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asupra Comunicirii Comisei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic ~i Social European ~i Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru 

energia solari 

in conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputatilor, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 'in 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeana (TUE), a Protocolului nr.1 ~i 

Protocolului nr.2, anexate TUE ~i a Tratatului privind functionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru industrii ~i servicii a fost sesizata, pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea Comisei catre Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic ~i Social European ~i Comitetul Regiunilor -
Strategia UE pentru energia solara [COM(2022)221j, transmisa cu actul 
nr.12/E/2S.06.2022 [E IS/2022]. 

Utilizarea mas iva ~i rapida a energiei din surse regenerabile se afia 'in 
centrul planului REPowerEU, initiativa UE de a pune capat dependentei sale de 
combustibilii fosili din Rusia, iar tehnologiile din domeniul energiei fotovoltaice 
sol are ~i al energiei termice solare pot fi introduse rapid, transformand-o 'in una 
dintre cele mai competitive surse de energie electrica din UE. 

Strategia Uniunii Europene privind energia solara prezinta 0 viziune 
cuprinzatoare care permite concretizarea rapida a beneficiilor aduse de energia 
solara ~i cuprinde patru initiative pentru a depa~i restul provocarilor 'in scurt timp: 
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- promovarea utilizarii rapide ~i masive a energiei fotovoltaice prm 
intermediul Initiativei europene privind acoperi~urile solare; 

- scurtarea ~i simplificarea procedurilor de autorizare; 
- asigurarea disponibilitatii unui volum abundent de forta calificata de 

munca pentru a rezolva problema reprezentata de producerea ~i utilizarea energiei 
solare In Intreaga UE; 

- lansarea unei Aliante a industriei energiei solare fotovoltaice, care 
urmare~te sa faciliteze extinderea bazata pe inovare a unui lant valoric industrial 
rezilient al energiei solare In UE, In special In sectorul productiei de energie 
fotovoltaica. 

Energia electrica solara ~i energia termica solara sunt esentiale pentru 
eliminarea treptata a dependentei UE de gazele naturale ruse~ti ~i, Impreuna cu 
pompele de caldura, pot Inlocui cazanele pe gaz natural pentru Incalzirea spatiilor 
rezidentiale sau comerciale. Energia solara sub forma de energie electric a, energie 
termica sau hidrogen poate Inlocui consumul de gaze naturale In procesele 
industriale. 

Acoperi~urile sunt spatiile cele mai utilizate pentru producerea de 
energie solara, energiaJotovoltaica produsa pe acoperi$uri ar putea asigura astfel 
aproape 25% din consumul de energie electrica al UE, dar exista In continuare un 
imens potential neexploatat. Initiativa europeana privind acoperi~urile solare 
desfii~urata la nivelul UE urmare~te sa valorifice potentialul vast ~i insuficient 
utilizat al acoperi:;;urilor In ceea ce prive~te producerea de energie solara, iar pentru 
a valorifica acest potential, este necesara 0 actiune imediata pana la sfiir~itul anului 
2022. 

Astfel, Uniunea Europeana va majora la 45% obiectivul pentru 2030 
privind ponderea energiei din surse regenerabile, va limita la maximum trei luni 
durata eliberarii autorizatiilor pentru instalatiile solare montate pe acoperi~uri, 

inclusiv pentru cele mari, va adopta dispozitii pentru a se asigura ca toate c1adirile 
noi sunt "proiectate pentru energie solara"; va face obligatorii instalatiile pe 
acoperi~uri pentru producerea de energie solara pentru: 

- toate c1adirile publice ~i comerciale noi cu 0 suprafata utila mai mare 
de 250 m2 piina In 2026; 

- toate c1adirile publice ~i comerciale existente cu 0 suprafata utila mai 
mare de 250 m2 piina In 2027; 

- toate c1adirile rezidentiale noi piina In 2029. 
Urmare a punerii In aplicare, integral, a acestei initiative, ca parte a 

planului REPowerEU, va fi accelerata montarea instalatiilor de acoperi~. Piina In 
2025, initiativa va determina producerea a 58 TWh de energie electrica 
suplimentara (de doua ori mai mult decM previziunile pachetului legislativ 
"Pregatiti pentru 55"). Investifii suplimentare in tehnologiile Jotovoltaice solare, in 
cadrul REPowerEU, s-ar ridica la 26 de miliarde EUR pana in 2027, pe langa 
investifiile necesare pentru realizarea obiectivelor propunerilor din pachetul 
legislativ "Pregatifi pentru 55". 

