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Nr. Ieșire: 36/23.11.2022 
 
 
Către: Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană 

 Membrii Parlamentului European 
 
Subiect: URGENT Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru 

accelerarea implementării energiei regenerabile - COM(2022) 591 final 2022/0367 

(NLE) din 9.11.2022 
 
Stimata doamnă/Stimate domn, 
 

Vă scriem cu privire la propunerile Comisiei Europene în temeiul articolului 122 din TFUE de 
a accelera dezvoltarea surselor regenerabile și a rețelelor, care vor fi discutate în această 
reuniune a Consiliului de joi, 24 noiembrie 2022. 
 

Propunerea de Regulament a Comisiei conține capitole cu un impact pozitiv precum creșterea 
capacităților pe baza energiei solare și a pompelor de căldură care la o scară mică sunt, cu 
siguranță, elemente foarte necesare ale strategiei UE de a se elimina mai rapid combustibilii 
fosili. Astfel, susținem dezvoltarea mai rapidă a formelor durabile de energie regenerabilă și 

îmbunătățirea planificării teritoriale, capacitatea sporită a personalului și debirocratizarea care 
sunt necesare pentru a le realiza,  
 
Cu toate acestea, anumite propuneri din regulamentul de urgență (în speță Articlolul 2), 

subminează elemente esențiale ale legislației UE de mediu, în mod special Directiva Habitate, 
Directiva Păsări și Directiva Cadru Apă. Secțiunile referitoare la interesul public superior, 
uciderea sau perturbarea deliberată a speciilor și evaluările de mediu pentru modificări și 
extinderea proiectelor de energie regenerabilă subminează părți cheie ale legislației UE de 

mediu. 
 
Spre exemplu, conform legislației de mediu UE, proiectele cu impact negativ semnificativ 
asupra rețelei Natura 2000 sau a stării ecologice a corpurilor de apă pot fi permise în situații 

excepționale, în temeiul art. 6(4) Directiva Habitate și 4(7) Directiva Cadru Apă. Parte din 
evaluarea impactului unui proiect constă, de asemenea, în: 1) echilibrarea intereselor legale la 
nivel de proiect, inclusiv 2) considerațiile privind sănătatea și securitatea umană. 
Prin regulamentul propus de Comisie se elimină necesitatea acestei evaluări și a deciziei 

autorităților naționale la nivelul fiecărui proiect de energie regenerabilă, deoarece regulamentul 
stabilește că oricare proiect de acest tip (indiferent de tip, capacitate sau locație) îndeplinește 
per se condiția interesului public superior și a beneficiilor pentru sănătatea și securitatea umană, 
lăsând practic fără obiect efectuarea acestei analize. Astfel, invocându-se criza enegetică din 

UE, dispoziții excepționale din legislația europeană privind conservarea naturii sunt amendate 
în mod abuziv, fără nicio consultare publică, și transformate prin acest regulament de urgență, 
în reguli generale. Mai mult, crearea obligației Statelor Membre de a se asigura că acordă 
prioritate oricărui proiect de energie regenerabilă (indiferent de tip, capacitate sau locație și a 
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impactului potențial semnificativ al acestuia) atât timp cât va exista o anumită compensare 
pentru impact) reprezintă o modificare (care încalcă Tratatele Uniunii) a Directivelor privind 
conservarea naturii și a calității apelor, pe durata de implementare a regulamentului de urgență, 
fapt la care textul regulamentului nu face nicio referire la capitolul “Consistency with other 

Union policies”, cum ar fi fost de așteptat. O astfel de reglementare poate genera abuzuri fără 
precedent asupra naturii, precum și rezistență publică la dezvoltarea proiectelor din surse 
regenerabile și incertitudine juridică în Statele Membre.  
 

Mai mult decât atât, punerea corespunzătoare în aplicare a art.6(4) din Directiva Habitate 
presupune de asemenea că proiectele implementate îndeplinesc mai multe criterii, inclusiv: 
- „absența soluțiilor alternative” - este foarte important modul în care se aplică acest criteriu. 
Spre exemplu, considerăm, cu argumente măsurabile, că amplasarea de instalații fotovoltaice 

pe 50% din acoperișuri în Statele Membre este o soluție alternativă la amplasarea unui parc 
fotovoltaic pe pajiști, un tip de habitat natural conform Anexei I la Directiva Habitate sau la 
amplasarea unei amenajări hidroeneregetice care ar distruge un alt habitat prioritar (eg. Alnus 
Glutinosa).  

-„Statul membru ia toate măsurile compensatorii necesare pentru a se asigura că este 
protejată coerența generală a rețelei Natura 2000”. Din jurisprudența CEJ știm că măsurile 
compensatorii trebuie implementate înainte de implementarea propriu-zisă a proiectului. 
Măsurile compensatorii sunt măsuri de conservare, care necesită timp pentru implementarea 

lor. Timpul adecvat pentru implementarea măsurilor de conservare poate dura uneori de la unul 
până la câțiva ani. Aceasta înseamnă că fie nu se mai poate asigura urgența, fie, și mai 
îngrijorător, în mod deliberat, se propune subminarea dispozițiilor art.6.4. Directiva Habitate  
coroborat cu jurisprudența consacrată, pe perioada de implementare a acestui regulament. 

