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Sinteză 
I Între 2005 și 2017, ponderea surselor regenerabile de energie în producția de 
energie electrică din UE s-a dublat, de la aproximativ 15 % la aproape 31 %. Principalul 
motor al acestei evoluții a fost creșterea ponderii energiei eoliene și a energiei solare 
fotovoltaice. 

II Prin intermediul acestui audit, Curtea a evaluat dacă ponderea energiei produse din 
surse regenerabile în consumul final brut de energie a crescut suficient pentru ca UE să 
atingă obiectivul de 20 % până în 2020, astfel cum se prevede în Directiva privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; auditul a evaluat, de asemenea, 
eficacitatea sprijinului acordat de UE și de statele membre pentru producerea de 
energie electrică din energie eoliană și energie solară fotovoltaică. Publicarea 
prezentului raport de audit va coincide cu publicarea în 2019, de către Comisia 
Europeană, a următorului raport din seria de rapoarte intermediare privind energia din 
surse regenerabile, care va detalia progresele înregistrate de statele membre în 
atingerea obiectivelor lor pentru 2020. Aceste rapoarte vor oferi o ultimă șansă de a se 
întreprinde acțiuni corective și vor pune la dispoziție informațiile necesare pentru 
discutarea situației surselor regenerabile de energie după 2020. 

III Primul catalizator al progresului în materie de surse regenerabile de energie a fost 
directiva în sine, iar al doilea, schemele de sprijin ale statelor membre pentru 
stimularea investițiilor. Cu toate acestea, progresele semnificative înregistrate 
începând cu anul 2005 au fost urmate, după 2014, de o decelerare atât în sectorul 
energiei eoliene, cât și în cel al energiei solare fotovoltaice. La sfârșitul anului 2017, 
jumătate dintre statele membre fie își atinseseră deja obiectivele pentru 2020, fie se 
apropiaseră de acestea. Pentru celelalte state membre, atingerea obiectivelor 
naționale rămâne o provocare semnificativă care va necesita eforturi suplimentare. 

IV Curtea a constatat că schemele de sprijin inițiale au subvenționat în mod excesiv 
implementarea energiei eoliene și solare fotovoltaice, dar că scăderea nivelului de 
sprijin a contribuit la descurajarea investițiilor potențiale. Încurajarea licitațiilor și 
utilizarea participării cetățenilor sunt esențiale pentru creșterea investițiilor și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de implementare, cum ar fi depășirea normelor restrictive de 
amenajare a teritoriului, a procedurilor administrative îndelungate și a insuficiențelor 
rețelei.  

V În perspectiva anului 2030, Curtea a constatat că pachetul Comisiei „Energie 
curată” din 2016 pune bazele unui mediu de investiții mai bun. Cu toate acestea, lipsa 



6 

 

unor obiective naționale ar putea pune în pericol atingerea obiectivului de cel puțin 
32 % asumat de UE pentru 2030. 

VI Ca urmare a auditului efectuat, Curtea recomandă: 

— să se pună accentul pe eliminarea rămânerilor în urmă, astfel încât să se asigure 
atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020; 

— ca datele statistice privind sursele regenerabile de energie să fie disponibile mai 
prompt; 

— organizarea unui număr suficient de licitații pentru a crește capacitatea de 
producție a energiei electrice din surse regenerabile;  

— crearea unui mediu mai favorabil producției de energie electrică din surse 
regenerabile prin simplificarea procedurilor administrative;  

— promovarea investițiilor în infrastructura și interconexiunile rețelei; și  

— o mai bună monitorizare pentru a se atenua efectele absenței unor obiective 
naționale obligatorii.  
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Introducere 
01 Între 1990 și 2017, consumul de energie electrică în UE a crescut în medie cu 1 % 
pe an, de la mai puțin de 2,2 miliarde GWh1 la aproape 2,8 miliarde GWh pe an. Se 
estimează că, în perioada până în 2020, consumul va crește cu mai puțin de 0,3 % pe 
an dacă se vor pune în aplicare măsuri specifice de eficiență energetică, respectiv cu 
0,7 % pe an dacă în perioada 2020-2050 nu vor fi introduse noi politici de eficiență 
energetică2. 

02 Energia electrică poate fi produsă fie din surse neregenerabile, printre care se 
numără combustibilii fosili (cărbune, gaze naturale, țiței), deșeurile neregenerabile și 
materialele nucleare în reactoare convenționale, fie din surse regenerabile (energie 
hidroelectrică, energie eoliană, energie solară, biomasă, biogaz, biolichide, deșeuri, 
energie geotermală, energia valurilor, energia mareelor și alte tipuri de energie 
a oceanelor). Pe lângă producția de energie electrică, sursele regenerabile sunt 
utilizate, de asemenea, în producția de energie pentru sisteme de încălzire și de răcire, 
precum și în producția de carburanți pentru transporturi. Tabelul 1 prezintă 
principalele tehnologii regenerabile și aplicațiile acestora. 

                                                      
1 GWh: unitate de măsură pentru producția centralelor electrice mari. Un kWh este 

echivalent cu o putere constantă de un kilowatt dezvoltată timp de o oră. 

2 Eurostat, EU reference scenario 2016, energy, transport and GHG emissions, trends to 2050, 
iulie 2016, p. 53. 
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Tabelul 1 – Principalele tehnologii regenerabile și aplicațiile acestora în 
sectoarele electricității, încălzirii/răcirii și transporturilor 

Tehnologie regenerabilă Conversia energiei  Aplicație  

Energie hidroelectrică Din curgerea apei și din cascade 
în energie electrică 

Energie 
electrică 

Turbine eoliene Din energie eoliană în energie 
electrică 

Energie3 solară [fotovoltaică4 și 
termică (aceasta include 
energia solară concentrată)]  

Din lumină solară în energie 
electrică 

Biomasă/biogaz/biolichide Din biomasă/biogaz/biolichide 
în energie electrică  

Incinerarea deșeurilor Din deșeuri în energie electrică  

Energia valurilor, energia 
mareelor și alte tipuri de 
energie a oceanelor 

Din energia valurilor și 
a mareelor în energie electrică 

Energie geotermală Din diferențele de temperatură 
în energie electrică 

Energie solară termică Din lumină solară în încălzire și 
răcire 

Încălzire și 
răcire 

Biocombustibili/biogaz Din biomasă în combustibili 
lichizi sau în gaze 

Incinerarea deșeurilor Din deșeuri în încălzire și răcire 

Energie geotermală  Din diferențele de temperatură 
în încălzire și răcire 

Biocombustibili/biogaz Din biomasă în combustibili 
lichizi sau în gaze Transporturi 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Manualului privind instrumentul SHARES (SHARES tool 
manual), Eurostat, 2018. 

                                                      
3 Deși energia solară fotovoltaică și energia solară termică utilizate pentru producția de 

energie electrică sunt de obicei reunite în aceeași categorie, nu trebuie uitat că energia 
solară fotovoltaică reprezintă 98 % din totalul capacității de producție la nivelul UE. Agenția 
Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA), Renewable capacity statistics 2018, 
ianuarie 2018, p. 21-27.  



9 

 

03 În funcție de sursa de energie utilizată, producerea de energie electrică poate 
avea un efect negativ asupra mediului, a sănătății umane și a climei. Din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, 79 % provin din utilizarea combustibililor 
fosili pentru producția de energie5. Comisia estimează că creșterea ponderii energiei 
din surse regenerabile va ajuta UE să își atingă obiectivul de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră cu 40 % până în 20306, respectiv cu 80-95 % până în 20507. În plus, 
utilizarea în mai mare măsură a surselor regenerabile de energie pentru acoperirea 
necesarului de energie electrică va reduce dependența UE de combustibilii fosili din 
import. 

                                                      
4 Energia solară fotovoltaică se referă la conversia luminii solare în energie electrică cu 

ajutorul panourilor fotovoltaice. 

5 Agenția Europeană de Mediu, EEA greenhouse gas – data viewer, 2017, 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer. 

6 COM(2014) 15 final, „Un cadru pentru politica privind clima și energia în 
perioada 2020-2030”. 

7 COM(2011) 112 final, „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050”. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
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04 Între 2005 și 2017, ponderea surselor regenerabile de energie în producția de 
energie electrică din UE s-a dublat, de la aproximativ 15 % la aproape 31 % (a se vedea 
figura 1). 

Figura 1 – Ponderea surselor regenerabile de energie în producția de 
energie electrică din UE, 2005-2017 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat. 

05 Principalele tehnologii din domeniul energiei din surse regenerabile responsabile 
pentru această creștere sunt energia eoliană și energia solară. Deși, din punctul de 
vedere al volumului, energia eoliană se află încă în urma energiei hidroelectrice, 
volumul anual de energie electrică produsă din energie eoliană a crescut cu 414 % între 
2005 și 2017. Cifra corespunzătoare pentru energia solară a fost de 8 086 %. În aceeași 
perioadă, volumul de energie electrică produsă din energie hidroelectrică a rămas 
aproape constant. În 2017, energia hidroelectrică a avut o pondere de 35 % din 
producția totală de energie electrică din surse regenerabile în UE, în timp ce energia 
eoliană și solară au avut o pondere de 34 %, respectiv 12 % (a se vedea figura 2). 
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Figura 2 – Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în 
UE-28, 2005-2017 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat. 

06 Datorită reducerii costurilor tehnologiei, energia eoliană și energia solară 
fotovoltaică sunt acum mult mai competitive din punct de vedere economic în raport 
cu combustibilii fosili decât în trecut (a se vedea caseta 1). 
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Caseta 1 

Costul producerii de energie electrică din energie eoliană și energie 
solară fotovoltaică este acum comparabil cu costul aferent 
combustibililor fosili 

Sectorul producției de energie electrică utilizează indicatorul costurilor totale 
egalizate ale producerii de energie pentru a calcula costul acestei producții prin 
diferite tehnologii regenerabile și neregenerabile. Acesta reprezintă costul per MWh 
al construirii și exploatării unei instalații de producere a energiei electrice pe 
o durată financiară estimată8. 

Potrivit IRENA9, în 2017, costul energiei electrice produse din surse regenerabile 
a fost adesea comparabil cu costul aferent combustibililor fosili (a se vedea figura 3). 
Costurile totale egalizate globale ale producerii de energie pentru instalațiile eoliene 
se situează deja de câțiva ani în intervalul de costuri aferent combustibililor fosili. 
Mai recent, și costurile totale egalizate ale producerii de energie aferente 
instalațiilor solare fotovoltaice au scăzut la niveluri comparabile datorită reducerii cu 
81 % a costului panourilor și al altor elemente ale acestor instalații de la sfârșitul 
anului 2009 și până în prezent. 

                                                      
8 Agenția pentru Informații privind Energia din SUA, Levelized Cost and Levelized Avoided 

Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2018, martie 2018. 

9 IRENA, Renewable power generation costs in 2017, ianuarie 2018, p. 5. IRENA este 
o organizație interguvernamentală care sprijină țările în tranziția lor către un viitor 
energetic durabil. IRENA este susținută de Organizația Națiunilor Unite și are 160 de 
membri cu drepturi depline (inclusiv 27 din statele membre ale UE și UE ca atare) și 23 de 
membri în curs de aderare (printre care Austria). 
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Figura 3 – Costurile totale egalizate globale ale producerii de energie 
pentru tehnologiile de producție din surse regenerabile, 2010-2017 (în 
dolari americani/MWh) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza raportului IRENA intitulat Renewable power generation 
costs in 2017, pagina 17. 

Politicile UE privind producerea de energie electrică din surse 
regenerabile 

07 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că UE și statele 
membre ale acesteia au competențe partajate în domeniul energiei. Statele membre 
își păstrează însă dreptul de a decide modul optim de exploatare a propriilor resurse 
energetice, ce surse de energie să utilizeze și cum să își structureze aprovizionarea cu 
energie. Articolul 194 TFUE enumeră cele patru obiective principale ale politicii 
energetice a UE, printre care se numără dezvoltarea de noi surse de energie și energii 
regenerabile. 

08 Obiectivele de politică legate în mod specific de dezvoltarea producerii de energie 
din surse regenerabile au fost definite în Directiva din 2009 privind energia din surse 
regenerabile (denumită în continuare „RED I”)10. Aceasta a obligat statele membre să 

                                                      
10 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 (JO L 140, 5.6.2009, p. 16). 
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se asigure că, până la sfârșitul anului 2020, cel puțin 20 % din consumul final brut de 
energie din UE ca ansamblu va proveni din surse regenerabile (a se vedea caseta 2). 

Caseta 2 

Obiective naționale pentru ponderea surselor regenerabile în 
consumul final brut de energie 

În vederea atingerii obiectivului global de 20 % asumat de UE pentru 2020, 
RED I a stabilit obiective naționale specifice pentru ponderea energiei din surse 
regenerabile în consumul final brut de energie. Aceste obiective naționale, variind de 
la 10 % la 49 %, au fost definite luând în considerare variabile precum ponderile 
surselor regenerabile atinse în 2005, contribuția forfetară11 și PIB-ul pe cap de 
locuitor. Pentru a monitoriza progresele înregistrate în efortul de atingere 
a obiectivelor, RED I a prezentat o formulă matematică pentru a preciza obiective 
bienale intermediare care defineau o traiectorie orientativă a surselor regenerabile12 
pentru fiecare stat membru. În cazul în care un stat membru nu își atinge obiectivul 
național până în 2020, Comisia poate iniția acțiuni în justiție printr-o procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Obiectivul național definit de RED I viza consumul combinat de energie din trei 
sectoare diferite: energie electrică, încălzire și răcire și transporturi. Directiva nu 
a definit obiective specifice naționale sau ale UE pentru sectorul energiei electrice 
sau pentru sectorul încălzirii și răcirii, dar a stabilit un obiectiv uniform de 10 % 
pentru sectorul transporturilor. Statele membre au avut obligația de a-și stabili 
propriile traiectorii globale și sectoriale pentru sectorul energiei electrice și pentru 
sectorul încălzirii și răcirii în cadrul planurilor lor naționale de acțiune privind energia 
regenerabilă (PNAER), care includeau totodată politicile și măsurile pentru 2020 în 
domeniul energiei produse din surse regenerabile. Statele membre au avut de 
asemenea obligația de a stabili traiectorii de capacitate pentru fiecare tehnologie 
regenerabilă. 

                                                      
11 „Contribuția forfetară” desemnează un număr fix de puncte procentuale cu care trebuie să 

crească ponderea energiei produse din surse regenerabile, puncte atribuite fiecărui stat 
membru pe baza unui set de criterii obiective (cel mai important dintre acestea este PIB-ul 
pe cap de locuitor). În termeni generali, acest factor asigură faptul că țintele în materie de 
energie din surse regenerabile reflectă capacitatea economică a statelor membre, mai 
degrabă decât potențialul de creștere a ponderii acestui tip de energie sau costurile 
aferente unei astfel de creșteri. 

12 Traiectoria orientativă a devenit mai ambițioasă în ultimii ani datorită beneficiilor estimate 
ale progresului tehnologic și ale economiilor de scară. Statelor membre li s-a oferit 
posibilitatea de a stabili o traiectorie națională proprie mai liniară. 
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09 La 30 noiembrie 2016, Comisia a publicat documentul intitulat „Energie curată 
pentru toți europenii”13. Dintre cele opt propuneri legislative din pachet, patru au 
intrat în vigoare în 2018. Acordul politic privind celelalte patru propuneri a fost obținut 
în perioada noiembrie-decembrie 2018. RED II a stabilit un obiectiv obligatoriu pentru 
UE de cel puțin 32 % până în 203014, cu opțiunea de a majora din nou obiectivul în 
2023. Procentul de cel puțin 32 % va trebui însă atins fără a se stabili obiective 
naționale obligatorii. 

Schemele naționale de sprijin și alte măsuri pentru îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 

10 RED I a încurajat statele membre să instituie scheme naționale de sprijin pentru 
sursele regenerabile de energie, bazate pe stimulente pentru investitorii din sectorul 
privat, pentru a-și atinge obiectivele pentru 2020 (a se vedea caseta 3). 
RED I a solicitat, de asemenea, ca energia electrică din surse regenerabile să 
beneficieze de „acces prioritar” la rețea, ca modalitate de a garanta vânzarea energiei 
electrice produse astfel.  

                                                      
13 COM(2016) 860 final, „Energie curată pentru toți europenii”. S-au propus patru 

regulamente: un regulament privind guvernanța uniunii energetice (intrat în vigoare la 
24.12.2018), un regulament privind piața internă a energiei electrice (programat să intre în 
vigoare în mai 2019), un regulament privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei 
electrice (programat să intre în vigoare în mai 2019) și un regulament privind înființarea 
unei agenții a Uniunii Europene pentru cooperarea autorităților de reglementare din 
domeniul energiei (programat să intre în vigoare în mai 2019). De asemenea, s-au propus 
patru directive: o directivă privind performanța energetică a clădirilor (intrată în vigoare la 
9.7.2018), o directivă privind energia din surse regenerabile (RED II) și una privind eficiența 
energetică (ambele intrate în vigoare la 24.12.2018) și o directivă privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice (programată să intre în vigoare în mai 2019). 

14 Inițial, Comisia a propus un obiectiv de 27 % pentru UE pentru 2030, dar Parlamentul 
European și Consiliul au majorat această pondere la 32 %. 
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Caseta 3 

Tipuri de sprijin pentru sursele regenerabile de energie 

Sprijinul este oferit, în general, prin prețuri de vânzare garantate (tarife fixe) sau 
prime complementare care se adaugă la prețurile pieței (prime fixe). Ambele oferă 
un tarif/o primă garantată pentru un număr considerabil de ani. În ceea ce privește 
aceste două opțiuni de sprijin, cele mai obișnuite metode prin care un stat membru 
alocă noi capacități pentru sursele regenerabile de energie sunt cererile de 
exprimare a interesului (participanții solicită atribuirea unui contract de producere 
a energiei electrice) și licitațiile (participanții sunt contractați printr-o procedură 
competitivă).  

Un mecanism de sprijin alternativ este utilizarea certificatelor de origine 
comercializabile, pe care statul le emite ca dovadă a faptului că energia electrică în 
cauză a fost produsă din surse regenerabile. Societățile furnizoare de servicii de 
utilități publice care produc energie electrică din combustibili fosili sunt obligate să 
cumpere astfel de certificate, ceea ce le aduce venituri suplimentare producătorilor 
de energie din surse regenerabile. Spre deosebire de sistemele de tarife/prime fixe, 
producătorilor nu li se garantează un preț pentru producția lor de energie electrică, 
deoarece valoarea certificatelor fluctuează în funcție de cerere și de ofertă. Cu toate 
acestea, statul poate defini măsuri pentru a garanta un profit minim pentru 
producătorii de energie din surse regenerabile. 

De asemenea, statele membre pot atrage investitori prin garantarea împrumuturilor 
sau oferind credite cu dobândă redusă, granturi pentru investiții și o varietate de 
stimulente fiscale. 