Un obstacol esential care Impiedica montarea instalatiilor la scara 
utilitara, inclusiv a celor de energie solara, este de natura administrativa ~i consta In 

2 



special In procedurile lungi ~i complexe de acordare a autorizatiilor. Pentru a depa~i 
acest obstacol, Comisia a prezentat 0 recomandare privind autorizarea rapida a 
proiectelor privind energia din surse regenerabile ~i 0 propunere legislativa privind 
autorizarea, limitand la trei luni procedurile de acordare a autorizatiilor pentru 
instalarea de echipamente de energie solara pe acoperi:;mri ~i pe alte structuri 
construite In alte scopuri decat productia de energie solara. 

Relncadrarea fostelor terenuri industriale sau miniere reprezinta 0 

oportunitate pentru utilizarea energiei solare. 
Statele membre trebuie sa prevada stimulente pentru dezvoltarea 

sistemelor agroJotovoltaice atunci cand I~i elaboreaza planurile strategice nationale 
pentru politica agricola comuna. De asemenea, datorita solutiilor Jotovoltaice 
jlotante, suprafata apei poate fi utilizata pentru producerea de energie solara. 
Instalatiile solare offshore prezinta un potential mare. In sectorul energetic, 
utilizarea suprafetei lacurilor artificiale create de barajele hidroelectrice prezinta un 
potential specific pentru instalatiile de energie fotovoltaica. Panourile Jotovoltaice 
plutitoare reduc evaporarea apei ~i, racordate la sistemele electrice ale barajului, 
cresc productia totala, de~i impactul acestora asupra biomasei acvatice este Inca In 
curs de investigare. In cele din urma, infrastructura de transport, cum ar fi 
autostrazile sau caile ferate, prezinta un potential neexploatat pentru utilizarea 
energiei solare (instalarea de panouri solare pe bariereleJonice de pe autostrazi). 

Educatia :ji Jormarea proJesionala reprezinta un instrument important 
pentru abordarea acestei provocari, iar statele membre trebuie sa analizeze acest 
aspect ~i sa dezvolte programe de formare adecvate scopului, tin and seama de 
potentialul de cre!?tere a participarii femeilor. 

Se evidentiaza faptul ca producerea de energie solara pe acoperi!?uri 
of era 0 solutie imediata pentru a reduce dependenta de gazele naturale a cetatenilor, 
dar !?i a IMM- uri lor si a industriei. 

Prosumatorii sunt proprietarii de instalatii mici descentralizate care 
consuma 0 parte din energia pe care 0 produc. Cadrele de politica de sprijin ~i 

facilitare adresate prosumatorilor Imbraca diverse forme: subventii pentru investitii, 
tarife fixe, scutiri de la anumite taxe sau posibilitatea de a vinde excedentul de 
energie e1ectrica altor consumatori sau direct pe piata. Intregul potential al energiei 
solare pentru UE poate fi exploatat numai daca cetatenilor ~i comunitatilor Ii se 
of era stimulentele adecvate pentru a deveni prosumatori. 

Prosumatorii au dreptul de a vinde productia excedentara fora a ji 
supu:ji unor proceduri :ji taxe discriminatorii sau disproportionate ~i ar trebui sa 
poata participa pe toate pietele de energie electrica. Aceste principii nu sunt Inca 
puse In aplicare pe scara larga la nivelul UE, In special In cladirile cu mai multe 
apartamente. 

Energia solara poate fumiza 0 parte substantial a din cererea de energie 
electrica ~i de energie termica a unei cladiri, fie prin colectori solari, sisteme 
fotovoltaice solare (cu pompe de cal dura), fie printr-o combinatie a celor doua, 
inclusiv prin tehnologii hibride fotovoltaice-termice. Atunci cand sunt combinate, 
instalatiile de energie solara ~i interventiile de renovare se consolideaza reciproc, 
optimizand performanta energetica a cladirii. Daca programele nationale de sprijin 
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sunt concepute in consecinta, acestea pot asigura utilizarea masiva in cladiri a 
energiei solare prod use pe acoperi~uri, acordiind prioritate celor mai adecvate 
cladiri pentru interventii rapide. Dupa caz, acest efort poate fi combinat cu lucrari 
de renovare a acoperi~urilor ~i cu utilizarea instalatiilor de stocare a energiei ~i a 
pompelor de caldura. 

