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1. Data adoptării: 14.07.2021, responsabil: Frans Timmermans, vicepreședinte executiv 

al Comisiei Europene responsabil cu punerea în aplicare a Pactului ecologic european și a Legii 

europene privind clima 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un plan de implementare 

strategic pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a 

infrastructurii pentru combustibili alternativi 

3. Date de identificare: COM(2021)560 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual: la 14.07.2021, comunicarea a fost transmisă Consiliului și 

Parlamentului European. 

La Parlamentul European: se află în etapa pregătitoare. Comisia competentă cu 

adoptarea raportului este Comisia pentru transporturi și turism (TRAN). Comisiile sesizate 

pentru aviz sunt: Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranța alimentară (ENVI) și 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). 

6. Evoluții viitoare: potrivit notei Comitetul economic și social european (CESE) 

TEN/750 din 11 august 2021, avizul referitor la „Planul de implementare strategic pentru 

conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii 

pentru combustibili alternativi” urmează să fie adoptat în cadrul sesiunii plenare din 8-9 

decembrie 2021. 

 

1. Context 

Mobilitatea aduce numeroase beneficii socioeconomice pentru cetățenii și întreprinderile 

europene, dar are, de asemenea, un impact din ce în ce mai mare asupra mediului, inclusiv sub 

forma creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului la nivel local, care afectează 

sănătatea și bunăstarea oamenilor. 

 În decembrie 2019, Comisia a adoptat Comunicarea privind Pactul ecologic european prin 

care solicită o reducere cu 90 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul 

transporturilor. Obiectivul este ca UE să devină o economie neutră din punct de vedere climatic 

până în 2050 și, în același timp, să depună eforturi în vederea atingerii obiectivului de reducere a 

poluării la zero. 

 În septembrie 2020, Comisia a prezentat propunerea privind Legea europeană a climei cu 

scopul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 comparativ cu 

1990 și pentru a plasa Europa pe o traiectorie responsabilă pentru a deveni neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmermans_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmermans_en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_560_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
https://www.eesc.europa.eu/ro
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=alternative+fuels+infrastructure&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=&plenary_session=&opinion_number=&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
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 La 17 septembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat Planul privind obiectivul climatic 

pentru 2030 [COM(2020)562], care stabilește pentru UE o țintă mai ambițioasă de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, respectiv reducerea acestora cu 55% în comparație 

cu 1990. 

 În decembrie 2020, Comisia a prezentat Comunicarea privind strategia pentru o mobilitate 

sustenabilă și inteligentă, care urmărește traiectoria sistemului de transport UE către un viitor 

inteligent și sustenabil. 

 La 14 iulie 2021, Comisia Europeană a adoptat pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”, 

care cuprinde un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației UE și de punere în aplicare 

a unor noi inițiative cu scopul de a asigura conformitatea politicilor UE cu obiectivul de reducere 

a emisiilor cu cel puțin 55% stabilit de UE pentru 2030. Pachetul propus vizează alinierea 

legislației UE în domeniul climei și al energiei la obiectivul pentru 2030. Dintre aceste măsuri 

menționăm: 

 Propunerea de regulament privind instituirea unui nou regulament referitor la infrastructura 

pentru combustibili alternativi urmărește să asigure disponibilitatea și posibilitatea de 

utilizare a unei rețele dense și extinse de infrastructuri pentru combustibili alternativi în 

întreaga UE.  

 Propunerea de regulament privind un transport aerian durabil îi va obliga pe furnizorii de 

combustibili să folosească combustibili amestecați, într-o proporție tot mai mare, cu 

combustibili durabili pentru alimentarea avioanelor cu reacție în aeroporturile din UE, 

inclusiv combustibili sintetici cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

 Propunerea de regulament privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon în transportul maritim va stimula utilizarea pe scară 

largă a combustibililor maritimi durabili și a tehnologiilor cu emisii zero prin stabilirea 

unei limite maxime privind conținutul de gaze cu efect de seră al energiei utilizate de 

navele care fac escală în porturile europene. 

 

2. Prezentarea propunerii: 

Propunerea prezintă un set de acțiuni suplimentare menite să sprijine implementarea rapidă 

a infrastructurii pentru combustibili alternativi. Acestea se referă la politicile de abordare a 

problemelor legate de vehicule, navele și aeronavele alimentate cu combustibili alternativi, de 

infrastructuri, de producția de energie, de rețele, de date și de serviciile pentru utilizatori.  