11 Ca regulă generală, schemele naționale nu sunt cofinanțate de UE și fac obiectul 
normelor privind ajutoarele de stat. Direcția Generală Concurență (DG COMP) 
analizează aceste scheme pentru a asigura compatibilitatea cu normele pieței interne. 
Până în 2016, statele membre puteau selecta orice tip sau combinație de scheme pe 
care le considerau adecvate pentru piața lor. Majoritatea au instituit o schemă bazată 
pe tarife fixe, derulată prin cereri de exprimare a interesului, aplicând fie schema 
simplă, fie schema în combinație cu un alt tip de stimulent. Începând din 2016, în 
conformitate cu orientările Comisiei privind ajutoarele de stat15, toate schemele noi de 
ajutor pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile trebuie să 
funcționeze pe bază de prime fixe, iar din 2017, aceste scheme trebuie să fie alocate în 

                                                      
15 Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 

2014-2020, 2014/C 200/01. 
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principal prin licitații16 deschise tuturor producătorilor de energie electrică în mod 
nediscriminatoriu17. 

12 În sfârșit, RED I a încurajat statele membre să coopereze pentru a-și atinge 
obiectivele pentru 2020. Mecanismele potențiale de cooperare includ proiecte 
comune și scheme comune de sprijin, precum și acorduri bilaterale privind transferul 
unei părți a energiei electrice din surse regenerabile de către un stat membru care 
produce mai multă astfel de energie către unul care produce mai puțină, procedeu 
numit „transfer statistic”. 

Sprijin pentru energia eoliană și energia solară din FEDR și din 
Fondul de coeziune 

13 Fondurile UE pot oferi finanțare suplimentară pentru a consolida acțiunile 
statelor membre, completând schemele naționale sau regionale de sprijin prin 
intermediul ajutorului pentru investiții. 

14 Pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, aproximativ 
8,8 miliarde de euro au fost alocați către proiecte de energie regenerabilă prin 
intermediul finanțării pentru politica de coeziune acordate din Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) și din Fondul de coeziune. După cum se arată în tabelul 2, 
începând cu anul 2007, pentru investițiile în energia eoliană s-au alocat aproximativ 
972 de milioane de euro, iar o sumă de 2 868 de milioane de euro a fost alocată pentru 
proiecte din domeniul energiei solare. Alocările pe stat membru din FEDR și din Fondul 
de coeziune pentru investițiile în energie eoliană și solară în ambele perioade de 
programare sunt prezentate în anexele I și II. 

                                                      
16 Cu toate acestea, se pot utiliza în continuare tarife fixe pentru instalații noi la scară mică 

(până la 500 kW) și pentru instalații eoliene de până la 3 MW (sau trei turbine), precum și 
pentru contracte semnate înainte de 2016. 

17 Statele membre pot limita procedurile de licitație la anumite tehnologii atunci când 
deschiderea schemelor de sprijin pentru toți producătorii de energie electrică din surse 
regenerabile ar conduce la un rezultat nesatisfăcător. 



18 

 

Tabelul 2 – Alocări din FEDR și din Fondul de coeziune pentru investițiile 
în surse regenerabile de energie în UE, 2007-2020, în milioane de euro 

Tehnologie 
regenerabilă 

Perioadă de programare Total  %  

2007-2013 2014-2020 

Energie eoliană 541 431 972 11 % 

Energie solară 1 064 1 804 2 868 33 % 

Biomasă 1 267 1 576 2 843 33 % 

Alte surse 
regenerabile de 
energie 

851 1 195 2 046 23 % 

Total surse 
regenerabile de 
energie 

3 723 5 006 8 729 100 % 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei, extrase la 9.4.2019. 

15 Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus, în cadrul politicii de coeziune, 
alocarea a 30 % din FEDR și a 37 % din Fondul de coeziune pentru a contribui la 
acțiunile desfășurate în sprijinul obiectivelor climatice, care includ promovarea 
energiei din surse regenerabile18. Calculată pe baza sumelor totale propuse pentru 
FEDR/Fondul de coeziune (excluzând contribuția din Fondul de coeziune la Mecanismul 
pentru interconectarea Europei – Transporturi), această contribuție reprezintă 
60,2 miliarde de euro din FEDR și 11,6 miliarde de euro din Fondul de coeziune19. 
Evaluarea impactului propunerii RED II a concluzionat că o investiție de aproximativ 
254 de miliarde de euro era necesară pentru atingerea obiectivului inițial de 27 % 
asumat de UE pentru 203020. Cu alte cuvinte, pentru a se atinge obiectivul actual de cel 
puțin 32 % asumat de UE pentru 2030, contribuția financiară totală de aproximativ 
71,8 miliarde de euro din FEDR și din Fondul de coeziune în sprijinul obiectivelor 

                                                      
18 COM(2018) 372 final, „Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune”, secțiunea 4 din 
expunerea de motive și considerentul 14, p. 7, respectiv p. 13. 

19 Studiu de caz rapid: „Alocarea către statele membre a finanțării aferente politicii de 
coeziune pentru perioada 2021-2027”, figura 1 și tabelul 9. Curtea de Conturi Europeană, 
martie 2019. 

20 SWD(2016) 418 final, Impact assessment accompanying the document Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of 
energy from renewable sources (recast), COM(2016) 767 final, partea 2, p. 190. 
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climatice va trebui să fie completată cu o finanțare națională semnificativă din surse 
publice și private, precum și cu alte fonduri din partea UE. 
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Sfera și abordarea auditului 
16 Curtea a abordat eficacitatea sprijinului acordat de UE și de statele membre 
pentru producerea de energie electrică din energie eoliană și energie solară 
fotovoltaică, care au fost cele mai puternice motoare ale creșterii ponderii energiei din 
surse regenerabile. În acest sens, Curtea a examinat: 

— dacă ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de 
energie a progresat începând cu anul 2005 în conformitate cu obiectivele stabilite; 

— dacă schemele naționale de sprijin au reușit să atragă investiții în producerea de 
energie electrică din energie eoliană și din energie solară fotovoltaică; 

— dacă alte condiții necesare pentru energia din surse regenerabile, inclusiv 
extinderea și modernizarea rețelelor, afectează implementarea acesteia; 

— dacă finanțarea din domeniul coeziunii disponibilă pentru investițiile în energia 
eoliană și în energia solară fotovoltaică a permis obținerea unor realizări și 
rezultate durabile și dacă nivelurile de sprijin erau adecvate; 

— dacă versiunea revizuită a cadrului juridic al UE pentru perioada 2021-2030 
creează un mediu de susținere pentru dezvoltarea instalațiilor eoliene și solare 
fotovoltaice. 

17 Obiectul auditului este foarte relevant, întrucât schimbările climatice și 
sustenabilitatea energetică ocupă un loc important pe agenda politică și economică. 
Publicarea prezentului raport de audit va coincide cu publicarea în 2019, de către 
Comisie, a următorului raport din seria de rapoarte intermediare privind energia din 
surse regenerabile, care va detalia progresele înregistrate de statele membre în 
atingerea obiectivelor lor pentru 2020. Aceste rapoarte vor oferi o ultimă șansă de a se 
întreprinde acțiuni corective și vor pune la dispoziție informațiile necesare pentru 
discutarea situației surselor regenerabile de energie după 2020.  

18 Auditul a acoperit utilizarea FEDR și a Fondului de coeziune pentru perioadele de 
programare 2007-2013 și 2014-2020. La nivelul UE, Curtea a examinat activitatea celor 
cinci direcții generale ale Comisiei care au un rol semnificativ în implementarea 
energiei eoliene și a energiei solare fotovoltaice, precum și datele Eurostat21. De 
asemenea, Curtea a vizitat, la Bruxelles și în statele membre, o serie de părți interesate 
                                                      
21 Direcțiile generale Energie (DG ENER), Politică Regională și Urbană (DG REGIO), Concurență 

(DG COMP), Politici Climatice (DG CLIMA) și Mediu (DG ENV). 
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care activează în domeniul energiei eoliene și/sau al energiei solare fotovoltaice, 
precum și Agenția Europeană de Mediu de la Copenhaga. 

19 Curtea a vizitat patru state membre: Germania, Grecia, Spania și Polonia. Acestor 
state membre le corespunde o alocare de aproximativ 50 % din sumele totale alocate 
din FEDR și din Fondul de coeziune pentru energia eoliană și energia solară în 
perioadele 2007-2013 și 2014-2020; de asemenea, aceste state membre reprezintă 
52 % din capacitatea instalată de energie eoliană în 2017 și 47 % din capacitatea 
instalată de energie solară fotovoltaică în 2017. Curtea a examinat în aceste țări 24 de 
proiecte (nouă instalații eoliene, 12 instalații solare fotovoltaice și trei instalații mixte 
eoliene/solare fotovoltaice) care beneficiază de cofinanțare din FEDR sau din Fondul de 
coeziune, pe baza importanței și a relevanței pentru domeniul auditului a energiei 
eoliene și a energiei solare fotovoltaice. Anexa III conține o listă cu aceste proiecte. 

20 În sfârșit, la redactarea concluziilor și a recomandărilor din prezentul raport, 
Curtea a utilizat observațiile prezentate pe marginea constatărilor sale de experți în 
domeniul surselor regenerabile de energie. 
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Observații 

Ponderea crescută a energiei din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie nu este suficientă pentru 
a atinge obiectivele 

21 Curtea a analizat progresele realizate începând cu anul 200522, în UE în ansamblu 
și în cele patru state membre examinate, în ceea ce privește obiectivul global legat de 
sursele regenerabile de energie, precum și obiectivele sectoriale specifice legate de 
energia electrică (a se vedea caseta 2). Curtea a examinat, de asemenea, rolul jucat de 
Directiva din 2009 privind energia din surse regenerabile (RED I) și a evaluat 
monitorizarea de către Comisie a progreselor înregistrate de statele membre în 
direcția atingerii obiectivelor lor, precum și acțiunile întreprinse de Comisie pentru 
a aborda problema dezvoltării lente. 

Progresele semnificative, în special în domeniul energiei electrice, ar 
putea să nu fie suficiente pentru a îndeplini obiectivul asumat de UE 
pentru 2020 

22 RED I a stabilit o traiectorie orientativă minimă pentru fiecare țară, precizând 
obiectivele intermediare care trebuiau atinse până în 2020 în ceea ce privește 
ponderea globală a surselor regenerabile de energie. În plus, directiva a impus fiecărui 
stat membru să își definească propriile traiectorii globale și sectoriale specifice (pentru 
energie electrică, încălzire și răcire și transporturi) în planurile naționale de acțiune 
privind energia din surse regenerabile23.  

                                                      
22 2005 este primul an pentru care sunt disponibile date privind ponderea energiei produse 

din surse regenerabile în consumul final brut de energie.  

23 Statele membre puteau stabili obiective globale naționale și obiective sectoriale mai 
ambițioase pentru transporturi decât cele definite în RED I.  
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23 În 2017, ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de 
energie al UE a ajuns la 17,5 %, obiectivul global pentru anul 2020 fiind 20 %. Acest 
procent era aproape de două ori mai mare decât ponderea din 2005 (9,1 %)24. 11 
dintre cele 28 de state membre și-au atins deja obiectivul pentru 2020. Acestea sunt: 
Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Croația, Italia, Lituania, Ungaria, 
România, Finlanda și Suedia. În ceea ce privește celelalte 17 state membre:  

— Grecia, Letonia și Austria își vor atinge cel mai probabil obiectivul pentru 2020 
dacă vor continua să pună în aplicare în ritmul actual măsuri care vizează sursele 
regenerabile de energie. Aceste trei state mai au nevoie de o creștere de mai 
puțin de 2 puncte procentuale (p. p.) a ponderii energiei din surse regenerabile 
până în 2020; 

— ponderea surselor regenerabile de energie în alte opt state membre (Belgia, 
Germania, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia și Slovacia) ar trebui să 
crească cu 2-4 p.p. pentru ca aceste țări să atingă obiectivul pentru 2020 (cu alte 
cuvinte, ritmul trebuie să fie mai alert decât cel de până acum); și  

— este puțin probabil ca restul de șase state membre să își îndeplinească obiectivul 
pentru anul 2020, deoarece au nevoie de următoarele creșteri ale ponderii 
surselor regenerabile de energie: Țările de Jos – 7,4 p.p., Franța – 6,7 p.p., Irlanda 
– 5,3 p.p., Regatul Unit – 4,8 p.p., Luxemburg – 4,6 p.p. și Polonia – 4,1 p.p. În 
anexa IV sunt prezentate progresul mediu înregistrat până în prezent și progresul 
mediu necesar pentru atingerea obiectivelor pentru fiecare stat membru.  

24 Rata creșterii în direcția obiectivului general asumat de UE a încetinit între 2014 și 
2016, urcând apoi ușor în 2017. Creșterea de la an la an a fost de 5,1 % între 2013 și 
2014, apoi de 3,3 % între 2014 și 2015, de 1,8 % între 2015 și 2016 și de 2,9 % între 
2016 și 2017 (a se vedea creșterile graduale în tabelul A din anexa V).  

25 Sectorul energiei electrice a contribuit cel mai mult la atingerea obiectivului 
general în termeni relativi. Ponderea aferentă sector s-a dublat, de la aproximativ 15 % 
în 2005 la aproape 31 % în 2017, în timp ce ponderile pentru încălzire/răcire și 
transporturi în 2017 au fost de 19,5 %, respectiv 7,6 % (a se vedea tabelul A din 
anexa V). În termeni absoluți însă, sectorul încălzirii și răcirii este cel care contribuie în 
cea mai mare măsură la ponderea energiei din surse regenerabile la nivelul UE. În 

                                                      
24 https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares.  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
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2017, acest sector a asigurat un total de 102 Mtep25, în timp ce energia electrică din 
surse regenerabile a furnizat 86,7 Mtep, iar sectorul transporturilor a contribuit cu 
23,7 Mtep. 

26 Obiectivele pentru 2020 în domeniul energiei electrice în cazul celor patru state 
membre examinate de Curte, așa cum sunt stabilite în planurile lor naționale de 
acțiune privind energia regenerabilă, sunt următoarele: 38,6 % în Germania, 39,8 % în 
Grecia, 39 % în Spania și 19,1 % în Polonia. Între 2010 și 2017, Germania și Spania au 
depășit traiectoriile lor naționale pentru energia electrică din surse regenerabile. 
Polonia s-a situat sub valorile-țintă în unii ani, iar Grecia a rămas în urmă în toți anii: la 
sfârșitul lui 2017, această țară era cu 7 puncte procentuale sub valoarea-țintă. În timp 
ce, în Grecia, creșterea mai mică decât cea preconizată a ponderii în domeniul energiei 
electrice a fost compensată de o creștere a ponderii în domeniul încălzirii și al răcirii, în 
Germania și în Spania s-a observat un fenomen invers, energia electrică din surse 
regenerabile compensând pentru sectorul încălzirii și răcirii. În tabelele B și C din 
anexa V se prezintă o defalcare anuală pentru aceste state membre.  

RED I a crescut gradul de implementare a energiei din surse 
regenerabile, însă raportarea nu este suficient de promptă pentru 
a permite luarea de măsuri corective 

27 RED I a contribuit la creșterea implementării energiei din surse regenerabile, 
stabilind un obiectiv național global și o traiectorie orientativă minimă pentru fiecare 
stat membru și impunând statelor membre să definească traiectorii și să pună în 
aplicare măsuri pentru cele trei sectoare care contribuie la atingerea obiectivului. 
Traiectoriile și obiectivele naționale oferă o perspectivă utilă pe termen lung pentru 
planificarea investițiilor. Traiectoriile naționale reprezintă, de asemenea, un punct de 
referință pentru Comisie în ceea ce privește raportarea și monitorizarea.  

28 Cadrul juridic ar trebui să garanteze că statele membre furnizează informații 
actualizate, astfel încât Comisia să poată identifica dacă statele membre trebuie sau nu 
să adopte măsuri corective. Regulamentul privind statisticile în domeniul energiei26 
prevede că toate datele din domeniul energiei trebuie raportate către Eurostat o dată 

                                                      
25 Milioane tone echivalent petrol (Mtep) reprezintă cantitatea de energie degajată prin 

combustia unui milion de tone de petrol brut. 

26 Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 
22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1). 
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pe an, cel târziu după 11 luni de la sfârșitul anului27. Regulamentul prevede că Eurostat 
are la dispoziție două luni pentru a interacționa cu statele membre și pentru a valida 
aceste date; Direcția Generală Energie (DG ENER) are nevoie apoi de alte două luni 
pentru a-și prezenta raportul bienal privind evoluția politicii în domeniul energiei din 
surse regenerabile, acest raport fiind o prevedere a RED I. În cazul în care raportul 
arată că un stat membru nu își îndeplinește traiectoria orientativă stabilită de directivă, 
DG ENER poate solicita statului membru respectiv să prezinte un plan național de 
acțiune privind energia regenerabilă modificat și să adopte acțiuni de remediere 
pentru a reveni la traiectoria stabilită.  

29 Până în prezent, DG ENER a publicat patru astfel de rapoarte intermediare: 
în 2013, în 2015, în 2017 și în 201928. Ultimul raport, publicat în aprilie 2019, acoperă 
situația din perioada 2015-2017. În sfârșit, abia în primăvara anului 2022 se va ști cu 
precizie dacă statele membre au atins sau nu obiectivele lor globale pentru 2020. 
Întrucât raportarea se bazează pe date cu o vechime cuprinsă între doi și trei ani, acest 
lucru nu permite Comisiei și factorilor de decizie politică să ia măsuri corective în timp 
util, atunci când și acolo unde acestea sunt cel mai necesare. 

30 În plus, RED I restrânge mandatul Comisiei de a monitoriza respectarea de către 
fiecare stat membru a traiectoriei sale orientative pe doi ani. Directiva nu impune 
Comisiei să monitorizeze îndeplinirea de către statele membre a obiectivelor globale 
sau sectoriale din planurile lor naționale de acțiune privind energia regenerabilă. Până 
în prezent, Comisia a fost nevoită să solicite acțiuni corective o singură dată, atunci 
când Țările de Jos nu și-au atins ținta pentru 2015-2016 prevăzută de traiectoria 
orientativă. Cu toate acestea, Țările de Jos nu au prezentat un plan național de acțiune 
privind energia regenerabilă modificat, deși aceasta era acțiunea corectivă solicitată. 

Statele membre vizitate au stimulat investițiile în instalații 
eoliene și solare fotovoltaice, însă reducerea sprijinului în 
cadrul schemelor naționale a încetinit implementarea 

31 Curtea a examinat dacă schemele naționale de sprijin din cele patru state 
membre vizitate au contribuit în mod eficace la dezvoltarea de proiecte în domeniul 
energiei eoliene și al energiei solare fotovoltaice și dacă a existat o cooperare între 

                                                      
27 Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, anexa B, 
p. 48). 

