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de 

implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu 

privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz 

casnic 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) 2015/1428 al Comisiei din 25 august 2015 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de 

proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale și a Regulamentului 

(CE) nr. 245/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică 

aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de 

intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu 

aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode 
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electroluminiscente și echipamentele aferente 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast 

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și 

corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a 

Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost 

modificat 

Calendar: dispozițiile regulamentului se pun în aplicare în termen de 3 ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în 

aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 

ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu 

diode electroluminiscente și echipamentele aferente 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale, astfel cum 

a fost modificat 

Calendar: dispozițiile regulamentului se pun în aplicare în termen de 3 ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică 

referitoare la radiația ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirecționale 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 347/2010 al Comisiei din 21 aprilie 2010 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică 

pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate 

ridicată și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele 

de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic 
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Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele 

de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (UE) nr. 4/2014 al Comisiei din 6 ianuarie 2014 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 640/2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare 

ecologică pentru motoarele electrice 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice + Rectificarea JO L 46, 

19.2.2011 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

 Regulamentul (CE) nr. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără 

sarcină și pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare, 

astfel cum a fost modificat 

Calendar: dispozițiile regulamentului se pun în aplicare în termen de 3 ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 Regulamentul (CE) nr. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile simple de conversie semnal, astfel 

cum a fost modificat 

Calendar: dispozițiile regulamentului se pun în aplicare în termen de 3 ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de 

implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie 

electrică în modul standby și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz 

casnic și de birou, astfel cum a fost modificat 

Calendar: dispozițiile regulamentului se pun în aplicare în termen de 3 ani de la 
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intrarea în vigoare a prezentului acord. 

 Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerințele de randament 

pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă, astfel cum a fost 

modificată 

Calendar: dispozițiile directivei se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în 

vigoare a prezentului acord. 

 Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a 

Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele 

de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic, astfel cum a fost 

modificat 

Calendar: calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor regulamentului se stabilește 

până la 31 decembrie 2021. 

Energie nucleară 

Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de 

securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile 

ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom și 2003/122/Euratom  

Calendar: dispozițiile directivei se pun în aplicare în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și 

controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat 

Calendar: dispozițiile directivei se pun în aplicare în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru 

comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare 

Calendar: dispozițiile directivei se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a 

Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a 

instalațiilor nucleare 

Calendar: dispozițiile directivei se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului acord. 

Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru 

comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și 

a deșeurilor radioactive 

Calendar: dispozițiile directivei se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a 
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prezentului acord. 

 