2.1 Accelerarea implementării infrastructurii pentru combustibili alternativi 

 Planificare, autorizare și achiziții mai bune 

Implementarea poate fi accelerată prin îmbunătățirea cadrului general pentru planificarea, 

autorizarea și achiziționarea unor astfel de infrastructuri în UE, precum și prin sporirea și 

direcționarea sprijinului public. Autoritățile publice de la toate nivelurile de guvernanță joacă un 

rol important în dezvoltarea pieței combustibililor alternativi prin ajustarea procedurilor de 

atribuire a concesiunilor sau a licențelor, a procedurilor de achiziții publice sau a procedurilor de 

acordare de granturi. Pentru a răspunde acestor cerințe, Forumul pentru transporturi durabile (STF) 

a elaborat un set de recomandări pentru autoritățile publice cu privire la achiziționarea, atribuirea 

concesiunilor, acordarea licențelor și/sau acordarea de sprijin pentru infrastructura de reîncărcare 

electrică pentru autoturisme și camionete, precum și un manual de sinteză.  

Comisia Europeană încurajează statele membre să coopereze în continuare cu privire la aceste 

aspecte și le invită să utilizeze recomandările STF. Atunci când este necesar, statele membre sunt 

invitate să își consolideze cadrele de politică pentru a asigura o planificare, o autorizare și achiziții 

publice mai bune. 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_789_RO_ACTE2_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-plan-for-a-green-transition/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_559_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_561_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_562_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/stf_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/sustainable_transport_forum_report_-_recommendations_for_public_authorities_on_recharging_infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/stf_handbook.pdf
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 Valorificarea planificării naționale în materie de redresare și reziliență 

Strategia anuală privind creșterea durabilă pentru 2021 a identificat investițiile în transportul 

durabil ca fiind una dintre prioritățile planurilor naționale de redresare și reziliență, ale pachetelor 

de reforme și de investiții care vor fi elaborate de statele membre în contextul Mecanismului de 

redresare și reziliență. În strategie se solicită, în special, includerea în programele de redresare și 

reziliență a unor reforme și investiții în scopul stimulării cererii de vehicule cu emisii zero sau cu 

emisii scăzute și al accelerării implementării infrastructurii de reîncărcare și realimentare pentru a 

contribui la tranziția către o economie ecologică 

 Consolidarea și o mai bună direcționare a finanțării la nivelul UE 

Programul Mecanismul pentru interconectarea Europei 2021-2027 (MIE II) va aborda 

problema schimbărilor climatice și va contribui cu 60% din bugetul său general la cofinanțarea 

inițiativelor care sprijină obiectivele climatice și accelerează tranziția către o mobilitate cu emisii 

zero. În acest scop, MIE II va crea un mecanism pentru combustibili alternativi și va finanța 

infrastructura creată prin combinarea granturilor acordate în cadrul MIE cu finanțarea din partea 

instituțiilor de finanțare. 

Comisia va căuta în mod activ sinergii cu parteneriatele și misiunile realizate în cadrul 

programului Orizont Europa, în special cu misiunea propusă privind orașele inteligente și neutre 

din punctul de vedere al impactului asupra climei, care urmărește transformarea a 100 de orașe în 

orașe neutre din punct de vedere climatic până în 2030. Fondului european de dezvoltare regională 

(FEDR) și a Fondului de coeziune vor sprijini investițiile în cercetare, inovare și implementare, în 

special în statele membre și regiunile mai puțin dezvoltate iar Programul InvestEU, prin 

componenta pentru infrastructură durabilă, va stimula investițiile. Grupul Băncii Europene de 

Investiții și-a intensificat sprijinul pentru dezvoltarea tehnologiilor noi, precum electromobilitatea 

și digitalizarea, în cadrul Instrumentului pentru un transport mai curat. 

 Identificarea provocărilor tehnologice importante și accelerarea standardizării 

În ceea ce privește transportul rutier, activitatea de standardizare s-a axat pe aspecte 

electrotehnice (cum ar fi prizele, bornele de ieșire și specificațiile privind siguranța electrică). 

Comisia va colabora cu organizațiile și organismele europene de standardizare pentru a adopta o 

nouă cerere de standardizare în vederea asigurării interoperabilității depline a ecosistemului de 

reîncărcare a vehiculelor electrice și introducerii pe piață a tehnologiilor emergente (cum ar fi 

reîncărcarea inteligentă și serviciile „de la vehicule la rețea” (V2G)). 

În ceea ce privește sectorul feroviar există o preocupare pentru implementarea tehnologiei pilelor 

de combustie cu hidrogen în cazul trenurilor. 