28 https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_ro. 
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statele membre. De asemenea, Curtea a examinat cine suportă costurile sprijinului 
acordat pentru sursele regenerabile de energie și cum au influențat reducerile 
ulterioare ale nivelului de sprijin implementarea de noi proiecte, în special în ceea ce 
privește investițiile în instalații solare fotovoltaice. În plus, Curtea a evaluat dacă 
licitațiile (care reprezintă instrumentul principal pentru alocarea de noi capacități 
începând din 2017, a se vedea punctul 11) și participarea cetățenilor (fie ca 
„prosumatori”29, fie organizați în „comunități de energie”30) ar putea constitui 
o modalitate de depășire a creșterii lente din sectoarele energiei eoliene și energiei 
solare fotovoltaice.  

Cele patru state membre examinate au stimulat investițiile în energia 
eoliană și în energia solară fotovoltaică, dar au utilizat în mică măsură 
mecanismele de cooperare 

32 RED I a solicitat statelor membre să creeze scheme de sprijin bazate pe 
stimulente pentru investitorii din sectorul privat cu scopul de a stimula noua 
„economie verde”. De asemenea, le-a solicitat să includă în dreptul intern conceptul de 
„acces prioritar” al energiei din surse regenerabile și le-a sugerat să utilizeze 
mecanismele de cooperare pentru a crea sinergii cu alte piețe ale energiei. 

33 Toate cele patru state membre pe care Curtea le-a examinat au instituit scheme 
de sprijin. Până la data la care Comisia a prevăzut obligativitatea licitațiilor pentru 
instalațiile la scară mare (a se vedea punctul 11 și notele de subsol 16 și 17), Germania 
și Spania foloseau tarife și prime fixe, iar Grecia folosea aproape exclusiv tarife fixe. 
Toate aceste trei țări utilizau sistemul cererilor de exprimare a interesului. Polonia 
utiliza sistemul certificatelor comercializabile. Anexa VI prezintă, pentru fiecare stat 
membru, o cronologie care indică adoptarea schemelor de sprijin și evoluția 
capacităților eoliene și solare fotovoltaice din 1999 până în 2017. 

34 Investitorii au remarcat noua oportunitate de afaceri, care oferea două avantaje:  

(a) tariful/prima pe kWh produs era stabilit(ă) în contracte cu o durată de cel puțin 
20 de ani, oferind astfel certitudine pe termen lung investitorilor; și 

                                                      
29 Proprietari de microinstalații de energie din surse regenerabile care produc și consumă 

energie electrică pentru a-și satisface parțial sau integral nevoile proprii, cu opțiunea de 
a transfera surplusul de energie electrică în rețea. 

30 Grupuri înființate de proprietarii de instalații de energie din surse regenerabile pentru 
a vinde și a gestiona energia produsă de aceste instalații. 
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(b) chiar dacă nivelul de capital inițial necesar era ridicat, costurile ulterioare de 
funcționare, inclusiv costurile cu personalul, sunt în general scăzute. 

35 Odată ce un stat membru a introdus în dreptul intern dispoziții privind sprijinul 
pentru sursele regenerabile de energie, implementarea s-a realizat rapid. De la 
începutul utilizării acestor scheme, ponderea energiei eoliene în producția totală de 
energie electrică a înregistrat o creștere constantă și destul de liniară, cu excepția 
Spaniei, unde capacitatea eoliană a stagnat din 2014 (a se vedea figura 4). Ponderea 
energiei solare a crescut rapid în Germania, Grecia și Spania începând din 2008-2010, 
pentru a stagna ulterior în Grecia și Spania după 2013, din cauza măsurilor de reducere 
a sprijinului inițial ridicat. În Polonia, energia solară nu a contribuit aproape deloc la 
producerea de energie electrică, deoarece Polonia nu a stabilit obiective ambițioase 
pentru instalațiile solare fotovoltaice (a se vedea tabelul E din anexa V). 

Figura 4 – Ponderea energiei eoliene și a energiei solare în producția 
totală de energie electrică din cele patru state membre și din UE-28 în 
perioada 2005-2017 

 
* Cifra aferentă energiei solare se referă la atât la energia solară fotovoltaică, cât și la energia 
solară termică pentru producerea de energie electrică. Trebuie însă precizat că energia solară 
fotovoltaică reprezintă 98 % din totalul celor două tehnologii în ansamblul UE (a se vedea nota 
de subsol 3). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat. 
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36 Deși toate cele patru state membre au integrat în dreptul intern „accesul 
prioritar” al energiei din surse regenerabile, acestea au utilizat doar în mică măsură 
mecanismele de cooperare prevăzute de directivă. Mecanismele de cooperare au fost 
utilizate doar de trei ori: o procedură comună de licitație pentru investiții în energie 
solară fotovoltaică organizată de Germania și Danemarca, o schemă de certificare 
comună administrată de Suedia și Norvegia și acorduri de transfer statistic între 
Luxemburg și Lituania și Luxemburg și Estonia (Lituania și Estonia își îndepliniseră încă 
din 2014 obiectivele pentru 2020), la un preț de aproximativ 15 euro/MWh transferat. 
Aparenta lipsă de popularitate a mecanismelor de cooperare a fost evidențiată în 
noiembrie 2016 de evaluarea „REFIT” a RED I31. Curtea a raportat deja că UE se 
confruntă cu o provocare în încercarea de a determina piețele locale, regionale și 
naționale ale energiei să colaboreze pentru dezvoltarea pieței interne a energiei32. 

Ajustarea nivelurilor inițiale ridicate ale sprijinului, în special pentru 
energia solară fotovoltaică, a descurajat potențialii investitori  

37 Existența unor condiții favorabile de sprijin permite dezvoltarea unei „economii 
verzi”. Este însă necesar ca statele membre să monitorizeze periodic piața, astfel încât, 
atunci când aceasta începe să se autoreglementeze, sprijinul să poată fi ajustat în 
sensul reducerii pentru a se evita supracompensarea, prețurile ridicate la energie 
electrică pentru consumatori și erodarea finanțelor publice.  

Subvenționare excesivă a proiectelor de către statele membre 

38 Un sistem de sprijin eficient ar trebui să încurajeze investițiile fără să existe 
o supracompensare. Pentru a atinge acest obiectiv, costurile totale egalizate ale 
producerii de energie (a se vedea caseta 1) ar trebui să fie utilizate pentru definirea 
costurilor de producere a energiei din surse regenerabile și pentru a determina 
tarifele/primele fixe oferite potențialilor investitori33. 

39 În 2010, costurile totale egalizate ale producerii de energie pentru instalațiile 
solare fotovoltaice erau de 360 USD/MWh (aproximativ 270 de euro/MWh, a se vedea 

                                                      
31 SWD(2016) 417 final, Regulatory Fitness and Performance evaluation of Directive 2009/28, 

accompanying the proposal for a Directive on the promotion of the use of energy from 
renewable sources (recast), p. 5. 

32 Raportul special nr. 16/2015: „Sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea 
securității aprovizionării cu energie, prin dezvoltarea pieței interne a energiei”. 

33 Ecofys, Design features of support schemes for renewable electricity, 27.1.2014. 
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figura 3). De exemplu, între 2008 și 2010, tariful fix pentru instalațiile solare 
fotovoltaice din Germania, Grecia și Spania era cu 18-67 % mai mare decât costurile 
totale egalizate ale producerii de energie, ceea ce a condus la profituri considerabile 
pentru producători (a se vedea caseta 4).  

Caseta 4 

Exemple de niveluri ale tarifelor pentru proiectele de energie solară 
fotovoltaică în cele trei state membre examinate care au utilizat tarife 
fixe 

În 2009, tariful fix pentru un contract de 20 de ani în Germania varia între 430 de 
euro/MWh pentru instalațiile mici, de până la 30 kWp34, și 319 euro/MWh pentru 
instalațiile mari, montate pe sol. 

În 2009 și în 2010, Grecia oferea tarife fixe pentru 20 de ani care variau de la 450 de 
euro/MWh pentru instalații între 10 și 100 kWp la 400 de euro/MWh pentru 
instalații de peste 100 kWp. 

În 2008, Spania semna contracte pe 25 de ani cu un tarif fix de 440 de euro/MWh 
pentru instalații de mai puțin de 100 kW, respectiv de 418 euro/MWh pentru 
instalații între 100 kW și 10 MW.  

În 2010, costurile totale egalizate ale producerii de energie pentru instalațiile solare 
fotovoltaice erau de aproximativ 270 de euro/MWh. 

40 Prețul certificatelor comercializabile în Polonia a fost, de asemenea, foarte 
atractiv până în 2011: valoarea certificatului pe MWh produs era în medie egală cu 
59 % din veniturile producătorilor. În 2011, certificatele aveau prețul de 282 zł/MWh 
(aproximativ 60 de euro/MWh), în timp ce prețul plătit pentru energie electrică era în 
medie de 199 zł/MWh (aproximativ 50 de euro/MWh). 

41 În aceeași perioadă, inovarea tehnologică a stimulat capacitatea de producție 
a noilor instalații și a determinat reducerea costurilor la materiale și a costurilor 
auxiliare, în special pentru instalațiile solare fotovoltaice. În Germania, potrivit 
Ministerului Federal al Afacerilor Economice și al Energiei, costul unui sistem tipic de 
panouri fotovoltaice de acoperiș cu o putere cuprinsă între 10 kWp și 100 kWp a scăzut 
cu aproximativ 27 % (de la 4 100 de euro/kWp la 3 000 de euro/kWp) între 2008 și 
                                                      
34 Kilowatt-vârf (kWp): puterea de vârf a panoului solar fotovoltaic. Atunci când sunt în 

funcțiune, panourile solare fotovoltaice produc energie măsurată în kilowați-oră (kWh). De 
exemplu, panourile fotovoltaice cu o putere de vârf de 300 kWp care funcționează la 
capacitate maximă timp de o oră vor produce 300 kWh. 
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2009. În Grecia, potrivit Ministerului Mediului și Energiei, costul unei instalații de 
același tip și cu aceleași dimensiuni a scăzut cu 70 % între 2009 și mijlocul anului 2013. 

42 Germania, Grecia și Spania au oferit, de asemenea, timp de peste un deceniu, 
pentru energia eoliană onshore, tarife/prime variind de la 80 de euro/MWh la 100 de 
euro/MWh. În 2010, energia eoliană onshore a avut un preț mult mai avantajos pe 
MWh produs decât energia solară fotovoltaică. Anexa VI arată modul în care au 
evoluat tarifele în cele patru state membre atât pentru energia eoliană, cât și pentru 
energia solară fotovoltaică. 

43 În primii ani, combinația dintre sistemele generoase de tarife/prime fixe, prețurile 
ridicate ale certificatelor comercializabile și costurile tehnologice în scădere a condus 
la profituri semnificative, în special pentru instalațiile solare fotovoltaice. Situația era și 
mai avantajoasă în cazurile în care, pe lângă tarife/prime fixe atractive, un proiect 
beneficia și de ajutor pentru investiții (o subvenție care acoperă parțial costurile de 
instalare). Curtea a constatat că o serie de proiecte pe care le-a examinat își recuperau 
investițiile după patru până la șase ani și, prin urmare, ar fi fost puse în aplicare chiar și 
cu niveluri mai scăzute de sprijin (a se vedea punctul 72).  

Nivelul ridicat al sprijinului a determinat creșterea prețurilor la energie electrică și 
a contribuit la deficitele publice naționale 

44 Costul încurajării surselor regenerabile de energie prin tarife/prime fixe este 
acoperit fie direct de consumatorul final, fie de la bugetul de stat. În Germania, costul 
sprijinirii surselor regenerabile de energie reprezintă o componentă majoră a facturilor 
la energie electrică și ia forma unei „suprataxe” (a se vedea caseta 5). Studiile arată că 
„suprataxa” va scădea numai atunci când se vor încheia contractele actuale pe 20 de 
ani cu tarife/prime fixe35. 

                                                      
35  Agora Energiewende, Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2017. 

Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2018, figurile 7-4, p. 46. 
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Caseta 5 

În Germania, sprijinul pentru sursele regenerabile de energie a crescut 
considerabil facturile de energie electrică 

Prețurile la energie electrică în Germania (cu toate impozitele și taxele incluse) 
pentru gospodării36 și alți consumatori decât gospodăriile37 sunt, în mod tradițional, 
mai mari decât media UE (cu 44 %, respectiv 39 % mai mari în primul semestru din 
2018), în parte din cauza „suprataxei”. În plus, reglementările permit o scutire de 
80-85 % din valoarea „suprataxei” pentru anumite sectoare, ca măsură în domeniul 
concurenței. Cele 4 000 de întreprinderi în cauză reprezintă o cincime din consumul 
total de energie electrică al țării, iar scutirea de 4,8 miliarde de euro acordată 
acestora trebuie compensată de toți ceilalți consumatori. 

45 În Spania, sprijinul pentru sursele regenerabile de energie este acoperit în 
principal de bugetul național. Astfel, tarifele/primele fixe ridicate au condus la 
o erodare semnificativă a finanțelor publice. Guvernul a reușit să stabilizeze costul 
sprijinului sub formă de tarife/prime fixe pentru toate sursele regenerabile de energie 
la aproximativ 6,5 miliarde de euro/an începând cu 2013, printr-o serie de măsuri care 
au vizat producătorii. În Grecia, intenția inițială a fost de a acoperi sprijinul de la 
bugetul național. Cu toate acestea, din cauza crizei economice, costul sprijinului a fost 
transferat producătorilor și, într-o mai mică măsură, consumatorilor, prin majorarea 
unei taxe speciale pentru surse regenerabile de energie. Deficitul de la nivelul 
finanțelor publice imputabil surselor regenerabile de energie a fost compensat integral 
până în ianuarie 2018.  

46 Situația este diferită pentru certificatele comercializabile, în cazul cărora oferta 
excedentară afectează în mod direct veniturile producătorilor de energie din surse 
regenerabile, în special atunci când nu există o intervenție a statului care să garanteze 
un preț minim al certificatelor, cum a fost cazul în Polonia (a se vedea caseta 6). 

                                                      
36 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en. 

37 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_205&lang=en. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_205&lang=en
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Caseta 6 

Condițiile ineficace ale schemei naționale de ajutor au creat o situație 
în care numeroase ferme eoliene poloneze funcționau în pierdere 

În Polonia, prețul inițial ridicat al certificatelor, combinat cu niveluri atractive ale 
ajutorului pentru investiții, a încurajat numeroși investitori să intre pe piața surselor 
regenerabile de energie. Această evoluție a contribuit, la rândul său, la o ofertă 
excedentară de certificate, al căror preț a scăzut în mod constant, cu un efect 
negativ asupra veniturilor producătorilor. În 2017, certificatele valorau deja cu 86 % 
mai puțin decât în 201138. Potrivit datelor Energy Market Agency (Agenția pentru 
Piața Energiei), pentru prima jumătate a anului 2017, 70 % din parcurile eoliene din 
Polonia cu o putere de peste 10 MW funcționau în pierdere. 

Reducerea nivelurilor sprijinului de către statele membre a afectat rata de creștere 
a ponderii energiei eoliene și a energiei solare fotovoltaice în producția de energie 
electrică 

47 Pentru a reduce costurile sprijinului pentru sursele regenerabile de energie, 
statele membre au adoptat mai multe măsuri care vizează în mod direct producătorii. 
În funcție de amploarea măsurilor și de modul în care au fost aplicate (retroactiv, cu 
efect imediat sau după o perioadă de tranziție), implementarea energiei din surse 
regenerabile a fost afectată în mod semnificativ în trei dintre cele patru state membre 
examinate, lucru subliniat și în evaluarea REFIT a RED I39.  

48 Germania a fost printre primele țări care au redus tarifele: o scădere inițială în 
2009 a fost urmată în 2012 de o reducere și mai drastică, ce a inclus modificări ale 
formulei de calcul al tarifelor pentru a ține seama de capacitatea instalată din anul 
precedent. Cu toate acestea, deoarece scăderea tarifelor a fost transparentă și 
previzibilă și a inclus perioade de tranziție, aceasta nu a descurajat investitorii (a se 
vedea caseta 7). 

                                                      
38 În 2017, certificatele valorau sub 39 zł (9 euro)/MWh, în timp ce prețul energiei electrice 

era în medie de 164 zł (39 de euro)/MWh. Cu alte cuvinte, doar 19,2 % din veniturile medii 
de 202 zł (48 de euro)/MWh ale producătorilor proveneau din certificatele lor. 

39 Evaluarea REFIT a RED I, pagina 6. 
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Caseta 7 

Transparența și predictibilitatea sprijinului au susținut creșterea 
investițiilor atât în energia eoliană, cât și în energia solară fotovoltaică 
în Germania 

În perioada 2012-2016, când implementarea instalațiilor eoliene a încetinit, iar 
energia solară fotovoltaică stagna în majoritatea statelor membre, capacitatea 
eoliană și solară fotovoltaică a Germaniei a continuat să crească, deși într-un ritm 
mai lent decât cel anterior în cazul energiei solare fotovoltaice (a se vedea figura 4). 
Ritmul mai lent de creștere de după 2014 poate fi atribuit totuși unei noi măsuri sub 
forma unor limite anuale de capacitate superioară și inferioară (așa-numitele 
„culoare de implementare”). 

49 Reducerile tarifare severe au descurajat investitorii în instalații solare fotovoltaice 
din Grecia. În 2010, această țară și-a redus mai întâi tarifele fixe pentru instalații solare 
fotovoltaice, deși nu exista nicio clauză privind modificarea prețurilor în contractele 
semnate cu producătorii. De atunci, tarifele au fost reduse din nou de mai multe ori, în 
două cazuri cu efect retroactiv. Între 2013 și 2016, când Grecia a organizat primele sale 
licitații-pilot, practic nu a mai fost instalată nicio nouă capacitate solară fotovoltaică. În 
schimb, sectorul eolian din Grecia nu a făcut niciodată obiectul unor reduceri tarifare, 
iar capacitatea eoliană a înregistrat o creștere aproape liniară, de aproximativ 10 % pe 
an, chiar și în anii de criză economică în Grecia. 

50 Modificările din cadrul legislativ spaniol au condus la o suspendare completă, de 
câțiva ani, a investițiilor în energia eoliană și în energia solară fotovoltaică. În 2010, 
guvernul spaniol a început să limiteze numărul de ore pentru care producerea de 
energie electrică din surse regenerabilă putea fi remunerată și chiar a impus 
producătorilor să plătească o taxă pentru injectarea de energie electrică în rețea; în 
2012, Spania nu mai oferea deja nicio subvenție pentru instalații noi de energie eoliană 
sau solară fotovoltaică. Modelul tarifelor/primelor fixe a fost în cele din urmă 
abandonat în 2013 în favoarea unui sistem de compensare care oferea o rentabilitate 
a investițiilor pe baza unor criterii definite. Noile măsuri, care au fost aplicate 
retroactiv în anumite cazuri, au afectat încrederea investitorilor și au condus la oprirea 
completă a investițiilor în energia eoliană (2012) și în energia solară fotovoltaică (2011) 
în Spania. Până în 2015, când au fost lansate primele licitații-pilot, această țară nu 
a mai implementat nicio capacitate nouă. 