 
Daunele provocate de astfel de abordări vor fi disproporționate raportat la beneficiile modeste 
aduse de dezvoltarea unor astfel de proiecte. Această clauză va ajuta cele mai dăunătoare 
proiecte care au un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000, râurilor curate și zonelor 

esențiale pentru păsări,  pe care legislația actuală – deși foarte flexibilă – nu le-ar permite, unele 
fiind stopate chiar de instanțele judecătorești naționale, în contextul în care unele State 
Membre, precum România, se află deja în procedura de infringement pentru încălcări ale 
legislației UE prin dezvoltări de capacități din surse regenerabile (în cazul țării noastre, din 

2015, pentru dezvoltarea MHC). 
 
Considerente cu privire la instrumentul legislativ utilizat (un regulament de urgență) și 
consecințe: 

 
Abordarea este nelegală. Articolul 122 din TFUE, în baza căruia se dorește a fi emis 
regulamentul, se referă la politica economică în situațiile în care solidaritatea între statele 
membre sau asistența financiară este necesară, în special pentru depășirea dificultăților de 

aprovizionare. Utilizarea acestei prevederi pentru a promova modificări ale legislației de mediu 
existente reprezintă un abuz al acestui articol, deoarece propunerea nu are legătură cu politica 
economică, solidaritatea între statele membre sau asistența financiară. Măsurile propuse nu 
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sunt „măsuri adecvate situației economice”, deoarece nu vor aborda problemele de 
aprovizionare pe termen scurt.  
 
Acesta este mai ales cazul articolului 2 cu privire la interesul public superior. Conform 

legislației curente, proiectele cu impact redus nu parcurg toate etapele de evaluare a impactului 
asupra mediului, de evaluare adecvată și de impact asupra corpurilor de apă, acestea putând 
continua cu ușurință în conformitate cu legislația existentă. Pe de altă parte, proiectele care fac 
obiectul unei proceduri de evaluare adecvată și ale căror impacturi sunt suficient de grave 

pentru a necesita o evaluare a existenței unui interes public superior, nu vor putea fi 
operaționale până în această iarnă și nici până în iarna viitoare. Ele reprezintă un număr mic de 
proiecte – de obicei printre cele mai controversate – și chiar dacă ar fi construite, nu ar crește 
semnificativ generarea de energie regenerabilă în UE. 

 
Prin urmare, utilizarea articolului 122 în acest mod este probabil să provoace provocări legale 
și să scadă – mai degrabă decât să crească – certitudinea investitorilor. 
 

Abordarea este nedemocratică. Procese de revizuire a legislației UE există deja și această 
propunere de regulament de urgență le depășește, excluzând reprezentanții aleși ai 
Parlamentului European. De asemenea, prejudiciază rezultatele proceselor legislative în curs 
privind Directiva privind energia regenerabilă. 

 
Potențiala reglementare de urgență conține unele dintre aceleași prevederi care sunt luate în 
considerare în prezent de Parlamentul European ca modificări la Directiva privind energia din 
surse regenerabile bazate pe propunerile REPowerEU (RED IV). Propunerile RED IV sunt ele 

însele extrem de problematice, deoarece amenință să deschidă o cutie a Pandorei de slăbire a 
legislației de mediu, fără ca măcar să fi fost efectuată o evaluare de impact. Faptul că nici măcar 
nu se mai așteaptă încheierea acestui proces îi prejudiciază rezultatele și îl transformă într-o 
formalitate. 

 
Abordarea este contraproductivă. Dezvoltarea energiei regenerabile depinde de acceptarea 
comunităților locale. Atunci când sunt excluse din procesele de luare a deciziilor, aceste  
comunități tind să respingă adesea proiectele propuse. Articolul  2 privind interesul public 

superior ar exacerba această tendință. Oamenii vor fi descurajați să mai participe la consultări, 
deoarece nu vor vedea rostul și vor recurge în schimb la diferite forme de protest. Presiunea 
exercitată pentru realizarea unor astfel de proiecte împotriva voinței localnicilor va conduce la 
eșecul tranziției energetice durabile. 

 
Abordarea integrată, sinergică a problemelor legate de energie, climă și biodiversitate, astfel 
cum prevede Pactul Verde European, este esențială. În caz contrar, ce s-ar putea realiza pe o 
parte va distruge într-o altă parte, iar per ansamblu pierderile pot fi mult mai mari. 

 
Mai mult decât atât, am observat cu îngrijorare că, urmare a lobby-ului industriei, propunerea 
a fost extinsă acum pentru a include proiecte al căror proces de autorizare este deja în 
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desfășurare. Aceasta este o invitație pentru un haos juridic și o distrugere a naturii fără 
precendent în istoria Uniunii. 
 
În consecință, vă solicităm să vă pronunțați împotrivă/ să respingeți clauzele privind interesul 

public superior în contextul sănătății și securității publice, uciderea și perturbarea deliberată a 
speciilor și amendarea evaluărilor impactului asupra mediului pentru modificări și extinderi ale 
proiectelor existente, pentru a vă concentra pe dezvoltarea la scară mică a instalațiilor solare, a 
pompelor de căldură și a retehnologizării instalațiilor existente, care va aduce beneficii mult 

mai tangibile în contextul schimbărilor climatice, cu riscuri reduse pentru natură.  
 
 
Cu deosebita consideratie, 

 
Presedinte,     Director Executiv, 
Dan Trifu      Ștefan-George Kudor 
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