in ceea ce prive~te cladirile noi, daea este fezabil din punct de vedere 
tehnic, Directiva reformata privind performanta energetica a cladirilor prevede ca 
100% din consumul de energie la fata locului sa fie acoperit de energie din surse 
regenerabile incepiind din 2030. Aceasta tranzitie catre decarbonizarea consumului 
de energie al cladirilor va fi accelerata prin introducerea obligatiei de a instala 
treptat echipamente de energie solara in toate cladirile publice ~i eomerciale noi ;;i 
existente care depa~esc 0 anum ita dimensiune, precum ~i in cladirile rezidentiale 
noi, in perioada 2026-2029. 

in plus, vor fi adoptate dispozitii pentru a se asigura ca toate cladirile 
noi sunt "proiectate pentru energie solara", respectiv ca sunt proiectate pentru a se 
optimiza potentialul de producere a energiei solare pe baza radiatiei solare a 
amplasamentului, fapt care sa permita instal area avantajoasa a tehnologiilor solare 
tara interventii structurale costisitoare. 

Provocarea in sprijinirea inovarii in domeniul energiei solare consta in 
asigurarea faptului ea 0 noua generatie de tehnologii revolutionare duce la cre;;terea 
eficientei conversiei (care se traduce printr-o utilizare mai redusa a resurselor, cum 
ar fi spatiul, materiile prime, apa etc.), la 0 circularitate sporita in ceea ce prive;;te 
utilizarea materiilor prime ;;i la un ciclu de viata mai durabil, inclusiv in etapa de 
productie. 

Cu peste 20 de ani de exploatare, sistemele fotovoltaice comerciale 
actuale pot produce de aproape douazeci de ori energia de care a fost nevoie pentru 
fabricarea lor, in concluzie, este important sa se reduca in continuare amprenta de 
carbon ~i de mediu asociata productiei acestora. Astfel, Comisia Europeana 
intentioneaza sa propuna, in prima jumatate a anului 2023, doua instrumente 
obligatorii privind piata intema care ar urma sa se aplice modulelor, invertoarelor ~i 
sistemelor fotovoltaice solare viindute in UE: un Regulament privind proiectarea 
ecologica ~i Regulamentul privind etichetarea energetica. 

Comisia intenfioneaza, de asemenea, sa propuna in 2023 a revizuire a 
regulamentelor existente privind proiectarea ecologica tii etichetarea energetica 
pentru instalafiile de incalzire a incintelor tii a apei. UE va oferi consumatorilor 
europeni garantii ca produsele pe care Ie cumpara au fost fabricate cu respectarea 
drepturilor omului ;;i a drepturilor lucratorilor. in plus, Comisia a anuntat 0 noua 
initiativa legislativa menita sa interzica in mod eficace introducerea pe piata UE a 
produselor obtinute prin munca fortata. De asemenea, politica UE vizeaza 
consolidarea rezilientei in ceea ce prive;;te materiile prime critice, pe baza accesului 
la resurse, a economiei circulare ~i a sustenabilitatii. 

incepiind din 2012, legislatia UE prevede recuperarea, reutilizarea ;;i 
reciclarea modulelor fotovoltaice, insa, din 2025, cantitatea de panouriJotovoltaice 
care ajung la sJdrtiitul ciclului de viafa va crqte in mod semnificativ. Acest lucru 
va necesita asigurarea posibilitafii de reparare tii reciclare inca din Jaza de 
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proiectare a noilor echipamente ~i construirea unui ecosistem pentru reciclarea 
eficientii a materialelor uzate. Masurile de proiectare ecologica pentru sistemele 
fotovoltaice trebuie sa includa cerinte de informare cu privire la aceste aspecte, 
pentru a promova 0 proiectare imbunatatita a produselor care sa conduca la 0 