51 În Polonia, cerințele stricte privind amplasarea au afectat negativ investițiile în 
energia eoliană. Legea din 2016 privind investițiile în turbine eoliene a stabilit cerințe 
stricte de amplasare, a interzis orice modernizare a turbinelor existente care nu 
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îndeplinesc noua cerință privind amplasarea și a majorat drastic impozitul pe 
instalațiile eoliene (clauzele privind modernizarea și impozitele au fost abrogate în cele 
din urmă la jumătatea anului 2018). Sistemul de certificate comercializabile a fost 
închis pentru noii participanți la jumătatea anului 2016 și nu s-au mai organizat licitații 
pentru instalații eoliene de dimensiuni standard până la jumătatea anului 2018. Ca 
urmare, de la jumătatea anului 2016 până la jumătatea anului 2018, capacitatea 
eoliană în Polonia nu a crescut decât nesemnificativ.  

Dezvoltarea producției de energie electrică din surse regenerabile este 
îngreunată de insuficiența licitațiilor și de obstacole practice în calea 
producătorilor 

52 În cadrul auditului, Curtea a evaluat dacă licitațiile și participarea cetățenilor ar 
putea rezolva problema creșterii lente din sectorul energiei eoliene și din cel al 
energiei solare fotovoltaice – licitațiile, prin reducerea nivelului de sprijin din partea 
statului, iar cetățenii, prin furnizarea unei surse suplimentare de finanțare privată. 

În două dintre statele membre examinate, capacitatea programată pentru licitații nu 
va fi suficientă pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor pentru 2020 

53 Curtea a constatat că toate cele patru state membre vizitate, în conformitate cu 
cele mai recente orientări privind ajutoarele de stat (a se vedea punctul 11), au 
organizat licitații în cazul alocării de noi capacități energetice din surse regenerabile. 
Rezultatele licitațiilor organizate în 2016 și 2017 au arătat că unele investiții în energie 
eoliană și în energie solară fotovoltaică din Germania (și, potrivit DG ENER, din Țările 
de Jos) se realizează acum fără sprijin din partea statului – deși conectarea la rețea 
este finanțată de stat. Și în Spania, contracte recente au fost atribuite fără alt sprijin 
public în afara unei garanții în caz de scădere a prețului la energie electrică sub un 
anumit prag. În schimb, licitațiile recente din Grecia40 și Polonia41 au condus la prețuri 

                                                      
40 Prețurile medii ponderate oferite în cadrul licitațiilor din 2018 din Grecia au fost 

următoarele: pentru instalațiile solare fotovoltaice (de maximum 1 MW), 78,4 euro/MWh; 
pentru instalațiile solare fotovoltaice (de 1-20 MW), 63,8 euro/MWh; iar pentru instalațiile 
eoliene (de 3-50 MW), 69,5 euro/MWh. 

41 Prețurile oferite în cadrul licitațiilor din 2017 din Polonia au fluctuat între 195 zł (47 de 
euro)/MWh și 390 zł (93 de euro)/MWh pentru instalațiile solare fotovoltaice (de maximum 
1 MW); și între 285 zł (68 de euro)/MWh și 320 zł (76 de euro)/MWh pentru instalațiile 
eoliene (de maximum 1 MW). 
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care sunt în continuare mai ridicate decât în cazul combustibilului fosil echivalent, însă, 
în Grecia, diferența este mult mai mică decât în cadrul schemei cu tarife fixe. 

54 Cu toate acestea, Spania nu a programat nicio licitație, iar noua capacitate de 
aproximativ 8 500 MW care a fost licitată între 2015 și 2017 nu este suficientă pentru 
a compensa încetinirea înregistrată în ultimii ani. Polonia nu a organizat licitații pentru 
instalații eoliene și solare fotovoltaice cu o capacitate mai mare de 1 MW (echivalentul 
unei turbine eoliene onshore din 198542) până la jumătatea anului 2018. Această 
situație generează preocupări suplimentare că aceste două state membre nu vor fi în 
măsură să își îndeplinească obiectivele pentru 2020, având în vedere perioada de timp 
necesară pentru implementarea proiectelor eoliene. În Germania și în Grecia s-au 
planificat licitații, care au loc conform programului. Cu toate acestea, „culoarele de 
implementare” din Germania continuă să limiteze capacitatea pentru licitații, iar 
Grecia se confruntă în continuare cu provocarea de a atrage un număr suficient de 
investitori care să participe la licitații. 

55 Esențială pentru succesul oricărei licitații este câștigarea încrederii investitorilor, 
prin acordarea posibilității participanților de a stabili prețul de ofertă în mod 
transparent (a se vedea caseta 8). 

                                                      
42 Potrivit asociației pentru energia eoliană WindEurope, capacitatea medie a unei turbine 

eoliene onshore în 1985 era de sub 1 MW; până în 2012, aceasta crescuse la 2,5 MW, iar în 
2018 era cuprinsă între 2,5 și 3 MW. În prezent există turbine cu capacitate de 7,5 MW, se 
planifică instalarea unor turbine de 15 MW, iar în viitorul apropiat va fi posibilă, teoretic, 
introducerea unor turbine de 20 MW. 
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Caseta 8 

Transparența licitațiilor favorizează concurența: platforma informatică 
a autorității de reglementare din Grecia 

Autoritatea de reglementare din Grecia a dezvoltat o platformă online pentru 
contractarea prin licitație. Fiecare licitație durează 30 de minute, iar participanții 
licitează în timp real și pot vedea ofertele concurenților lor. În cadrul licitației pentru 
instalații eoliene din iulie 2018, 14 participanți au prezentat 342 de oferte; în timpul 
licitației, prețul a scăzut de la 90 de euro/MWh la 68,2 euro/MWh. 

Obstacole în calea participării cetățenilor la investițiile în energie eoliană și în 
energie solară fotovoltaică, fie ca prosumatori, fie organizați în comunități de 
energie 

56 Curtea a constatat că toate cele patru state membre vizitate au adoptat legislație, 
în conformitate cu RED I, pentru a permite producerea de energie electrică pentru 
autoconsum de către prosumatori sau comunități de energie. În 2017, în Germania, 
persoanele fizice și parcurile energetice private dețineau 49 % din capacitatea solară și 
41 % din capacitatea eoliană onshore instalată43. În majoritatea acestor cazuri, 
persoanele fizice erau organizate în comunități de energie. Unele regiuni din Spania și-
au stabilit chiar obiective în materie de autoconsum. Totuși, în unele cazuri, 
dezvoltarea acestui segment se confruntă cu obstacole. De exemplu, pentru a obține 
plata surplusului de energie electrică injectat în rețea, prosumatorii din Spania trebuie 
să participe la piața spot a energiei. Acest lucru este dificil pentru producătorii mici, 
deoarece implică numeroase licențe și costuri de participare. Prosumatorii din Polonia, 
deși se confruntă cu anumite limitări (cum ar fi impozitarea și beneficiile limitate 
pentru injectarea de energie în rețea), reprezintă segmentul de energie din surse 
regenerabile cu cea mai rapidă dezvoltare. 

Diverse limitări întârzie investițiile în energie eoliană și în 
energie solară fotovoltaică 

57 Curtea a examinat dacă normele de amenajare a teritoriului și normele 
administrative sprijină investițiile în instalații eoliene și solare fotovoltaice. De 
asemenea, Curtea a evaluat modul în care insuficiențele rețelei influențează 
implementarea proiectelor de energie regenerabilă, modul în care capacitatea slabă de 

                                                      
43 Magazin für Wind-, Solar- und Bioenergien, Bürger sind die wahren Treiber der 

Energiewende, februarie 2018. 
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interconectare cu țările vecine limitează cooperarea și cât de important este să se 
investească în aceste două aspecte în viitorul apropiat. 

Normele de amenajare a teritoriului limitează dezvoltarea instalațiilor 
eoliene în două dintre statele membre examinate  

58 Constrângerile în materie de amenajare a teritoriului pot limita în mod 
semnificativ dezvoltarea de noi proiecte. Dispozițiile privind stabilirea distanței minime 
între un parc eolian și zonele rezidențiale pot fi deosebit de restrictive. Provocarea este 
ca statele membre să instituie dispoziții de amenajare a teritoriului care să protejeze 
zonele urbane și rezervațiile naturale, dar care să permită totodată implementarea 
energiei eoliene și a celei solare fotovoltaice. 

59 Curtea a constatat că aceasta a fost o problemă în două dintre statele membre 
examinate. De exemplu, din momentul în care o regiune din Germania a stabilit că 
distanța minimă admisă dintre o turbină și cea mai apropiată zonă rezidențială trebuie 
să fie de 10 ori mai mare decât înălțimea totală a turbinei (ajungându-se astfel la 
o distanță de 2 km), nu s-au mai primit solicitări noi pentru construirea de instalații 
eoliene. Impactul măsurii a fost reducerea suprafeței de teren care ar putea fi utilizată 
pentru parcuri eoliene la aproximativ 0,3 % în locul cifrei prevăzute de 2-3 % din 
suprafața regiunii. Aceeași dispoziție a fost introdusă în Polonia în 2016. Nu s-a realizat 
nicio evaluare oficială a impactului, însă unele studii44 au arătat că această dispoziție 
a redus terenul eligibil pentru investiții eoliene la doar 0,1 % din teritoriul național în 
locul suprafeței preconizate de 2,6 % în cazul în care se păstrează o zonă tampon de 
1 km între instalații și zonele rezidențiale. 

Procedurile administrative de lungă durată complică mediul de afaceri, 
în special pentru proiectele noi de energie eoliană 

60 Normele administrative aplicabile instalațiilor eoliene impun în general 
autorităților să elibereze permise sau să ia decizii referitoare la aspecte de mediu, 
lucrări de construcție, conexiuni la rețea sau licențe de producere și comercializare 
a energiei electrice. Statele membre ar trebui să instituie proceduri care să implice cât 
mai puține obstacole administrative, pentru a atrage investitori pe piața energiei 

                                                      
44 De exemplu, al 34-lea simpozion al EARSeL, Spatial consequences of adopting selected 

criteria for wind farm siting, iunie 2014. 
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regenerabile, protejând în același timp aspecte precum sănătatea și mediul în zonele 
rurale și urbane. 

61 În medie, în funcție de dimensiune, o instalație eoliană onshore poate fi finalizată 
fizic în cinci ani (acest termen incluzând timpul necesar pentru eliberarea 
documentelor administrative), un parc eolian offshore în opt ani, iar o instalație solară 
fotovoltaică în doi ani; panourile solare fotovoltaice de acoperiș necesită mai puțin de 
un an. Curtea a constatat că abordarea de tip „ghișeu unic” a Germaniei este 
o modalitate eficace de a reduce la minimum obstacolele administrative (a se vedea 
caseta 9). 

Caseta 9 

Eliminarea obstacolelor administrative: „ghișeul unic” din Germania 

Pentru a evita procedurile administrative de lungă durată și pentru a accelera 
implementarea, Germania a introdus un „ghișeu unic”. Este vorba despre un birou 
care oferă sprijin pentru obținerea unei autorizații unice, care acoperă toate 
permisele necesare. În cazul unui parc eolian onshore examinat, un permis de 43 de 
pagini care necesita aprobarea a opt autorități și a cinci departamente a fost eliberat 
în mai puțin de șase luni. 

62 Deși statele membre au stabilit termene-limită maxime pentru procedurile 
administrative, Curtea a constatat că acestea nu au fost respectate în cazul proiectelor 
eoliene din Grecia și din Spania. În ambele țări, implementarea unui proiect eolian 
onshore poate dura până la șapte ani. În Spania, Curtea a observat, de asemenea, 
proceduri îndelungate pentru instalațiile de autoconsum la scară mică, în cazul cărora 
acordarea licenței dura în medie un an. 

Întârzierile în investițiile în rețea, inclusiv în infrastructura de 
interconectare, au frânat implementarea  

63 Energia electrică ajunge la consumatori prin rețeaua de transport și distribuție. În 
ceea ce privește rețeaua, principalele dificultăți în implementarea instalațiilor eoliene 
și solare fotovoltaice sunt legate de capacitatea rețelei de a absorbi energia electrică 
generată intermitent45, de faptul că zonele cu potențial ridicat pentru energia eoliană 

                                                      
45 Energia electrică din surse de energie care nu produc în mod continuu din cauza unor 

factori externi este descrisă ca fiind generată intermitent. De exemplu, turbinele eoliene nu 
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și energia solară fotovoltaică sunt izolate/îndepărtate, precum și de distanțele mari 
dintre zonele cu potențial ridicat și cele cu cerere mare de energie electrică46. O altă 
provocare este să se asigure o capacitate de interconectare47 suficientă pentru 
a permite fluxurile transfrontaliere ori de câte ori acestea sunt necesare sau sunt cele 
mai avantajoase ca preț.  

Întârzierile în materie de investiții în rețea afectează implementarea energiei din 
surse regenerabile 

64 Investițiile în rețea au fost întârziate considerabil în toate cele patru state 
membre. Urgența în acest sens este totuși cea mai mare în Germania, unde până la 
sfârșitul anului 2017 se finalizase mai puțin de 10 % din extinderea planificată a rețelei 
la nivel național (doar 750 km din 7 900 km). Rețeaua subdezvoltată a Germaniei 
generează fluxuri în buclă48 cu țările învecinate atunci când rețeaua germană nu poate 
face față transferurilor de energie excedentară. De exemplu, atunci când parcurile 
eoliene din nordul Germaniei generează surplus de energie, rețeaua este uneori 
incapabilă să transporte toată energia electrică până în sudul țării și în Austria, unde se 
înregistrează cea mai mare cerere. Energia electrică trebuie să fie redirecționată prin 
Polonia, Republica Cehă și Slovacia. În consecință, în 2017, rețeaua polonă a primit de 
la Germania o cantitate de energie electrică de opt ori mai mare decât cea planificată, 
în ciuda faptului că autoritățile polone au redus adesea fluxurile de energie provenită 
din Germania.  

65 Curtea a descoperit insuficiențe ale rețelei care împiedică dezvoltarea surselor 
regenerabile de energie în zonele cu potențial eolian și solar ridicat din Grecia 

                                                      
generează energie electrică atunci când nu bate vântul, iar instalațiile solare fotovoltaice nu 
produc pe timp de noapte sau atunci când un strat gros de nori acoperă soarele. 

46 Integrarea în rețeaua electrică a surselor de energie regenerabile care furnizează energie 
intermitent, cum ar fi instalațiile eoliene și cele solare fotovoltaice, va necesita, de 
asemenea, o creștere semnificativă a utilizării tehnologiilor de stocare a energiei pentru 
a contribui la echilibrarea cererii și ofertei. Cu toate acestea, documentul de informare al 
Curții publicat în aprilie 2019 și intitulat „Sprijinul acordat de UE pentru stocarea energiei” 
evidențiază o serie de provocări pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de 
stocare a energiei în UE.  

47 Capacitatea de interconectare este definită ca fiind raportul dintre capacitatea netă de 
transfer a unei țări și capacitatea sa de producție instalată. 

48 Fluxurile în buclă sunt urmarea diferențelor dintre fluxurile de energie programate (definite 
de tranzacțiile de pe piață) și fluxurile fizice de energie (fluxurile reale din rețeaua electrică). 
Grupul consultativ THEMA, Loop-flows Final advice, octombrie 2013, p. 4. 
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(Peloponez) și din Spania (Andaluzia), unde nu se pot construi instalații noi de 
producere a energiei din surse regenerabile. Potrivit operatorului grec de transport și 
de sistem (OTS)49, nu se așteaptă ca unele insule grecești să fie pe deplin conectate cu 
continentul înainte de 2023, deși acest lucru ar permite economisirea a 350 de 
milioane de euro anual din bugetul național, de exemplu prin reducerea costului de 
transport al petrolului până la insulele respective.  

66 Comisia a estimat că sursele regenerabile de energie vor trebui să reprezinte 
aproximativ jumătate din întreaga producție de energie electrică pentru a se atinge 
obiectivul general de 27 % din consumul final brut de energie propus inițial pentru 
203050; IRENA a calculat că obiectivul de 32 % asumat pentru 2030 va necesita 
o pondere de 55 % a surselor regenerabile din energia electrică produsă51. Având în 
vedere că sursele regenerabile de energie dețin în prezent o pondere de aproape 31 % 
din sectorul energiei electrice și că aceasta reprezintă deja o provocare în ceea ce 
privește capacitatea de absorbție a rețelei, este nevoie urgentă de investiții. În acest 
scop, centrele de gestionare a energiei din surse regenerabile pot contribui la 
maximizarea absorbției acestui tip de energie (a se vedea caseta 10). 

                                                      
49 O entitate publică sau privată națională sau regională responsabilă pentru transportul 

energiei sub formă de gaze naturale sau de energie electrică, utilizând o infrastructură fixă. 

50 COM(2017) 718 final, „Consolidarea rețelelor energetice europene”. 

51 IRENA, Renewable Energy Prospects for the European Union, februarie 2018, p. 117. 
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Caseta 10 

Un exemplu de gestionare a rețelei în scopul maximizării absorbției de 
energie din surse regenerabile: sistemul informatic de gestionare 
CECRE din Spania 

Centrul de Control al Energiei din Surse Regenerabile (CECRE) din Spania a creat un 
instrument informatic de gestionare, care poate prelucra informații în timp real 
(o dată la 12 secunde) privind producția și starea de conectare la rețea a fiecărei 
instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile din țară. 
Instrumentul verifică dacă energia electrică produsă din surse regenerabile poate fi 
injectată în sistem și anticipează ce măsuri sunt necesare pentru a se menține 
echilibrul sistemului și pentru a se garanta securitatea aprovizionării. Capacitatea de 
monitorizare a CECRE permite parcurilor eoliene spaniole să participe la piața 
reglementată a energiei și aproximativ jumătate dintre aceste parcuri participă în 
mod efectiv. 

Nivelul de interconectare între statele membre nu este suficient pentru a sprijini 
implementarea energiei din surse regenerabile 

67 Consiliul de la Barcelona din 2002 a stabilit un obiectiv de interconectare electrică 
între statele membre de 10 % până în 2020, ca măsură de creștere a implementării 
energiei din surse regenerabile, astfel încât să fie posibile fluxuri transfrontaliere ori de 
câte ori acestea sunt necesare sau sunt cele mai avantajoase ca preț. Or, în 2015, 
rețelele din 12 state membre nu erau încă pregătite pentru acest obiectiv52. Spania 
este unul dintre aceste state membre. Având o capacitate de transfer către Franța de 
doar 5 % din capacitatea instalată în 2017, Spania (și, alături de ea, întreaga Peninsulă 
Iberică) rămâne în mare parte o „insulă energetică”. Proiectele deja aprobate vor 
crește acest nivel la aproximativ 8 %, dar nu înainte de 2025. 

68 Consiliul European din octombrie 201453 a aprobat propunerea Comisiei din 
mai 201454 de a extinde obiectivul de interconectare de la 10 % la 15 % până în 2030, 

                                                      
52 În ordinea descrescătoare a procentului atins, aceste state membre sunt: Irlanda, Italia, 

România, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Regatul Unit, Spania, Polonia, Cipru și 
Malta. COM(2015) 82, „Pachetul privind uniunea energetică – Realizarea obiectivului de 
interconectare electrică de 10 %: pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 
2020”, p. 6. 