În ceea ce privește transportul maritim și transportul pe căile navigabile interioare, importanța 

standardelor internaționale în porturi, în special pentru interfața navă-țărm, este direct legată de 

promovarea siguranței și a încrederii în dezvoltarea unor combustibili alternativi durabili (tipuri 

de alcool, amoniac, hidrogen etc.) sau a unor soluții de electrificare (cum ar fi alimentarea cu 

energie electrică din rețeaua terestră și încărcarea bateriilor). În prezent, Agenția Europeană pentru 

siguranță maritimă (EMSA) elaborează orientări privind sursele de alimentare cu energie electrică 

din rețeaua terestră. 

În ceea ce privește transportul aerian, activitatea de standardizare se axează pe standarde europene 

noi în scopul sprijinirii creării unei infrastructuri interoperabile pentru alimentarea cu energie 

electrică a aeronavelor de aviație generală și a aeronavelor cu aplicații specifice, cum ar fi cele 

electrice cu decolare și aterizare pe verticală (eVTOL). 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_575_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7063-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_ro
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/about-investeu-fund_ro
https://www.eib.org/en/projects/sectors/transport/cleaner-transport-facility
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 Dezvoltarea unui cadru de date și de guvernanță pentru funcționarea eficientă a 

ecosistemului electromobilității. În cadrul Forumului pentru transporturi durabile vor fi discutate 

specificațiile tehnice și cerințele de politică pentru dezvoltarea unui ecosistem de date deschise 

care să asigure accesul liber la date și reutilizarea datelor privind electromobilitatea și alți 

combustibili alternativi până în 2023 și, respectiv, 2025. 

 Asigurarea unei colaborări extinse pentru a se acționa în direcția unei aspirații comune. 

Implementarea rapidă a infrastructurii de reîncărcare și realimentare necesită o cooperare extinsă 

între toți actorii de pe piață din sectorul public și din cel privat de-a lungul întregului lanț valoric, 

care să reunească sectorul autovehiculelor și sectorul energetic pentru a furniza servicii digitalizate 

pentru utilizatori. 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre 

3.1. Președinția slovenă a Consiliului UE 

Una dintre prioritățile președinției slovene este accelerarea tranziției ecologice și digitale pentru 

crearea de locuri de muncă, consolidarea rezilienței societății și asigurarea unui mediu sănătos. 

Această prioritate va contribui la îndeplinirea obiectivului UE de a deveni neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050 și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% 

până în 2030. Președinția slovenă va depune eforturi pentru transpunerea obiectivelor stabilite în 

legislația europeană și pentru a le susține în cadrul COP26 (Conferința părților la Convenția-cadru 

a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice) de la Glasgow, organizată între 31 octombrie și 

12 noiembrie a.c. 

3.2. Consiliul UE 

 La 22 septembrie a.c., miniștrii energiei și transporturilor au organizat o dezbatere cu 

scopul de a găsi și a pune în aplicare soluții de sprijinire a mobilității electrice. Totodată, statele 

membre ale UE au atras atenția asupra dificultăților majore care stau în calea asigurării unei 

acoperiri geografice suficiente cu infrastructuri de încărcare și a necesității investițiilor la scară 

largă care trebuie susținute printr-o finanțare adecvată.  

 La 23 septembrie a.c., miniștrii transporturilor au discutat aspectele-cheie ale Propunerii 

de regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, care face parte din 

pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”. Aceștia au solicitat adoptarea unor obiective clare și 

implementarea unei rețele publice extinse de infrastructuri de reîncărcare și realimentare cu 

combustibili alternativi în transporturi. 

 La 29 septembrie a.c., în cadrul reuniunii Consiliului competitivitate, miniștrii de resort au 

organizat o dezbatere cu privire la impactul noului pachet legislativ privind energia și 

clima „Pregătiți pentru 55” asupra economiei și industriei. 

3.3. Parlamentul European (PE) 

În iulie 2020, PE a publicat o informare privind „Calea spre revizuirea Directivei privind 

infrastructura pentru combustibili alternativi”, în care este prezentată poziția sa cu privire la 

implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, în contextul obiectivelor stabilite în 

cadrul Pactului ecologic european. 