performanta energetica mai mare pe termen lung ~i sa faciliteze reciclarea ~i 

repararea. 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei sal uta 

propunerile COM, subliniind importanta pe care acestea 0 reprezinta in reducerea 
dependentelor energetice ale Uniunii fata de importurile de gaze ~i de petrol din 
Rusia. Miisurile propuse prin planul REPowerEU creeazii condifiile prielnice 
pentru 0 tranzitie verde ~i digitalii acceleratii ~i vin in completarea pachetului mai 
larg de miisuri "Fit/or 55". 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Pub lice ~i Administratiei atrage 
atentia asupra faptului ca, cre~terea costurilor materialelor de constructie din 
ultimul an ~i jumatate, cre~terile preturilor la energia electrica, a preturilor la gaze, 
contextul pandemic al ultimilor doi ani ~i mai nou, situatia creata la granita de nord 
a Romaniei, necesita 0 evaluare atenta a impactului pe care masurile prop use 0 au, 
in special asupra segmentului celui mai defavorizat al populatiei ~i implicit asupra 
bugetului de stat. 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 
apreciaza ca fiind benefica stabilirea in aceasta strategie a un or obiective, 
metode/masuri ~i listarea posibilitatilor reale ~i potentiale de dezvoltare rapida a 
producerii energiei din surse solare, dar considera ca ar trebui completata cu 
corel area tuturor masurilor care ar permite aceasta dezvoltare, inclusiv cu partajarea 
publica a unor modele de bune practici in domeniile noi, care reprezinta 0 

provocare pentru autoritati ~i speciali~tii in energie. 
in plus, autoritatea considera ca este necesar sa se aiba in vedere ~i: 
- alocarea de fonduri UE ~i pentru productia de instalatii fotovoltaice 

in cadrul UE, respectiv pentru productia de instalatii de stocare - baterii 
(completare la Sectiunea 3.2 Rezilienta lantului de aprovizionare - Productia; un 
punct critic pentru rezilienta); 

- includerea unor semnalizari distincte pentru zonele scoase din uz din 
cadrul aplicarii de identificare a amplasamentelor adecvate pentru instalatiile de 
energie din surse regenerabile precum ~i mentinerea unui registru la nivel national 
cu amplasamente adecvate (Sectiunea 2.1 Implementarea la scara utilitara ~i mas uri 
de facilitare - Zone Ie prioritare ~i utilizarea multipla a spatiului), avand in vedere 
ca acestea au fost adesea prevazute cu instalatii de racordare la reteaua de energie 
electrica, inclusiv posturi de transformare, care ar putea fi reutilizate; 

- analizarea ~i adaptarea legislatiei primare nationale privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in cadrul aplicarii masurii privind 
scurtarea ~i simplificarea procedurilor de autorizare; 

- dotarea cu contoare inteligente cu priori tate a prosumatorilor, pentru 
facilitarea integrarii acestora in piata ~i, totodata, in retea (Sectiunea 2.2 Crearea de 
valoare solara pentru cetateni ~i comunitati - Stimularea prosumatorilor, respectiv 
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Sectiunea 2.4 Pregatirea retelei energetice pentru absorbtia eficienta a energlel 
electrice solare - Investitiile in infrastructura); 

- sprijinirea utilizarii energiei e1ectrice in curent continuu prin 
evaluarea oportunitatii acordarii de sprijin financiar pentru achizitionarea 
microsistemelor de irigat utilizate de fermieri, aparatura actionate la curent 
continuu de diverse procese tehnologice cu sisteme de stocare ~i alimentare de 
panouri fotovoltaice (Sectiunea 2.4 Pregatirea rete1ei energetice pentru absorbtia 
eficienta a energiei electrice solare - Deschiderea drumului pentru solutii pe baza 
de curent continuu). 

in concluzie, sectorul energiei solare din UE prezinta un potential 
semnificativ de a deveni rapid 0 parte esentiala a sisteme10r de energie electrica ~i 
de energie termica ~i 0 piirghie principala pentru atingerea obiectivelor Pactului 
verde european, eliminiindu-se totodata dependenta de combustibilii fosili din 
Rusia. Prezenta strategie propune valorificarea numeroaselor oportunitati oferite de 
tehnologiile din domeniul energiei care functioneaza pe baza de soare. Aceasta 
stabile~te 0 foaie de parcurs pentru realizarea obiectivului, permitiind totodata 
cetatenilor sa profite in mod direct de avantaje1e tehnologiilor din domeniul 
energiei solare. 

Membrii comlslel au dezbatut Comunicarea Comisei catre 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ~i Social European ~i 

Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru energia solara in ~edinta din data de 
20 septembrie 2022. 

La lucrarile comisiei a participat, in calitate de invitat, din partea 
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei domnul Zoltan Nagy
Bege - vicepre~edinte. 

La lucrarile comisiei au fost prezenti deputati conform listei de 
prezenta. 

in urma dezbaterii, membrii comisiei au hotariit, cu unanimitate de 
voturi, sa aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei initiativei legislative. 

PRE~EDINTE, 

Sandor Bende 

ConSlher parlamentar, IS~'Cia Robe 
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