53 Concluziile Consiliului din 23 și 24 octombrie 2014. 

54 COM(2014) 330 final, „Strategia europeană a securității energetice”. 
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dar fără a se iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care 
acesta nu este îndeplinit. Un raport din 201755 al grupului de experți al Comisiei 
referitor la obiectivele de interconectare electrică a inclus Germania, Grecia și Spania 
printre cele opt state membre în care urgența cu care trebuie realizate investițiile este 
mai mare. 

Finanțarea aferentă politicii de coeziune a contribuit la 
creșterea capacității eoliene și solare fotovoltaice, dar 
a implicat totodată cazuri de subvenționare excesivă 

69 Curtea a examinat dacă finanțarea aferentă politicii de coeziune (FEDR și Fondul 
de coeziune) disponibilă pentru investițiile în energie eoliană și în energie solară 
fotovoltaică a permis obținerea unor realizări și rezultate durabile. Curtea a evaluat în 
special cât de bine au fost implementate cele 24 de proiecte din eșantion, care au fost 
cofinanțate și sprijinite prin nouă programe operaționale în una dintre cele două 
perioade (2007-2013 sau 2014-2020), precum și rezultatele obținute. Dintre acestea, 
nouă erau proiecte eoliene, 12 priveau instalații solare fotovoltaice și trei vizau 
instalații mixte, care combină cele două tehnologii (a se vedea anexa III).  

70 Dintre cele 24 de proiecte examinate, Curtea le-a evaluat pe cele care erau 
finalizate și funcționale la data auditului. În ceea ce privește cele 20 de proiecte 
finalizate, Curtea a constatat că, în toate cazurile, proiectele au fost implementate în 
conformitate cu cererea de finanțare (capacitatea preconizată fusese instalată fără 
depășirea costurilor), erau în funcțiune la data auditului, nu aveau probleme de 
sustenabilitate și realizau profit. 

71 Curtea a constatat că 13 dintre proiectele finalizate produc volumele de energie 
electrică preconizate. Din restul de șapte proiecte, două proiecte eoliene din Grecia 
produceau mai puțin decât se planificase, iar cinci mici instalații pentru autoconsum 
neconectate la rețea din Spania nu au furnizat date. 17 dintre proiectele finalizate 
fuseseră implementate fără întârzieri semnificative (și anume, de maximum trei luni). 
Două proiecte din Polonia și unul din Grecia au fost finalizate cu întârzieri de aproape 
un an. 

                                                      
55 Raportul grupului de experți al Comisiei referitor la obiectivele de interconectare electrică, 

intitulat Towards a sustainable and integrated Europe, noiembrie 2017, anexa 3. 
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72 Curtea a constatat că utilizarea finanțării aferente politicii de coeziune ca ajutor 
pentru investiții în proiecte de energie eoliană și energie solară fotovoltaică a implicat 
cazuri de subvenționare excesivă. Nouă dintre cele 24 de proiecte auditate (trei din 
Germania, patru din Grecia, unul din Spania și unul din Polonia56) aveau o rată internă 
de rentabilitate economică (RIRE)57 foarte atractivă, cu 3-11 puncte procentuale mai 
mare decât randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani58 din luna în care proiectele 
respective fuseseră aprobate. Aceasta se datora în principal faptului că proiectele în 
cauză beneficiau de ajutor pentru investiții pe lângă un tarif fix foarte generos acordat 
pentru acoperirea costurilor de funcționare (a se vedea punctul 39). De asemenea, în 
cazul altor patru proiecte neconectate la rețea din Spania care au primit doar ajutor 
pentru investiții sub forma unui grant UE, randamentul investiției59 reprezentat de 
economiile la factura de energie la momentul cererii de finanțare a fost atins foarte 
repede (în 3,6-6,2 ani).  

73 Curtea a pus în evidență subvenționarea excesivă a unui număr de proiecte de 
energie din surse regenerabile într-un raport special anterior privind energia din surse 
regenerabile60; acest aspect a fost semnalat, de asemenea, în mai multe rapoarte de 
audit de către instituțiile supreme de audit naționale61. 

                                                      
56 În cazul acestui proiect polonez, s-a dovedit ulterior că rata RIRE scontată nu s-a 

materializat (a se vedea caseta 6). 

57 O rată a dobânzii care, prin comparație cu costul capitalului implicat, este utilizată pentru 
a determina viabilitatea unui proiect. 

58 OCDE, Long-term interest rates, data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm, la 
9.1.2019. 

59 Numărul de ani necesar pentru ca veniturile realizate în urma unei investiții să acopere 
costul investiției. 

60 Raportul special nr. 6/2014: „Sprijinul acordat prin intermediul fondurilor politicii de 
coeziune pentru producerea de energie din surse regenerabile – a permis acesta obținerea 
unor rezultate bune?”, punctul 43. 

61 Republica Cehă, Finances earmarked for the support of energy production from renewable 
energy (Finanțarea alocată pentru sprijinirea producerii de energie electrică din surse 
regenerabile), Nejvyssi kontrolni urad, 2014; Danemarca, Report on the amendment of the 
legislation concerning the support for photovoltaics (Raport privind modificarea legislației în 
materie de sprijinire a instalațiilor fotovoltaice), Rigsrevisionen, 2014; Cipru, Renewable 
energy sources (Surse regenerabile de energie), Eλεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της 
Κύπρου, 2016; și Regatul Unit, Early contracts for renewable electricity (Contracte timpurii 
pentru energia electrică din surse regenerabile), National Audit Office, 2014. 
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În comparație cu RED I, cadrul de reglementare revizuit al UE 
sprijină în mai mare măsură dezvoltarea surselor regenerabile 
de energie, dar subzistă deficiențe considerabile 

74 În 2016, Comisia a propus pachetul „Energie curată” (a se vedea punctul 09), care 
vizează stabilirea de legături consolidate între diferitele domenii de politică asociate cu 
energia. Cele mai relevante părți ale acestui pachet în ceea ce privește sursele 
regenerabile de energie sunt Directiva RED II62 și Regulamentul privind guvernanța63. 
Curtea a examinat legislația pentru a evalua măsura în care aceasta abordează unele 
dintre problemele evidențiate în secțiunile anterioare ale prezentului raport și dacă 
creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie, 
inclusiv a instalațiilor eoliene și solare fotovoltaice pentru producerea de energie 
electrică. 

75 Curtea a constatat că RED II include sprijin pentru producerea de energie electrică 
din surse regenerabile, în special din energie eoliană și din energie solară fotovoltaică: 

— directiva impune îmbunătățirea proiectării și a stabilității schemelor de sprijin. 
Statele membre trebuie să se asigure că aceste scheme nu sunt revizuite într-un 
mod care are un impact negativ asupra drepturilor producătorilor de energie din 
surse regenerabile și care subminează viabilitatea economică a instalațiilor care 
beneficiază deja de sprijin, așa cum a constatat Curtea în cazul a trei state membre 
dintre cele examinate (a se vedea punctul 47); 

— directiva consacră cele două principii ale autoconsumului de energie din surse 
regenerabile și ale comunităților de energie. Curtea a identificat limitări în două 
dintre statele membre examinate (a se vedea punctul 56); 

— prin faptul că solicită statelor membre să creeze un „ghișeu unic” pentru 
a coordona întreaga procedură de acordare a licențelor pentru noi instalații de 
producere a energiei din surse regenerabile și stabilește termene-limită pentru 

                                                      
62 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (JO L 328, 
21.12.2018, p. 82). 

63 Regulamentul (UE) 2018/1999 din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice 
și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și 
(CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, 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 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 16). 



45 

 

acordarea tuturor autorizațiilor necesare, directiva contribuie la simplificarea 
procedurilor administrative. În două dintre statele membre examinate, Curtea 
a constatat că procedurile administrative complicate împiedicau dezvoltarea de 
noi instalații eoliene și solare fotovoltaice (a se vedea punctul 62); și 

— încurajează instituirea de instrumente financiare destinate proiectelor care: (a) 
urmăresc să îmbunătățească stabilitatea rețelei, să gestioneze congestionarea 
acesteia și să mărească flexibilitatea sistemului de transport – inclusiv proiecte 
care vor contribui la atingerea obiectivului de interconectare electrică de 15 % 
până în 2030 – toate acestea fiind aspecte în legătură cu care Curtea a raportat 
constatări (a se vedea punctele 64-68); și (b) consolidează mecanismele de 
cooperare între statele membre și între statele membre și țările terțe, care au fost 
utilizate în mică măsură în cadrul RED I (a se vedea punctul 36). 

76 Evaluarea Curții referitoare la Regulamentul privind guvernanța arată că o mai 
bună monitorizare a eforturilor statelor membre de a mări ponderea energiei din surse 
regenerabile în cele trei sectoare – energie electrică, încălzire și răcire și transporturi – 
ar trebui să decurgă din mandatul extins al Comisiei:  

— de monitorizare a planurilor naționale integrate privind energia și clima (PNEC) pe 
care statele membre vor trebui să le prezinte din 10 în 10 ani și să le actualizeze 
cel puțin o dată, în 2024, incluzând politicile și măsurile adoptate în direcția celor 
cinci dimensiuni ale domeniului energetic64. Cu alte cuvinte, rolul Comisiei nu mai 
este limitat în principal la simpla monitorizare a traiectoriei orientative, așa cum 
prevedea RED I (a se vedea punctul 30); și 

— de monitorizare și raportare către Parlamentul European, din trei în trei ani, cu 
privire la performanța sprijinului acordat prin intermediul licitațiilor, care 
constituie în prezent principalul instrument de creștere a capacității de producere 
a energiei din surse regenerabile și care par să reducă la minimum sprijinul 
acordat de stat (a se vedea punctul 53). 

77 Curtea a constatat, de asemenea, că au apărut unele deficiențe noi, iar una 
anterioară persistă. Deși Comisia a remarcat în 2016 că obiectivele naționale stabilite 
de RED I erau considerate a fi cel mai important motor al politicilor și investițiilor în 
domeniul energiei regenerabile în multe state membre65, RED II le înlocuiește cu un 
obiectiv obligatoriu de cel puțin 32 % doar la nivel european. Apare astfel riscul ca 

                                                      
64 (a) securitatea energetică; (b) piața internă a energiei; (c) eficiența energetică; (d) 

decarbonizarea economiei; și (e) cercetare, inovare și competitivitate. 

65 Evaluarea REFIT, p. 5. 
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statele membre să înregistreze fie supraperformanțe, fie subperformanțe în domeniul 
energiei din surse regenerabile, precum și riscul unui decalaj între implementarea 
energiei din surse regenerabile la nivelul statelor membre și traiectoriile UE. 

78 Regulamentul privind guvernanța impune Comisiei să monitorizeze traiectoria 
orientativă globală a UE pentru 2022, 2025 și 2027. Cu toate acestea, noua legislație nu 
remediază deficiența semnalată de Curte în ceea ce privește raportarea la timp 
a cazurilor în care nu se realizează progrese suficiente (a se vedea punctele 28-29). 
Acest lucru subminează și mai mult eficacitatea monitorizării. În consecință, Comisia ar 
putea să nu fie în măsură să reacționeze la timp pentru a asigura realizarea de 
progrese în cazul în care unele state membre nu reușesc să își îndeplinească 
obiectivele. 

79 Directiva RED II și Regulamentul privind guvernanța au fost adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu cu doi ani și jumătate înainte de termenul de 
transpunere a RED I, și anume 1 iulie 2021. Statele membre trebuie să transpună în 
dreptul intern toate noile elemente ale RED II până la 30 iunie 2021. Curtea a constatat 
că toate cele patru state membre examinate au transpus directiva anterioară în 
dreptul intern cu întârzieri. Polonia, în special, a avut nevoie de mai mult de patru ani 
în acest sens. 
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Concluzii și recomandări 
80 În ansamblu, Curtea a constatat că jumătate dintre statele membre ale UE riscă 
să nu producă suficientă energie electrică din surse regenerabile pentru a-și atinge 
obiectivele stabilite pentru 2020. Curtea a constatat, de asemenea, că schemele de 
sprijin inițiale au subvenționat în mod excesiv implementarea energiei eoliene și solare 
fotovoltaice, dar că scăderea nivelului de sprijin a contribuit la descurajarea 
investițiilor potențiale. Încurajarea licitațiilor și utilizarea participării cetățenilor sunt 
esențiale pentru creșterea investițiilor și pentru îmbunătățirea condițiilor de 
implementare, cum ar fi depășirea normelor restrictive de amenajare a teritoriului, 
a procedurilor administrative îndelungate și a insuficiențelor rețelei.  

81 Între 2005 și 2017, ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie a crescut semnificativ, de la 9,1 % la 17,5 %, jumătate dintre 
statele membre fie atingându-și deja obiectivul pentru 2020, fie apropiindu-se de 
acesta. În schimb, pentru cealaltă jumătate a statelor membre, îndeplinirea 
obiectivului național rămâne o provocare considerabilă. Prin urmare, există îndoieli 
dacă rezultatele statelor cu supraperformanțe în domeniul surselor regenerabile de 
energie vor fi suficiente pentru a compensa subperformanțele celorlalte state, astfel 
încât să se atingă obiectivul general de 20 % asumat la nivelul UE (a se vedea 
punctele 22-24).  

82 Principalul contribuitor la creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în 
consumul final brut a fost sectorul energiei electrice, în care această pondere s-a 
dublat între 2005 și 2017, de la aproximativ 15 % la aproape 31 %. Tehnologiile 
responsabile pentru creșterea înregistrată în sectorul energiei electrice au fost, în 
principal, instalațiile eoliene și cele solare fotovoltaice (a se vedea punctele 25-26).  

Recomandarea 1 – Punerea accentului pe eliminarea 
rămânerilor în urmă pentru a se asigura atingerea obiectivelor 
pentru 2020 

Comisia ar trebui să examineze care dintre statele membre riscă să nu își îndeplinească 
obiectivele pentru 2020 și să le recomande să ia măsuri eficace pentru a acoperi 
diferența de capacitate rămasă în domeniul energiei din surse regenerabile. Aceste 
măsuri ar trebui să includă, de asemenea, luarea în calcul a planificării de licitații, 
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simplificarea procedurilor administrative și investiții în infrastructura și 
interconexiunile de rețea.  

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2019. 

83 Directiva RED I a jucat un rol important în dezvoltarea surselor regenerabile de 
energie, stabilind obiective obligatorii care trebuiau atinse până în 2020, atât la nivelul 
UE, cât și al statelor membre. Cu toate acestea, cadrul juridic nu prevede raportarea 
promptă a progresului înregistrat în domeniul surselor regenerabile de energie și nici 
nu mandatează Comisia să abordeze problema progresului lent în cazul în care nu se 
îndeplinesc traiectoriile orientative (punctele 27-30).  

Recomandarea 2 – Îmbunătățirea promptitudinii cu care sunt 
raportate datele statistice privind sursele regenerabile de 
energie  

Comisia ar trebui să elaboreze un amendament de modificare a părților relevante din 
Regulamentul privind statisticile în domeniul energiei, astfel încât statele membre să 
furnizeze Eurostat statistici anuale privind energia, inclusiv energia din surse 
regenerabile, în termen de șase luni de la sfârșitul anului în cauză. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la jumătatea anului 2021. 

84 Deși schemele naționale de sprijin au stimulat investițiile în surse regenerabile de 
energie, reticența statelor membre de a coopera în domeniul energetic menține 
o piață a energiei fragmentată (punctele 31-36). 

85 Scăderea costului tehnologiei și gradul înalt de interes pentru investițiile în noua 
„economie verde” s-au accentuat într-un asemenea ritm încât au condus la 
subvenționarea excesivă a proiectelor, fenomen finanțat prin creșterea prețurilor la 
energie electrică și/sau prin deficite de stat. Pentru a reduce sarcina suportată de 
consumatori și de bugetele naționale, statele membre au introdus acțiuni corective, 
care au diminuat încrederea investitorilor și au contribuit la o încetinire a pieței în cele 
două sectoare. Curtea a constatat că acțiunile promovate de UE, cum ar fi licitațiile și 
participarea cetățenilor la proiectele din domeniul energiei regenerabile prin 
stimularea prosumatorilor și a comunităților de energie, pot contribui la creșterea 
noilor capacități în materie de energie eoliană și energie solară fotovoltaică și pot 
acoperi o parte din investițiile necesare pentru îndeplinirea obiectivului asumat pentru 
2030 (punctele 37-56). 
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Recomandarea 3 – Asigurarea faptului că se planifică suficiente 
licitații pentru a crește capacitatea de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile  

Comisia ar trebui: 

(a) să identifice statele membre care nu au programat licitații pentru energia din 
surse regenerabile care să acopere capacitatea suplimentară necesară pentru 
îndeplinirea obiectivelor pentru 2020 și să le încurajeze să programeze astfel de 
licitații; și 

(b) să monitorizeze și să raporteze periodic cu privire la rezultatele licitațiilor 
desfășurate de aceste state membre. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2019. 

86 Normele restrictive de amenajare a teritoriului limitează construirea unor 
instalații noi, iar procedurile administrative îndelungate complică mediul de afaceri, în 
special pentru noile proiecte din domeniul energiei eoliene (punctele 57-62). 

Recomandarea 4 – Simplificarea procedurilor în vederea creării 
unui mediu mai favorabil pentru producerea de energie 
electrică din surse regenerabile  

Comisia ar trebui să le solicite statelor membre să aibă în vedere simplificarea 
procedurilor lor administrative actuale în domeniul surselor regenerabile de energie, 
astfel încât să accelereze implementarea și să încurajeze investițiile. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2019. 

87 În cadrul RED II, obiectivul obligatoriu la nivelul UE pentru ponderea energiei din 
surse regenerabile în consumul final brut de energie este de cel puțin 32 % până în 
2030. Atingerea acestui obiectiv va necesita ca 55 % din energia electrică să fie 
produsă din surse regenerabile. În 2017, ponderea energiei electrice din surse 
regenerabile a fost de aproape 31 %. Întârzierile în ceea ce privește investițiile în rețea, 
inclusiv în infrastructura de interconectare, frânează implementarea energiei din surse 
regenerabile și dezvoltarea sinergiilor între statele membre (punctele 63-68). 
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Recomandarea 5 – Promovarea investițiilor în infrastructura și 
interconexiunile de rețea 

Comisia ar trebui: 

(a) să examineze în care state membre rețeaua electrică reprezintă un factor care 
limitează continuarea implementării energiei din surse regenerabile;  

(b) să recomande acelor state membre a căror rețea electrică este de natură să 
frâneze implementarea energiei din surse regenerabile să ia măsuri pentru 
remedierea insuficiențelor rețelei; și 

(c) să încurajeze statele membre să direcționeze sprijinul disponibil din FEDR și din 
Fondul de coeziune pentru acțiunile din domeniul schimbărilor climatice către 
dezvoltarea și gestionarea rețelei electrice și a interconexiunilor din cadrul 
acesteia. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la jumătatea anului 2020. 

