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Anexa 5

COM (97) 599 Cartea Albă privind energia produsă din resurse regenerabile
din 26.11.1997 - Stabileşte o strategie comunitară şi un plan de acţiuni prin care să se
dubleze consumul de energie produsă din resurse regenerabile de la 6% la 12% până în
2010.
Directiva 77/2001/CE pentru promovarea producerii energiei din resurse
regenerabile - Cel mai important act legislativ în domeniu este Directiva 77/2001/CE.
Aceasta prevede că potenţialul de exploatare a resurselor regenerabile nu este în prezent
pe deplin utilizat în cadrul Uniunii Europene – UE. Scopul Directivei este de a mări
contribuţia resurselor regenerabile la producţia de energie electrică pe piaţa internă de
energie şi de a crea baza pentru un viitor comunitar pentru acestea.
Directiva prevede o serie de obiective. Printre acestea se numără: ţintele naţionale
orientative, schemele de suport, garantarea originii energiei produse din resurse
regenerabile, procedurile administrative, racordarea la reţea, raportarea la UE şi
transpunerea Directivei.
Toate statele membre UE15 au adoptat ţinte naţionale în concordanţă cu valorile
prevăzute în Anexa 1 la Directiva 77/2001/CE. Statele nou membre UE10 şi-au stabilit
ţinte naţionale prin Tratatul de aderare din aprilie 2003.
Comunicarea Comisiei (2006) 848 către Consiliu şi Parlamentul european. Foaie
de parcurs pentru energia regenerabilă. Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea
unui viitor mai durabil. Comisia Europeana în foaia de parcurs pentru energia
regenerabilă - “Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai durabil”
– COM (2006) 848 final din 10 ianuarie 2007, stabileşte previziuni pe termen lung pentru
SRE din UE. Acestea îşi propun să atingă două obiective: de creştere a siguranţei în
alimentare prin natura resurselor regenerabile şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră.
Foaia de parcurs stabileşte pentru UE un obiectiv obligatoriu (impus prin lege) de
20% privind ponderea deţinută de energia produsă din resurse regenerabilă în cadrul
consumului total de energie din UE până în 2020 (în prezent această pondere este de
6,4%).

Ţinta UE până în 2010
22,1%