La 25 octombrie 2018, a adoptat rezoluția ,,Implementarea infrastructurii pentru combustibilii 

alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm!”, prin care a subliniat legătura 

dintre disponibilitatea vehiculelor alimentate cu combustibil alternativi, instalarea infrastructurii 

pentru combustibili alternativi și cererea consumatorilor pentru aceste tehnologii; de asemenea, 

PE a invitat Comisia Europeană să revizuiască Directiva 2014/94/UE pentru a acoperi lacunele 

referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și pentru a înlocui sistemul 

bazat pe planurile naționale cu obiective obligatorii.  

https://ukcop26.org/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/transport-and-energy-ministers-discuss-meeting-decarbonisation-targets-in-the-transport-and-energy-sectors/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/transport-ministers-promote-a-wide-public-refuelling-network-for-alternative-fuels/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_559_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_559_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_550_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2021/09/29/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_550_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652011/EPRS_BRI(2020)652011_EN.pdf
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/Implementarea%20infrastructurii%20pentru%20combustibilii%20alternativi%20în%20Uniunea%20Europeană:%20este%20momentul%20să%20acționăm!
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La 14 martie 2019, a adoptat rezoluția referitoare la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

invitând statele membre și Comisia Europeană să asigure accesul consumatorilor la vehiculele cu 

emisii zero și cu emisii scăzute, punând și accentul pe rolul platformelor inteligente pentru 

managementul infrastructurii de încărcare.  

La 15 ianuarie 2020, a adoptat rezoluția referitoare la Pactul ecologic european și a subliniat că 

UE poate stabili standarde care se aplică în toate lanțurile valorice globale și că ar trebui să își 

consolideze diplomației climatice” și să își intensifice eforturile de a stabili noi standarde pentru o 

creștere durabilă, în conformitate cu ambițiile sale în materie de mediu și climă. 

La 17 aprilie 2020 a adoptat o rezoluție referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea 

pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale, în care a evidențiat rolul central al Pactului 

ecologic european în redresarea UE. 

3.4. Studii și rapoarte ale instituțiilor UE 

 (2019) Studiu al Organizației „Shift2Rail” privind utilizarea pilelor de combustie și a 

hidrogenului în mediul feroviar. 

  (2021) Raport al Comisiei Europene cu privire la aplicarea Directivei 2014/94/UE privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi a evidențiat atât că maturitatea piețelor 

variază considerabil, în funcție de modul de transport, cât și că nivelul sporit de ambiție al unor 

state membre nu este suficient pentru ca UE să dispună de o rețea cuprinzătoare și completă de 

infrastructuri ușor de utilizat, pentru toate modurile de transport. 

 (2021), Raport special al Curții de Conturi privind infrastructura de încărcare pentru 

vehiculele electrice diferențele semnificative dintre statele membre în ceea ce privește gradul de 

instalare a infrastructurii de încărcare îndemnând statele membre să își intensifice acțiunile. 

 

4. Legislația din România (selecție) 

 

 Guvernul României prin intermediul Ministerului energiei a elaborat Cadrul național de 

politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul 

transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și Strategia energetică a 

României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050. 

 La 21 aprilie 2021 Ministerul mediului, apelor și pădurilor a anunțat lansarea programelor 

Rabla Clasic și Rabla Plus pentru 2021, prin care se dorește reînnoirea parcului auto din România. 

 La 14 septembrie 2018, Ministerul mediului apelor și pădurilor (MMAP) a elaborat 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă 2030. 

 Camera Deputaților a adoptat HCD nr.11/10.02.2021 privind opinia referitoare la - O 

strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic COM(2020)301 și HCD 

nr.27/10.03.2021 privind adoptarea opiniei referitoare la - Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în 

materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din 

punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor- COM(2020)562 

 

Linkuri utile: 

 European Commission: Priorities 2019-2024: Delivering the European Green Deal 

 European Commission: Press Release, 14/07/2021: European Green Deal: Commission 

proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions 

 European Commission: Statement by President von der Leyen on delivering the European 

Green Deal (14 July 2021) 

file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/referitoare%20la%20schimbările%20climatice%20-%20o%20viziune%20europeană%20strategică%20pe%20termen%20lung%20pentru%20o%20economie%20prosperă,%20modernă,%20competitivă%20și%20neutră%20din%20punctul%20de%20vedere%20al%20impactului%20asupra%20climei%20în%20conformitate%20cu%20Acordul%20de%20la%20Paris
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://shift2rail.org/publications/study-on-the-use-of-fuel-cells-and-hydrogen-in-the-railway-environment/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_103_RO_ACTE_f.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_RO.pdf
http://energie.gov.ro/
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Cadrul-National-de-Politica_Combustibilii-Alternativi-in-Sectorul%20Transporturilor%281%29.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Cadrul-National-de-Politica_Combustibilii-Alternativi-in-Sectorul%20Transporturilor%281%29.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Strategia_Energetica_FINAL_02_nov_2018.docx
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