88 Proiectele cofinanțate au obținut în general realizările și rezultatele planificate în 
ceea ce privește producerea de energie electrică și sunt susceptibile de a fi sustenabile. 
Au existat totuși cazuri de subvenționare excesivă (punctele 69-73).  

89 Pe viitor, măsurile introduse de RED II și de Regulamentul privind guvernanța din 
cadrul pachetului „Energie curată” pot contribui la îmbunătățirea mediului de investiții 
pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile dacă vor fi transpuse în 
mod adecvat și în timp util (de exemplu, pot îmbunătăți proiectarea și stabilitatea 
schemelor naționale de sprijin și pot consacra principiul autoconsumului). Cu toate 
acestea, lipsa unor obiective naționale, precum și faptul că nu s-a reușit remedierea 
deficiențelor legate de asigurarea unei monitorizări în timp util de către Comisie 
periclitează îndeplinirea noului obiectiv asumat de UE (punctele 74-79). 

Recomandarea 6 – Îmbunătățirea monitorizării pentru a se 
atenua efectele lipsei unor obiective naționale obligatorii 

Comisia ar trebui să monitorizeze și să îndemne statele membre să transpună în 
legislația națională pachetul „Energie curată”, inclusiv Directiva RED II, în mod adecvat 
și în timp util, și ar trebui să publice periodic progresele înregistrate în acest sens. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul lunii iunie 2021. 
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana Ivanova, 
membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 30 aprilie 2019. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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Anexe 
Anexa I — Date privind energia eoliană în UE-28 

Obiectivul pentru 20201, capacitatea în 20172, consumul final de energie în 20163, finanțarea din FEDR/Fondul de coeziune pentru perioadele 2007-2013 și 2014-20204 și principalele 
scheme naționale5 

 
Sursa: 1Directiva 2009/28/CE din 23.4.2009, anexa I; 2IRENA, Renewable Capacity Statistics 2018 și ministerele energiei și/sau autoritățile naționale de reglementare (din Germania, Grecia, Spania și Polonia); 3Eurostat, EU Energy in figures, Anuarul 
statistic 2016, partea 5 (consumul final de energie: energia totală consumată de utilizatorii finali, cum ar fi gospodăriile, industria și agricultura, dar excluzându-se energia utilizată de sectorul energetic în sine); 4DG REGIO, date extrase la 9.4.2019; și 5DG ENER, 
www.res-legal.eu.  

Țările de Jos Regatul Unit Germania Suedia Finlanda Letonia Lituania
Obiectivul pentru 2020 14 % Obiectivul pentru 2020 15 % Obiectivul pentru 2020 18 % Obiectivul pentru 2020 49 % Obiectivul pentru 2020 38 % Obiectivul pentru 2020 40 % Obiectivul pentru 2020 23 %
Capacitate eoliană 2017 4 270 MW Capacitate eoliană 2017 20 488 MW Capacitate eoliană 2017 55 873 MW Capacitate eoliană 2017 6 631 MW Capacitate eoliană 2017 1 995 MW Capacitate eoliană 2017 66 MW Capacitate eoliană 2017 509 MW
Consum final de energie în 2016 575 871 080 MWh Consum final de energie în 2016 1 554 791 440 MWh Consum final de energie în 2016 2 517 290 240 MWh Consum final de energie în 2016 379 021 700 MWh Consum final de energie în 2016 293 634 240 MWh Consum final de energie în 2016 44 414 970 MWh Consum final de energie în 2016 59 406 040 MWh
Finanțare UE 2007-2013 4,5 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 14,8 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 35,3 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 12,4 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 0,8 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 10 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 –
Finanțare UE 2014-2020 0,6 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 52,4 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 0,8 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 1,8 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 0,8 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 1,2 milioane EUR 

Irlanda Danemarca Estonia Polonia
Obiectivul pentru 2020 16 % Obiectivul pentru 2020 30 % Obiectivul pentru 2020 25 % Obiectivul pentru 2020 15 %
Capacitate eoliană 2017 3 253 MW Capacitate eoliană 2017 5 521 MW Capacitate eoliană 2017 310 MW Capacitate eoliană 2017 5 849 MW
Consum final de energie în 2016 135 024 300 MWh Consum final de energie în 2016 168 053 500 MWh Consum final de energie în 2016 32 773 340 MWh Consum final de energie în 2016 775 162 760 MWh
Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 222,6 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 142,7 milioane EUR 

Belgia CTE Republica Cehă
Obiectivul pentru 2020 13 % Finanțare UE 2007-2013 37 de milioane EUR Obiectivul pentru 2020 13 %
Capacitate eoliană 2017 2 837 MW Finanțare UE 2014-2020 18,2 milioane EUR Capacitate eoliană 2017 308 MW
Consum final de energie în 2016 422 552 790 MWh Consum final de energie în 2016 289 377 660 MWh
Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 2 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 2,7 milioane EUR

Luxemburg Slovacia
Obiectivul pentru 2020 11 % Obiectivul pentru 2020 14 %
Capacitate eoliană 2017 120 MW Capacitate eoliană 2017 4 MW
Consum final de energie în 2016 46 973 570 MWh Consum final de energie în 2016 121 149 710 MWh
Finanțare UE 2007-2013 0,3 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 –
Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 –

Franța Austria
Obiectivul pentru 2020 23 % Obiectivul pentru 2020 34 %
Capacitate eoliană 2017 13 113 MW Capacitate eoliană 2017 2 926 MW
Consum final de energie în 2016 1 711 447 540 MWh Consum final de energie în 2016 327 128 640 MWh
Finanțare UE 2007-2013 29,3 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 0,07 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 20,6 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 –

Portugalia Ungaria
Obiectivul pentru 2020 31 % Obiectivul pentru 2020 13 %
Capacitate eoliană 2017 5 123 Capacitate eoliană 2017 329 MW
Consum final de energie în 2016 187 429 080 MWh Consum final de energie în 2016 207 769 950 MWh
Finanțare UE 2007-2013 1,2 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 0,02 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 –

Spania România
Obiectivul pentru 2020 20 % Obiectivul pentru 2020 24 %
Capacitate eoliană 2017 23 100 MW Capacitate eoliană 2017 3 030 MW
Consum final de energie în 2016 959 451 740 MWh Consum final de energie în 2016 259 116 400 MWh
Finanțare UE 2007-2013 0,4 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 73,5 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 179,2 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 –

Italia Slovenia Croația Malta Grecia Cipru Bulgaria
Obiectivul pentru 2020 17 % Obiectivul pentru 2020 14 % Obiectivul pentru 2020 nu a fost stabilit Obiectivul pentru 2020 10 % Obiectivul pentru 2020 18 % Obiectivul pentru 2020 13 % Obiectivul pentru 2020 16 %
Capacitate eoliană 2017 9 636 MW Capacitate eoliană 2017 5 MW Capacitate eoliană 2017 519 MW Capacitate eoliană 2017 0 Capacitate eoliană 2017 2 624 MW Capacitate eoliană 2017 158 MW Capacitate eoliană 2017 699 MW
Consum final de energie în 2016 1 348 265 900 MWh Consum final de energie în 2016 56 696 250 MWh Consum final de energie în 2016 77 223 200 MWh Consum final de energie în 2016 6 780 290 MWh Consum final de energie în 2016 194 255 890 MWh Consum final de energie în 2016 20 422 280 MWh Consum final de energie în 2016 112 369 060 MWh
Finanțare UE 2007-2013 5,4 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 0,1 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 91,3 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 –
Finanțare UE 2014-2020 7,6 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 2 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 –

Scheme: contorizare netă, certificate comercializabile, 
subvenții 

Scheme: tarife fixe, prime fixe, subvenții

Scheme: prime fixe, mecanisme de reglementare fiscală, 
credite, contorizare netă 

Scheme: tarife fixe, contracte pe diferență, certificate 
comercializabile, mecanisme de reglementare fiscală, 
licitații

Scheme: tarife fixe, prime fixe, credite, subvenții, licitații
Scheme: certificate comercializabile, subvenții, 
mecanisme de reglementare fiscală

Scheme: prime fixe, subvenții Scheme: tarife fixe, contorizare netă
Scheme: credite, contorizare netă, prime variabile, subvenții, 
mecanisme de reglementare fiscală, licitații

Scheme: tarife fixe Scheme: prime fixe, credite, contorizare netă, licitații Scheme: prime fixe, subvenții Scheme: certificate comercializabile, credite, subvenții, scheme de 
sprijin pentru prosumatori, mecanisme de reglementare fiscală, licitații

Scheme: tarife fixe, prime fixe, subvenții, mecanisme de 
reglementare fiscală

Scheme: tarife fixe, subvenții, mecanisme de reglementare fiscală

Scheme: tarife fixe, prime fixe, mecanisme de 
reglementare fiscală, licitații

Scheme: tarife fixe, subvenții

Scheme: tarife fixe Scheme: tarife fixe, prime verzi, credite, contorizare netă, subvenții

Scheme: licitații Scheme: certificate comercializabile, subvenții

Scheme: tarife fixe, prime fixe, contorizare netă, 
mecanisme de reglementare fiscală, licitații

Scheme: credite, subvenții, licitații Scheme: tarife fixe, prime fixe, credite Scheme: tarife fixe, subvenții Scheme: tarife fixe, prime fixe, contorizare netă, 
subvenții, mecanisme de reglementare fiscală, licitații

Scheme: contorizare netă, subvenții Scheme: tarife fixe

http://www.res-legal.eu/
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Anexa II — Date privind energia solară în UE-28  

Obiectivul pentru 20201, capacitatea în 20172, consumul final de energie în 20163, finanțarea din FEDR/Fondul de coeziune pentru perioadele 2007-2013 și 2014-20204 și principalele 
scheme naționale5 

 
Sursa: 1Directiva 2009/28/CE din 23.4.2009, anexa I; 2IRENA, Renewable Capacity Statistics 2018 și ministerele energiei și/sau autoritățile naționale de reglementare (din Germania, Grecia, Spania și Polonia); 3Eurostat, EU Energy in figures, Anuarul 
statistic 2016, partea 5 (consumul final de energie: energia totală consumată de utilizatorii finali, cum ar fi gospodăriile, industria și agricultura, dar excluzându-se energia utilizată de sectorul energetic în sine); 4DG REGIO, date extrase la 9.4.2019 (Comisia 
raportează datele privind energia solară fotovoltaică și energia solară termică sub același cod); și 5DG ENER, www.res-legal.eu.

Țările de Jos Regatul Unit Germania Suedia Finlanda Letonia Lituania
Obiectivul pentru 2020 14 % Obiectivul pentru 2020 15 % Obiectivul pentru 2020 18 % Obiectivul pentru 2020 49 % Obiectivul pentru 2020 38 % Obiectivul pentru 2020 40 % Obiectivul pentru 2020 23 %
Capacitate solară fotovoltaică 2017 2 590 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 12 791 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 42 376 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 233 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 50 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 1 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 82 MW
Consum final de energie în 2016 575 871 080 MWh Consum final de energie în 2016 1 554 791 440 MWh Consum final de energie în 2016 2 517 290 240 MWh Consum final de energie în 2016 379 021 700 MWh Consum final de energie în 2016 293 634 240 MWh Consum final de energie în 2016 44 414 970 MWh Consum final de energie în 2016 59 406 040 MWh
Finanțare UE 2007-2013 3,2 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 12,9 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 46,6 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 10,8 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 0,8 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 –
Finanțare UE 2014-2020 2 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 51,4 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 4,6 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 1 milion EUR Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 31,4 milioane EUR 

Irlanda Danemarca Estonia Polonia
Obiectivul pentru 2020 16 % Obiectivul pentru 2020 30 % Obiectivul pentru 2020 25 % Obiectivul pentru 2020 15 %
Capacitate solară fotovoltaică 2017 10 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 906 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 11 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 104 MW
Consum final de energie în 2016 135 024 300 MWh Consum final de energie în 2016 168 053 500 MWh Consum final de energie în 2016 32 773 340 MWh Consum final de energie în 2016 775 162 760 MWh
Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 122 de milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 552 milioane EUR 

Belgia CTE Republica Cehă
Obiectivul pentru 2020 13 % Finanțare UE 2007-2013 40,3 milioane EUR Obiectivul pentru 2020 13 %
Capacitate solară fotovoltaică 2017 3 571 MW Finanțare UE 2014-2020 18,9 milioane EUR Capacitate solară fotovoltaică 2017 2 061 MW
Consum final de energie în 2016 422 552 790 MWh Consum final de energie în 2016 289 377 660 MWh
Finanțare UE 2007-2013 11,9 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 18,9 milioane EUR
Finanțare UE 2014-2020 4,4 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 96,3 milioane EUR

Luxemburg Slovacia
Obiectivul pentru 2020 11 % Obiectivul pentru 2020 14 %
Capacitate solară fotovoltaică 2017 122 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 533 MW
Consum final de energie în 2016 46 973 570 MWh Consum final de energie în 2016 121 149 710 MWh
Finanțare UE 2007-2013 0,5 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 25,5 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 65,8 milioane EUR 

Franța Austria
Obiectivul pentru 2020 23 % Obiectivul pentru 2020 34 %
Capacitate solară fotovoltaică 2017 8 195 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 1 404 MW
Consum final de energie în 2016 1 711 447 540 MWh Consum final de energie în 2016 327 128 640 MWh
Finanțare UE 2007-2013 126,8 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 5,9 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 67,4 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 –

Portugalia Ungaria
Obiectivul pentru 2020 31 % Obiectivul pentru 2020 13 %
Capacitate solară fotovoltaică 2017 476 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 300 MW
Consum final de energie în 2016 187 429 080 MWh Consum final de energie în 2016 207 769 950 MWh
Finanțare UE 2007-2013 23,9 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 71 de milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 20 milioane de euro Finanțare UE 2014-2020 384,3 milioane EUR 

Spania România
Obiectivul pentru 2020 20 % Obiectivul pentru 2020 24 %
Capacitate solară fotovoltaică 2017 4 725 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 1 378 MW
Consum final de energie în 2016 959 451 740 MWh Consum final de energie în 2016 259 116 400 MWh
Finanțare UE 2007-2013 78,4 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 79,9 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 338,6 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 –

Italia Slovenia Croația Malta Grecia Cipru Bulgaria
Obiectivul pentru 2020 17 % Obiectivul pentru 2020 14 % Obiectivul pentru 2020 nu a fost stabilit Obiectivul pentru 2020 10 % Obiectivul pentru 2020 18 % Obiectivul pentru 2020 13 % Obiectivul pentru 2020 16 %
Capacitate solară fotovoltaică 2017 19 692 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 236 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 58 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 110 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 2 606 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 105 MW Capacitate solară fotovoltaică 2017 1 028 MW
Consum final de energie în 2016 1 348 265 900 MWh Consum final de energie în 2016 56 696 250 MWh Consum final de energie în 2016 77 223 200 MWh Consum final de energie în 2016 6 780 290 MWh Consum final de energie în 2016 194 255 890 MWh Consum final de energie în 2016 20 422 280 MWh Consum final de energie în 2016 112 369 060 MWh
Finanțare UE 2007-2013 226,1 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 – Finanțare UE 2007-2013 42,7 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 94,2 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 9,5 milioane EUR Finanțare UE 2007-2013 12,2 milioane EUR 
Finanțare UE 2014-2020 101,5 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 6 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 35 de milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 23,4 milioane EUR Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 – Finanțare UE 2014-2020 –

Scheme: contorizare netă, certificate comercializabile, 
subvenții

Scheme: tarife fixe, prime fixe, subvenții

Scheme: prime fixe, mecanisme de reglementare fiscală, 
credite, contorizare netă 

Scheme: tarife fixe, contracte pe diferență, certificate 
comercializabile, mecanisme de reglementare fiscală, 
licitații

Scheme: tarife fixe, prime fixe, credite, subvenții, licitații
Scheme: certificate comercializabile, subvenții, 
mecanisme de reglementare fiscală

Scheme: prime fixe, subvenții Scheme: tarife fixe, contorizare netă
Scheme: credite, contorizare netă, prime variabile, subvenții, 
mecanisme de reglementare fiscală, licitații

Scheme: tarife fixe Scheme: prime fixe, credite, contorizare netă, licitații Scheme: prime fixe, subvenții Scheme: certificate comercializabile, credite, subvenții, scheme de 
sprijin pentru prosumatori, mecanisme de reglementare fiscală, licitații

Scheme: tarife fixe, prime fixe, subvenții, mecanisme de 
reglementare fiscală

Scheme: tarife fixe, subvenții, mecanisme de reglementare fiscală

Scheme: tarife fixe, prime fixe, mecanisme de 
reglementare fiscală, licitații

Scheme: tarife fixe, subvenții

Scheme: tarife fixe Scheme: tarife fixe, prime verzi, credite, contorizare netă, subvenții

Scheme: licitații Scheme: certificate comercializabile, subvenții

Scheme: tarife fixe, prime fixe, contorizare netă, 
mecanisme de reglementare fiscală, licitații

Scheme: credite, subvenții, licitații Scheme: tarife fixe, prime fixe, credite Scheme: tarife fixe, subvenții Scheme: tarife fixe, prime fixe, contorizare netă, 
subvenții, mecanisme de reglementare fiscală, licitații

Scheme: contorizare netă, subvenții Scheme: tarife fixe

http://www.res-legal.eu/
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Anexa III — Lista proiectelor examinate 

Stat 
membru 

Codul proiectului Program operațional Tehnologie Capacitate Sursa de 
finanțare 

Contribuția 
UE (în euro) 

DE 801 45 110 Programul operațional Brandenburg 
FEDR 2007-2013 

Energie 
eoliană 

7,6 MW FEDR 1 078 125 

DE 101000680201 Programul operațional Saxonia FEDR 
2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

0,1 MW FEDR 47 896 

DE 101000670521 Programul operațional Saxonia FEDR 
2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

0,1 MW FEDR 48 219 

DE 101000481261 Programul operațional Saxonia FEDR 
2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

0,1 MW FEDR 39 999 

DE EFRE 0800572 Programul operațional Renania de 
Nord-Westfalia FEDR 2014-2020 

Energie 
eoliană 
(cercetare) 

— FEDR 210 526 

DE EFRE 0800573 Programul operațional Renania de 
Nord-Westfalia FEDR 2014-2020 

Energie 
eoliană 
(cercetare) 

— FEDR 297 273 
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EL 350483-1433 Programul operațional 
Competitivitate, antreprenoriat și 
inovare 2007-2013 

Energie 
eoliană 

38 MW FEDR 16 504 920 

EL 350546-592 Programul operațional 
Competitivitate, antreprenoriat și 
inovare 2007-2013 

Energie 
eoliană 

23 MW FEDR 10 851 660 

EL 395905-1606 Programul operațional Infrastructură 
pentru transport, mediu și dezvoltare 
durabilă 2007-2013 

Energie 
eoliană 

20 MW Fondul 
de 
coeziune 

8 515 677 

EL 296664-960 Programul operațional Infrastructură 
pentru transport, mediu și dezvoltare 
durabilă 2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

4 MW Fondul 
de 
coeziune 

7 079 400 

EL 395910-2144 Programul operațional Infrastructură 
pentru transport, mediu și dezvoltare 
durabilă 2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

5 MW Fondul 
de 
coeziune 

4 999 372 

EL 448142-3835 Programul operațional 
Competitivitate, antreprenoriat și 
inovare 2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

2 MW FEDR 1 610 446 

ES F0704391AVE0000000000520 Programul operațional Comunitatea 
Valencia 2007-2013 

Energie 
eoliană 

0,02 MW FEDR 12 920 

ES F07043901AVE00000000003580 Programul operațional Comunitatea 
Valencia 2007-2013 

Energie 
eoliană și 
energie 

0,06 MW + 
0,05 MW 

FEDR 36 296 
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solară 
fotovoltaică 

ES F07044001AVE00000000001019 Programul operațional Comunitatea 
Valencia 2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

0,1 MW FEDR 63 611 

ES AM30044012005 Programul operațional Andaluzia 
2007-2013 

Energie 
eoliană și 
energie 
solară 
fotovoltaică 

0,06 MW + 
0,03 MW 

FEDR 18 430 

ES AM300440120008 Programul operațional Andaluzia 
2007-2013 

Energie 
eoliană și 
energie 
solară 
fotovoltaică 

0,02 MW + 
0,01 MW 

FEDR 1 945 

ES 243014 Programul operațional Andaluzia 
2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

0,01 MW FEDR 5 139 

PL RPPK.02.02.00-18-164/12 Programul operațional regional 
Podkarpackie 2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

2 MW FEDR 1 942 371 

PL RPPK.02.02.00-18-153/12 Programul operațional regional 
Podkarpackie 2007-2013 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

0,5 MW FEDR 1 482 093 
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PL POIS.09.04.00-00-108/09 Programul operațional Infrastructură 
și mediu 2007-2013 

Energie 
eoliană 

48 MW Fondul 
de 
coeziune 

9 763 718 

PL POIS.09.04.00-00-093/09 Programul operațional Infrastructură 
și mediu 2007-2013 

Energie 
eoliană 

20 MW Fondul 
de 
coeziune 

8 020 263 

PL RPPK.03.04.0.18-0001/17 Programul operațional regional 
Podkarpackie 2014-2020 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

8,3 MW FEDR 8 536 781 

PL RPPK.03.01.0.18-0450/17 Programul operațional regional 
Podkarpackie 2014-2020 

Energie 
solară 
fotovoltaică 

0,2 MW FEDR 234 259 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Anexa IV — Progresul mediu înregistrat în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie până în 2017 și progresul mediu necesar pentru îndeplinirea obiectivelor 
pentru 2020 în toate statele membre și la nivelul UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat. 

State membre 2005 … 2017 obiectivul 2020 2005-2017 medie anuală până în 2020 medie anuală State membre
UE28 9,1 % … 17,5 % 20 % 8,4 % 0,6 % -2,5 % 0,8 % UE28
Belgia 2,3 % … 9,1 % 13 % 6,7 % 0,5 % -3,9 % 1,3 % BE
Bulgaria 9,4 % … 18,7 % 16 % 9,4 % 0,7 % BG
Republica Cehă 7,1 % … 14,8 % 13 % 7,7 % 0,6 % CZ
Danemarca 16,0 % … 35,8 % 30 % 19,8 % 1,5 % DK
Germania 7,1 % … 15,5 % 18 % 8,3 % 0,6 % -2,5 % 0,8 % DE
Estonia 17,4 % … 29,2 % 25 % 11,8 % 0,9 % EE
Irlanda 2,8 % … 10,7 % 16 % 7,8 % 0,6 % -5,3 % 1,8 % IE
Grecia 7,0 % … 16,3 % 18 % 9,3 % 0,7 % -1,7 % 0,6 % EL
Spania 8,4 % … 17,5 % 20 % 9,1 % 0,7 % -2,5 % 0,8 % ES
Franța 9,6 % … 16,3 % 23 % 6,7 % 0,5 % -6,7 % 2,2 % FR
Croația 23,7 % … 27,3 % 20 % 3,5 % 0,3 % HR
Italia 7,5 % … 18,3 % 17 % 10,7 % 0,8 % IT
Cipru 3,1 % … 9,9 % 13 % 6,7 % 0,5 % -3,1 % 1,0 % CY
Letonia 32,3 % … 39,0 % 40 % 6,7 % 0,5 % -1,0 % 0,3 % LV
Lituania 16,8 % … 25,8 % 23 % 9,1 % 0,7 % LT
Luxemburg 1,4 % … 6,4 % 11 % 5,0 % 0,4 % -4,6 % 1,5 % LU
Ungaria 6,9 % … 13,3 % 13 % 6,4 % 0,5 % HU
Malta 0,1 % … 7,2 % 10 % 7,0 % 0,5 % -2,8 % 0,9 % MT
Țările de Jos 2,5 % … 6,6 % 14 % 4,1 % 0,3 % -7,4 % 2,5 % NL
Austria 23,7 % … 32,6 % 34 % 8,9 % 0,7 % -1,4 % 0,5 % AT
Polonia 6,9 % … 10,9 % 15 % 4,0 % 0,3 % -4,1 % 1,4 % PL
Portugalia 19,5 % … 28,1 % 31 % 8,6 % 0,7 % -2,9 % 1,0 % PT
România 17,2 % … 24,5 % 24 % 7,2 % 0,6 % RO
Slovenia 16,0 % … 21,5 % 25 % 5,5 % 0,4 % -3,5 % 1,2 % SI
Republica Slovacă 6,4 % … 11,5 % 14 % 5,1 % 0,4 % -2,5 % 0,8 % SK
Finlanda 28,8 % … 41,0 % 38 % 12,2 % 0,9 % FI
Suedia 40,5 % … 54,5 % 49 % 14,0 % 1,1 % SE
Regatul Unit 1,3 % … 10,2 % 15 % 8,9 % 0,7 % -4,8 % 1,6 % UK

Cu verde: statele membre care și-au atins deja obiectivul pentru 2020, în conformitate cu Directiva 2009/28/CE.
Cu galben: statele membre care au nevoie de o creștere de mai puțin de 2 puncte procentuale a ponderii  surselor regenerabile în consumul final brut de energie.
Cu portocaliu: statele membre care au nevoie de o creștere de 2-4 puncte procentuale a ponderii  surselor regenerabile în consumul final brut de energie.
Cu roșu: statele membre care au nevoie de o creștere de peste 4 puncte procentuale a ponderii  surselor regenerabile în consumul final brut de energie.

Evoluția ponderii Ponderea rămasă



Anexa V — Ponderea și capacitatea surselor regenerabile de energie în UE-28 și în cele patru state 
membre examinate: obiective și valori finale, 2010-2017 
Tabelul A – Ponderea procentuală a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie din UE-28*, 
2010-2017 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE-28 – Ponderea 
energiei din surse 
regenerabile 

Valoare finală 9,1 13,1 13,4 14,7 15,4 16,2 16,7 17,0 17,5 

Creștere graduală 2,0 9,7 4,9 5,1 3,3 1,8 2,9 

UE-28 – Energie 
electrică 

Valoare finală 14,8 19,7 21,7 23,5 25,4 27,4 28,8 29,6 30,8 

Creștere graduală 10,1 8,4 7,8 8,2 5,0 2,6 4,0 

UE-28 – Încălzire și 
răcire 

Valoare finală 11,1 15,4 16,0 17,1 17,6 18,4 18,8 19,1 19,5 

Creștere graduală 4,0 6,6 2,9 4,8 2,2 1,3 2,3 

UE-28 – Transporturi Valoare finală 1,8 5,2 4,0 5,3 5,7 6,1 6,6 7,2 7,6 

Creștere graduală -23,9 33,5 7,2 7,1 8,8 9,2 4,9 
* Nu sunt disponibile date consolidate la nivelul UE-28 referitoare la traiectoriile planurilor naționale de acțiune privind energia regenerabilă (PNAER) ale statelor membre

și la traiectoria lor orientativă prevăzută de RED I pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie și pentru cele trei sectoare care
contribuie la această pondere.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat. 
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Tabelul B – Ponderea procentuală a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie din cele patru state 
membre examinate: situația între 2010 și 2017 și traiectoriile până în 2020 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Germania Traiectoria națională prevăzută de PNAER 10,1 10,8 11,4 12,0 12,8 13,5 14,4 15,7 16,7 17,7 19,6 

Traiectoria orientativă prevăzută de RED I - 8,2 8,2 9,5 9,5 11,3 11,3 13,7 13,7 - 18,0 

Valoare finală 11,7 12,5 13,6 13,8 14,4 14,9 14,9 15,5 - - - 

Grecia Traiectoria națională prevăzută de PNAER 8,0 8,8 9,5 9,9 10,5 11,4 12,4 13,7 14,6 16,0 18,0 

Traiectoria orientativă prevăzută de RED I - 9,1 9,1 10,2 10,2 11,9 11,9 14,1 14,1 - 18,0 

Valoare finală 9,8 10,9 13,5 15,0 15,4 15,4 15,1 16,3 - - - 

Spania Traiectoria națională prevăzută de PNAER 13,2 14,4 15,1 15,6 16,1 16,7 17,3 18,1 18,9 19,7 20,8 

Traiectoria orientativă prevăzută de RED I - 11,0 11,0 12,1 12,1 13,8 13,8 16,1 16,1 - 20,0 

Valoare finală 13,8 13,2 14,3 15,3 16,1 16,2 17,4 17,5 - - - 

Polonia Traiectoria națională prevăzută de PNAER 9,6 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,7 13,4 14,1 14,9 15,9 

Traiectoria orientativă prevăzută de RED I - 8,8 8,8 9,5 9,5 10,7 10,7 12,3 12,3 - 15,0 

Valoare finală 9,3 10,3 10,9 11,4 11,5 11,7 11,3 10,9 - - - 
Sursa: planurile PNAER și raportul național de progres referitor la promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile. 



Tabelul C – Ponderea procentuală a energiei electrice din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică 
din cele patru state membre examinate: situația între 2010 și 2017 și traiectoriile până în 2020 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Germania Traiectoria națională 
prevăzută de PNAER 

17,4 19,3 20,9 22,7 24,7 26,8 28,8 31,0 33,3 35,9 38,6 

Valoare finală 18,2 20,9 23,6 25,3 28,1 30,9 32,2 34,4 - - - 

Grecia Traiectoria națională 
prevăzută de PNAER 

13,3 15,7 18,8 21,8 25,1 27,6 29,7 31,8 33,7 36,7 39,8 

Valoare finală 12,3 13,8 16,4 21,2 21,9 22,1 22,7 24,5 - - - 

Spania Traiectoria națională 
prevăzută de PNAER 

29,2 31,0 32,0 32,7 33,5 34,1 34,4 35,5 36,4 37,4 39,0 

Valoare finală 29,8 31,6 33,5 36,7 37,8 37,0 36,6 36,3 - - - 

Polonia Traiectoria națională 
prevăzută de PNAER 

7,5 8,9 10,2 11,1 12,2 13,0 13,9 14,7 15,6 16,8 19,1 

Valoare finală 6,7 8,2 10,7 10,7 12,4 13,4 13,4 13,1 - - - 
Sursa: planurile PNAER și raportul național de progres referitor la promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile. 
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Tabelul D – Evoluția capacității eoliene în cele patru state membre între 2010 și 2017 și obiectivele până în 2020 (în MW) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Germania Obiectiv 27 676 29 606 31 357 32 973 34 802 36 647 38 470 40 154 41 909 43 751 45 750 

Valoare 
finală 

26 903 28 712 30 979 33 477 38 614 44 580 49 587 55 873 - - - 

Grecia Obiectiv 1 327 1 924 2 521 3 119 3 716 4 303 4 906 5 430 6 153 6 776 7 500 

Valoare 
finală 

1 298 1 640 1 753 1 809 1 978 2 091 2 370 2 624 - - - 

Spania Obiectiv 20 744 21 855 23 555 24 988 26 438 27 869 29 330 30 810 32 369 34 049 35 750 

Valoare 
finală 

20 693 21 529 22 789 22 958 22 925 22 943 22 990 23 100 - - - 

Polonia Obiectiv 1 100 1 550 2 010 2 520 3 030 3 540 4 060 4 580 5 100 5 620 6 650 

Valoare 
finală 

1 180 1 616 2 497 3 389 3 834 4 582 5 807 5 849 - - - 

Sursa: planurile PNAER și datele ministerelor naționale ale energiei și/sau ale autorităților naționale de reglementare. 



Tabelul E – Evoluția capacității solare fotovoltaice în cele patru state membre între 2010 și 2017 și obiectivele până în 
2020 (în MW) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Germania Obiectiv 15 784 20 284 23 783 27 282 30 781 34 279 37 777 41 274 44 768 48 262 51 753 

Valoare 
finală 

18 006 25 916 34 077 36 710 37 900 39 224 40 716 42 376 - - - 

Grecia Obiectiv 184 357 531 778 1 024 1 300 1 566 1 782 1 998 2 234 2 450 

Valoare 
finală 

202 612 1 536 2 579 2 596 2 604 2 604 2 606 - - - 

Spania Obiectiv 3 787 4 265 4 669 4 894 5 143 5 416 5 716 6 047 6 410 6 810 7 250 

Valoare 
finală 

3 921 4 352 4 646 4 785 4 854 4 856 4 716 4 725 - - - 

Polonia Obiectiv 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Valoare 
finală 

0 1 1 2 21 71 99 104 - - 

Sursa: planurile PNAER și datele ministerelor naționale ale energiei și/sau ale autorităților naționale de reglementare. 
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Anexa VI — Principalele scheme de sprijin ale celor patru state membre, evoluția capacității eoliene și 
solare fotovoltaice (1999-2017) și tarifele oferite producătorilor de energie din surse regenerabile pentru 
aceeași perioadă 

Germania Grecia 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Ministerul 
Mediului și Energiei (YPEKA). 
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Spania Polonia 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor aferente indicilor PMOZE și 
PMOZE A ai Bursei Energiei Electrice din Polonia. 
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Acronime 
AEM: Agenția Europeană de Mediu 

CTE: Cooperarea teritorială europeană 

DG COMP: Direcția Generală Concurență din cadrul Comisiei Europene 

DG ENER: Direcția Generală Energie din cadrul Comisiei Europene 

ESTAT: Direcția Generală Statistică (Eurostat) din cadrul Comisiei Europene 

FEDR: Fondul european de dezvoltare regională 

IRENA: Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile 

MW: megawatt 

MWh: megawatt-oră 

OTS: operator de transport și de sistem 

PIB: produsul intern brut 

PNAER: plan național de acțiune privind energia din surse regenerabile (2010-2020) 

PNEC: plan național privind energia și clima (2021-2030) 

PO: program operațional 

RED: Directiva privind energia din surse regenerabile (Renewable Energy Directive) 

TFUE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 



Glosar 
Biocombustibil/biolichid/biogaz: combustibil lichid sau gazos produs din biomasă. 

Biomasă: materie organică provenită din agricultură, silvicultură și sectoarele conexe, 
inclusiv pescuit și acvacultură, precum și fracția biodegradabilă a deșeurilor industriale 
și urbane, utilizată în producția de energie. 

Capacitate: puterea maximă dezvoltată, în condiții ideale, a unei instalații de 
producere a energiei electrice. În general, se măsoară în kilowați (kW), megawați (MW) 
sau gigawați (GW). 

Consumul final brut de energie: energia totală consumată de utilizatorii finali (cum ar 
fi gospodăriile, industria și agricultura) și de sectorul energetic în sine (pentru 
producția de energie electrică și termică), inclusiv pierderile de energie din timpul 
transportului și distribuției. 

Energia valurilor, energia mareelor și alte tipuri de energie a oceanelor: tehnologia 
captează energia cinetică a valurilor oceanice și a mareelor și o transformă în energie 
electrică. 

Energie din deșeuri: energie electrică și/sau termică obținută prin incinerarea 
deșeurilor menajere, comerciale și provenite din sectorul serviciilor publice. 

Energie eoliană: conversia energiei vântului în energie electrică cu ajutorul turbinelor 
eoliene. 

Energie geotermală: energia stocată în mod natural sub formă de căldură sub 
suprafața Pământului. 

Energie hidroelectrică: energia generată de conversia în energie electrică a energiei 
cinetice sau potențiale din apa care cade sau care curge. 

Energie solară concentrată: transformarea luminii solare în energie termică. 

Energie solară fotovoltaică: conversia luminii solare în energie electrică cu ajutorul 
panourilor fotovoltaice. 

Energie solară termică: energia termică a soarelui, utilizată pentru încălzire și 
producerea de energie electrică. 

Energie solară: lumina și căldura radiantă a soarelui, exploatată cu ajutorul unei serii 
de tehnologii pentru a produce energie termică solară sau energie electrică solară 
fotovoltaică și energie electrică solară de origine termică. 
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Fondul de coeziune: un fond al UE destinat reducerii disparităților economice și sociale 
din Uniune prin finanțarea investițiilor în statele membre în care venitul național brut 
pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE. 

Fondul european de dezvoltare regională: un fond al UE care consolidează coeziunea 
economică și socială în UE prin finanțarea investițiilor care vizează reducerea 
dezechilibrelor dintre regiuni. 

Gaze cu efect de seră: gaze care acționează ca o pătură în atmosfera Pământului prin 
captarea căldurii și încălzirea suprafeței Pământului prin așa-numitul „efect de seră”. 
Principalele gaze cu efect de seră sunt dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), oxidul 
de azot (N2O) și gazele fluorurate (HFC, PFC, SF6 și NF3). 

Încălzire și răcire: energia termică sub formă de abur, apă caldă sau lichide refrigerate, 
distribuită dintr-o sursă centrală de producție, printr-o rețea, către mai multe clădiri 
sau amplasamente, pentru încălzirea sau răcirea spațiului. 

Primă fixă (feed-in premium): o primă garantată pe care producătorii de energie din 
surse regenerabile o primesc pe lângă prețul obținut pe piață. 

Tarif fix (feed-in tariff): un preț fix garantat pe care producătorii de energie din surse 
regenerabile îl primesc la vânzarea energiei electrice către rețea. Acesta variază de 
obicei în funcție de tipul, dimensiunea și amplasarea instalației. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„ENERGIA EOLIANĂ ȘI SOLARĂ PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE 

ELECTRICĂ: SUNT NECESARE ACȚIUNI SEMNIFICATIVE PENTRU ATINGEREA 

OBIECTIVELOR ASUMATE DE UE” 

SINTEZĂ 

VI. 

Prima liniuță: Comisia acceptă recomandarea. 

Aceasta reprezintă o prioritate clară și permanentă în schimburile Comisiei cu statele membre ale 

UE la toate nivelurile. 

A doua liniuță: Comisia acceptă recomandarea. 

A treia liniuță: Comisia acceptă recomandarea de a încuraja statele membre să acționeze în acest 

sens și să monitorizeze progresele înregistrate. Organizarea licitațiilor intră însă în sfera de 

competență a statelor membre. 

A patra liniuță: Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia împărtășește punctul de vedere al Curții potrivit căruia o simplificare a procedurilor 

administrative în temeiul legislației naționale ar crea un mediu mai favorabil producției de energie 

electrică din surse regenerabile. Acest efort de simplificare stă la baza directivei reformate, adoptată 

la 11 decembrie 2018. 

A cincea liniuță: Comisia acceptă parțial această recomandare, deoarece consideră că dezvoltarea 

rețelei intră în sfera de competență a statelor membre. UE oferă deja sprijin pentru investiții în 

infrastructura și interconexiunile rețelei. 

A șasea liniuță: Comisia acceptă recomandarea și o va pune în aplicare în conformitate cu 

Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice. 

INTRODUCERE 

15. Comisia a subliniat în repetate rânduri că cea mai mare parte a investițiilor în domeniul energiei

din surse regenerabile trebuie să provină din sectorul privat. Finanțarea din fonduri publice, inclusiv

finanțarea din fonduri UE, nu ar trebui să înlocuiască, ci să completeze și să stimuleze, atunci când

este necesar, investițiile private, în conformitate cu normele privind ajutorul de stat.

Alte instrumente UE care vin în completarea investițiilor private sunt, inter alia, InvestEU, Orizont 

Europa, programul LIFE și Mecanismul pentru interconectarea Europei. 

Noul program InvestEU, care este succesorul Planului Juncker (FEIS), va aloca 11,5 miliarde EUR 

pentru infrastructura durabilă, pentru a stimula într-o măsură mai mare investițiile private durabile 

prin diverse instrumente financiare.  

Comisia a propus, în sfera de aplicare a programului Orizont Europa, alocarea a 15 miliarde EUR 

pentru energie, climă și mobilitate, pentru a dezvolta următoarea generație de tehnologii care să 

faciliteze tranziția energetică și să consolideze competitivitatea Europei. 

Programul LIFE pentru mediu dispune de un buget consolidat și include o nouă linie de 

1 miliard EUR dedicată în mod specific facilitării proiectelor la scară redusă în domeniul energiei 

din surse regenerabile, cum ar fi proiectele de energie solară și eficiență energetică.  

În sfârșit, Comisia a inclus un nou element în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, 

care reprezintă principalul instrument bugetar pentru finanțarea infrastructurilor de conectare a 
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statelor membre, cum ar fi interconexiunile, pentru a promova în mod specific cooperarea între 

statele membre în toate sectoarele care utilizează energia din surse regenerabile. 

OBSERVAȚII 

23. 

A treia liniuță: Statele membre în cauză dispun în continuare de mai multe mijloace pentru a 

îndeplini obiectivul pentru 2020, inclusiv utilizarea unor mecanisme de cooperare precum 

transferurile statistice. 

Comisia monitorizează îndeaproape progresele înregistrate de toate statele membre și le oferă 

sprijin. Împreună cu Grupul operativ privind eficiența energetică, lansat cu statele membre ale UE, 

se depun eforturi la toate nivelurile pentru atingerea obiectivelor pentru 2020. După caz, vor fi 

întreprinse acțiuni suplimentare pentru punerea în aplicare a obligațiilor statelor membre. 

27. Comisia observă că traiectoriile și obiectivele naționale au oferit o perspectivă utilă pe termen 

lung pentru planificarea investițiilor și un punct de referință pentru Comisie în procesul de raportare 

și monitorizare. 

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 28 și 29: 

Comisia a propus modificarea regulamentului privind statisticile în domeniul energiei în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control, prin consultare interservicii, în aprilie 2019. 

Această modificare nu vizează termenul de raportare pentru statisticile anuale din domeniul 

energiei. Totuși, aceasta va urgenta publicarea datelor lunare privind energia electrică și cărbunii 

(inclusiv energia eoliană și solară) cu o lună (de la trei la două luni).  

În 2016, Comisia a lansat un proiect împreună cu statele membre pentru a urgenta publicarea 

estimărilor privind statisticile, bilanțurile și indicatorii anuali din domeniul energiei privind 

ponderea energiei din surse regenerabile.  

30. Comisia întreține cu autoritățile neerlandeze un dialog permanent pe această temă. Acordul 

privind energia din 2013 reprezintă o voință politică clară pentru mobilizarea eforturilor în scopul 

atingerii obiectivului de 14 % energie din surse regenerabile în Țările de Jos în 2020 (și de 16 % în 

2023). 

36. Comisia încurajează statele membre să ia în considerare posibilitatea de a utiliza transferurile 

statistice (posibilitatea de a contabiliza drept producție proprie producția excedentară dintr-un alt 

stat membru), astfel cum se prevede în Directiva privind energia din surse regenerabile (denumită în 

continuare „RED I”), fie ca modalitate de a asigura realizarea obiectivelor atunci când există un 

deficit, fie pentru a-și vinde excedentele potențiale către alte state membre. Comisia este pregătită 

să sprijine în mod activ statele membre în această privință și să faciliteze cooperarea necesară.  

58. De asemenea, Comisia recunoaște faptul că procedurile administrative ar putea limita 

dezvoltarea proiectelor în domeniul energiei din surse regenerabile. RED II urmărește să abordeze 

această problemă, având în vedere că, în ceea ce privește amenajarea teritoriului, statele membre 

trebuie să efectueze o evaluare a impactului asupra mediului și o evaluare strategică de mediu. 

Comisia a adoptat un document de orientare privind proiectele de energie eoliană și Natura 2000
1
, 

destinat să asiste statele membre în procedurile pe care acestea le urmează pentru a facilita 

derularea proiectelor de energie eoliană în siturile din cadrul rețelei Natura 2000 sau în afara 

acestora. Se așteaptă ca actualizarea acestui document de orientare să aibă loc până la sfârșitul 

anului 2019. 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_RO.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_RO.pdf
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63. Integrarea capacităților tot mai mari de surse regenerabile de energie în rețea reprezintă o 

provocare persistentă pentru majoritatea statelor membre. Obstacolele rezultă, în principal, din 

costul ridicat al racordării la rețea, precum și din lipsa predictibilității și a transparenței procedurilor 

de racordare la rețea. Comisia urmărește îndeaproape evoluțiile pe baza planurilor naționale 

energetice și climatice ale statelor membre și respectarea de către acestea a obiectivului de 

interconectare de 15 %. 

72. Comisia recunoaște importanța limitării sprijinului public la minimul necesar în cazul unui 

deficit de finanțare restant pentru proiectele generatoare de venituri. Conform cadrului privind 

politica de coeziune, Comisia nu este implicată în selecția proiectelor, cu excepția aprobării 

proiectelor majore. Autoritățile de gestionare din statele membre, care sunt responsabile de selecția 

proiectelor, trebuie să se asigure că finanțarea publică nu înlocuiește, ci completează și stimulează, 

atunci când este necesar, investițiile private, în conformitate cu normele privind ajutorul de stat. 

Comisia reamintește totuși faptul că, pentru proiectele de energie eoliană și energie solară 

fotovoltaică, condițiile de piață s-au schimbat rapid în perioada în cauză. Pentru a respecta 

obiectivele obligatorii în materie de energie din surse regenerabile, statele membre au fost nevoite 

să încurajeze investiții în proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile, care nu ar fi atras 

probabil capital privat suficient fără ajutoare publice pentru investiții, având în vedere profilul de 

risc al unor astfel de investiții în trecut, atunci când tehnologiile în cauză se aflau într-o etapă de 

dezvoltare incipientă. 

77. Comisia consideră că noul mecanism de programare și monitorizare în temeiul Regulamentului 

privind guvernanța va contribui la implicarea statelor membre în stabilirea alocării corespunzătoare 

a eforturilor necesare pentru atingerea obiectivului de energie din surse regenerabile în proporție de 

cel puțin cel puțin 32 % în 2030. Regulamentul privind guvernanța include instrumente de atenuare 

a riscului ca statele membre să înregistreze fie supraperformanțe, fie subperformanțe în domeniul 

energiei din surse regenerabile (de exemplu, recomandări și propuneri de măsuri la nivelul UE). 

Acest lucru este important pentru a reduce riscul apariției unui decalaj la nivel european atunci când 

se evaluează contribuțiile individuale ale statelor membre.  

78. Procesul iterativ consacrat în Regulamentul privind guvernanța va asigura monitorizarea atentă 

a situației din statele membre. După analizarea informațiilor furnizate de statele membre, Comisia 

va reacționa rapid, dacă acest lucru este necesar. 

79. Comisia consideră că perioada de transpunere este suficient de îndelungată pentru a permite 

transpunerea în timp util de către toate statele membre. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

80. Conform datelor din 2017, pentru a-și atinge obiectivele pentru 2020, un grup de state membre 

trebuie într-adevăr să își intensifice eforturile nu numai în sectorul energiei electrice, ci și în 

sectorul încălzirii și răcirii, precum și în cel al transporturilor. 

81. În ansamblu, cu o pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie de 

17,5 % (date din 2017), UE este pe cale să își atingă obiectivul de 20 % pentru 2020.  

Comisia monitorizează progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea surselor regenerabile 

de energie și menține o legătură strânsă cu statele membre. O mobilizare a eforturilor este în curs de 

desfășurare. 

Recomandarea 1 – Punerea accentului pe eliminarea rămânerilor în urmă pentru a se asigura 

atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020 

Comisia acceptă recomandarea și va intensifica eforturile pentru a sprijini în mod activ statele 

membre în această privință și pentru a facilita cooperarea necesară. 
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În cel de Al patrulea raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse 

regenerabile, din 9 aprilie 2019, Comisia Europeană încurajează statele membre să continue să își 

intensifice eforturile în vederea implementării energiei din surse regenerabile în cele trei sectoare, 

reducând, în același timp, consumul de energie.  

Comisia Europeană recomandă statelor membre să ia în considerare posibilitatea de a utiliza 

transferurile statistice, astfel cum se prevede în RED I, fie ca modalitate de a asigura realizarea 

obiectivelor atunci când există un deficit, fie pentru a-și vinde excedentele potențiale către alte state 

membre.  

83. RED I prevede un calendar clar pentru monitorizarea bienală a progreselor înregistrate de 

fiecare stat membru, legat în mod obligatoriu de utilizarea statisticilor în fiecare an, în mod 

continuu.  

În ceea ce privește statisticile din domeniul energiei, Comisia face trimitere la răspunsul său comun 

la punctele 28 și 29. 

Recomandarea 2 – Îmbunătățirea promptitudinii cu care sunt raportate datele statistice 

privind sursele regenerabile de energie 

Comisia acceptă recomandarea.  

Comisia va colabora cu statele membre pentru a reduce cu două luni termenul limită pentru 

statisticile anuale din domeniul energiei. 

Comisia a propus modificarea regulamentului privind statisticile în domeniul energiei în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control, prin consultare interservicii, în aprilie 2019. 

Această modificare nu vizează termenul de raportare pentru statisticile anuale din domeniul 

energiei. Totuși, aceasta va urgenta publicarea datelor lunare privind energia electrică și cărbunii 

(inclusiv energia eoliană și solară) cu o lună (de la trei la două luni).  

În 2016, Comisia a lansat un proiect împreună cu statele membre pentru a urgenta publicarea 

estimărilor privind statisticile, bilanțurile și indicatorii anuali din domeniul energiei privind 

ponderea energiei din surse regenerabile. 

85. Reformarea RED I (2018/2001) conține mai multe inițiative care vizează sporirea utilizării 

licitațiilor și a participării cetățenilor și a comunităților de energie, precum și instituirea unui cadru 

de reglementare privind consumatorii. 

Recomandarea 3 – Asigurarea faptului că se planifică suficiente licitații pentru a crește 

capacitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile 

(a) Comisia acceptă recomandarea. 

(b) Comisia acceptă recomandarea.  

Progresele înregistrate de toate statele membre în ceea ce privește licitațiile vor fi monitorizate și 

discutate cu acestea în cadrul monitorizării rapoartelor proprii privind progresele înregistrate, până 

la sfârșitul perioadei actuale. 

Recomandarea 4 – Simplificarea procedurilor în vederea creării unui mediu mai favorabil 

pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile 

Comisia acceptă recomandarea.  

Într-adevăr, RED II abordează această problemă și propune, de asemenea, obligații suplimentare 

privind accelerarea acordării autorizațiilor și simplificarea procedurilor de notificare pentru 

conectările la rețea. Comisia va monitoriza transpunerea directivei în acest context și va lua măsuri 

pentru respectarea dispozițiilor acesteia.  
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87. Comisia împărtășește opinia conform căreia investițiile în rețele au o importanță majoră în 

asigurarea implementării energiei din surse regenerabile.  

Recomandarea 5 – Promovarea investițiilor în infrastructura și interconexiunile de rețea 

(a) Comisia acceptă parțial această recomandare. 

Abordarea problemelor legate de dezvoltarea rețelelor intră în sfera de competență a statelor 

membre. Comisia va aborda aceste probleme în contextul mai larg al guvernanței uniunii 

energetice, în legătură cu planurile naționale privind energia și clima în temeiul Regulamentului 

privind guvernanța, în care vor fi analizate și evoluțiile infrastructurii.  

(b) Comisia acceptă parțial această recomandare.  

Abordarea problemelor legate de dezvoltarea rețelelor intră în sfera de competență a statelor 

membre. Comisia va examina aceste probleme în contextul mai larg al guvernanței uniunii 

energetice, în legătură cu planurile naționale privind energia și clima în temeiul Regulamentului 

privind guvernanța, în care vor fi analizate și evoluțiile infrastructurii. 

(c) Comisia acceptă recomandarea privind programele operaționale 2014-2020 cofinanțate din 

FEDR și din Fondul de coeziune și va continua să sprijine punerea lor în aplicare, inclusiv alocările 

disponibile pentru rețelele inteligente și interconexiuni. 

88. Comisia recunoaște importanța limitării sprijinului public la minimul necesar în cazul unui 

deficit de finanțare restant pentru proiectele generatoare de venituri. Autoritățile de gestionare din 

statele membre, care sunt responsabile de selecția proiectelor, trebuie să se asigure că finanțarea 

publică nu înlocuiește, ci completează și stimulează, atunci când este necesar, investițiile private, în 

conformitate cu normele privind ajutorul de stat. Comisia reamintește totuși faptul că, pentru 

proiectele de energie eoliană și energie solară fotovoltaică, condițiile de piață s-au schimbat rapid în 

perioada în cauză și că, pentru a respecta obiectivele obligatorii în materie de energie din surse 

regenerabile, statele membre au fost nevoite să încurajeze investiții în proiecte în domeniul energiei 

din surse regenerabile, care nu ar fi atras probabil capital privat suficient fără ajutoare publice 

pentru investiții, având în vedere profilul de risc al unor astfel de investiții în trecut, atunci când 

tehnologiile în cauză se aflau într-o etapă de dezvoltare incipientă. 

89. Comisia consideră că noul mecanism de programare și monitorizare în temeiul Regulamentului 

privind guvernanța va favoriza participarea activă a statelor membre în stabilirea alocării 

corespunzătoare a eforturilor necesare pentru atingerea obiectivului de energie din surse 

regenerabile în proporție de cel puțin 32 % în 2030. Regulamentul privind guvernanța include 

instrumente de atenuare a riscului ca statele membre să înregistreze fie supraperformanțe, fie 

subperformanțe în domeniul energiei din surse regenerabile (de exemplu, recomandări și măsuri la 

nivelul UE). Acest lucru este important pentru a reduce riscul apariției unui decalaj la nivel 

european atunci când se evaluează contribuțiile individuale ale statelor membre. 

Recomandarea 6 – Îmbunătățirea monitorizării pentru a se atenua efectele lipsei unor 

obiective naționale obligatorii 

Comisia acceptă recomandarea.  

Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a Regulamentului privind guvernanța și 

procesul de transpunere a Directivei RED II (care se încheie la 30 iunie 2021).  

Comisia va prezenta un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare 

a pachetului „Energie curată”, astfel cum se prevede în Regulamentul privind guvernanța. 



 

 

Echipa de audit 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale 
cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune 
aferente unor domenii specifice ale bugetului UE. Curtea selectează și concepe aceste 
sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile 
existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de 
cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în 
rândul publicului larg. 

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit II – cameră specializată 
pe domeniile de cheltuieli aferente investițiilor pentru coeziune, creștere și incluziune 
–, condusă de doamna Iliana Ivanova, membră a Curții de Conturi Europene. Auditul 
a fost condus de domnul George Pufan, membru al Curții de Conturi Europene, care 
a beneficiat de sprijinul unei echipe formate din: Patrick Weldon, șef de cabinet, 
Mircea Rădulescu, atașat în cadrul cabinetului; Niels-Erik Brokopp, manager principal; 
Chrysoula Latopoulou, coordonatoare; Fernando Pascual Gil, Katarzyna Solarek, Lutz 
Venske, Radka Papouskova, Francisco De Assis Carretero Llorente și Pirmin Getzner, 
auditori. Thomas Everett, Elli-Anna Tzortzi și Paulina Pruszko au asigurat asistență 
lingvistică. 
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Etapă Data 

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 8.11.2017 

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate 
auditată) a proiectului de raport 

7.3.2019 

Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 30.4.2019 

Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în 
toate versiunile lingvistice 

3.6.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF ISBN 978-92-847-1970-9 doi:10.2865/518393 QJ-AB-19-006-RO-N 

HTML ISBN 978-92-847-1957-0 doi:10.2865/343610 QJ-AB-19-006-RO-Q 



© Uniunea Europeană, 2019.

Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a unor fotografii sau a altor materiale pentru care Uniunea Europeană 
nu deține drepturile de autor, trebuie să se solicite acordul direct de la deținătorii drepturilor de autor. 

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1 

Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx 
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

În ultimii ani, producția de energie electrică din energie 
eoliană și din energie solară fotovoltaică a cunoscut o 
creștere impresionantă. Între timp, costul producerii de 
energie electrică din energie eoliană și din energie solară a 
devenit din ce în ce mai competitiv cu costul energiei 
electrice obținute prin arderea combustibililor fosili. În 
vederea elaborării prezentului raport, Curtea a evaluat 
progresele realizate de UE și de statele membre în direcția 
atingerii obiectivelor fixate pentru 2020 în materie de 
energie din surse regenerabile și a examinat eficacitatea 
măsurilor luate în acest scop. 
Curtea a constatat că progresul considerabil observat 
începând din 2005 a fost urmat de o încetinire în ambele 
sectoare după 2014. Pentru jumătate dintre statele membre 
ale UE, îndeplinirea obiectivelor fixate pentru 2020 va 
reprezenta o provocare considerabilă. Curtea a formulat o 
serie de recomandări prin care Comisia este îndemnată să 
ajute statele membre să sprijine continuarea implementării 
– prin organizarea de licitații, prin promovarea participării 
cetățenilor și prin îmbunătățirea condițiilor de 
implementare, inclusiv prin depășirea insuficiențelor rețelei.
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