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1. CONTEXT: 

 

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare la adresa 

existenței Europei și a întregii lumi. Pentru a depăși această provocare, Uniunea Europeană  și-

a fixat obiectivul de a deveni, până în 2050, primul bloc din lume care să fie neutru din punct 

de vedere climatic.  

 Comisia Europeană a adoptat, la 11 decembrie 2019, Pactul ecologic european, 

[COM(2019)640] care prezintă o foaie de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă 

modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care: 

 până în 2050, nu se vor mai emite gaze cu efect de seră; 

 creșterea economică va fi decuplată de utilizarea resurselor; 

 nicio persoană și niciun loc nu va fi lăsat în urmă. 

 Acordul se înscrie în orientările politice ale Comisiei Europene pentru 2019-2024 și este 

parte integrantă a strategiei de punere în aplicare  a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor 

Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.  

Potrivit planului de acțiune, care este parte integrantă a propunerii privind Pactul 

ecologic european, Comisia Europeană a prezentat: 

o la 14 ianuarie 2020 - Planul de investiții din cadrul Pactului ecologic european, 

COM(2020)21 și o Propunere de regulament de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, 

COM(2020)22, 2020/0006(COD); 

o la 4 martie 2020 - Legea europeană a climei, care conferă pactului un caracter 

obligatoriu din punct de vedere juridic; 

https://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=en&u=https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmermans_en&prev=search&pto=aue
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3252-2020-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2019_640_RO_ACTE_f2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2019_640_RO_ACTE_f2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_21_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_22_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
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o la 10 martie 2020 - Noua strategie industrială europeană, [COM(2020)102], - un plan 

pentru o economie pregătită pentru viitor; 

o la 11 martie 2020 - Un plan de acțiune pentru economia circulară [COM(2020)98]; 

o la 20 mai 2020 – Strategia de la fermă la consumator [COM(2020)381]; 

o la 20 mai 2020 - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 [COM(2020)380]; 

o la 8 iulie - Strategia UE privind integrarea sistemului energetic [COM(2020)299] și 

Strategie pentru hidrogen [COM 2020(301)]. 

. 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Pentru a deveni neutră climatic până în 2050, Europa trebuie să își transforme sistemul 

energetic, care generează 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Strategiile UE 

privind integrarea sistemelor energetice și pentru hidrogen, adoptate la 8 iulie 2020, deschid 

calea către un sector energetic mai eficient și mai interconectat, impulsionat de dublul obiectiv 

al unei planete mai curate și al unei economii mai puternice. 

Strategia UE privind hidrogenul își propune să impulsioneze producția de hidrogen curat 

in Europa. Hidrogenul poate fi utilizat ca materie primă, combustibil sau pentru transportul și 

stocarea de energie și are multe aplicații posibile în industrie, transporturi, energie și construcții. 

Cel mai important aspect este că nu emite CO2 și nu poluează aerul atunci când este utilizat. 

Hidrogenul reprezintă o soluție esențială pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

sectoarele care sunt greu de decarbonizat și unde electrificarea este dificilă sau imposibilă. 

Acesta este cazul sectoarelor industriale, cum ar fi producția de oțel sau, de exemplu, transportul 

cu vehicule grele. În calitate de transportator de energie fără emisii de dioxid de carbon, 

hidrogenul ar permite, de asemenea, transportul energiei din surse regenerabile pe distanțe lungi 

și stocarea unor volume mari de energie. În prezent, cantitatea de hidrogen utilizată în UE 

rămâne limitată și este produsă în mare parte din combustibili fosili. Prioritatea este dezvoltarea 

hidrogenului regenerabil, produs folosind în principal energia eoliană și solară. Cu toate 

acestea, pe termen scurt și mediu, sunt necesare alte forme de hidrogen cu emisii scăzute de 

carbon pentru a reduce rapid emisiile și pentru a sprijini dezvoltarea unei piețe viabile. 

Scopul strategiei este de a decarboniza producția de hidrogen, fapt care este posibil prin 

scăderea rapidă a costului energiei din surse regenerabile și accelerarea evoluțiilor tehnologice, 

și extinderea utilizării acestuia la sectoarele în care poate înlocui combustibilii fosili. 

Hidrogenul poate fi produs printr-o varietate de procese. Aceste căi de producție sunt 

asociate cu o gamă largă de emisii, în funcție de tehnologia și sursa de energie utilizate și au 

implicații diferite în ceea ce privește costurile și cerințele privind materialele. În prezenta 

comunicare: 

 „Hidrogenul bazat pe energie electrică” se referă la hidrogenul produs prin electroliza 

apei (în electrolizor, alimentat cu energie electrică), indiferent de sursa de energie electrică. 

Emisiile de gaze cu efect de seră ale întregului ciclu de viață al producerii de hidrogen pe bază 

de energie electrică depind de modul în care este produsă energia electrică; 

 Hidrogenul din surse regenerabile” este hidrogenul produs prin electroliza apei (în 

electrolizor, cu energie electrică) și cu energia electrică produsă din surse regenerabile. Emisiile 

de gaze cu efect de seră generate de producția de hidrogen din surse regenerabile de-a lungul 

întregului ciclu de viață sunt aproape de zero; 

 Hidrogenul curat se referă la hidrogenul din surse regenerabile 

 „Hidrogenul pe bază de combustibili fosili” se referă la hidrogenul produs printr-o 

varietate de procese care utilizează combustibili fosili ca materie primă, în special reformarea 

gazelor naturale sau gazificarea cărbunelui. Acest tip de hidrogen reprezintă cea mai mare parte 

a hidrogenului produs astăzi. Emisiile de gaze cu efect de seră generate de producția de hidrogen 

din combustibili fosili de-a lungul întregului ciclu de viață sunt ridicate; 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_381_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_299_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
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 „Hidrogenul bazat pe combustibili fosili cu captare de carbon” este o parte componentă 

a hidrogenului pe bază de combustibili fosili, însă aici gazele cu efect de seră emise în cadrul 

procesului de producere a hidrogenului sunt captate. Emisiile de gaze cu efect de seră generate 

de producția de hidrogen pe bază de combustibili fosili cu captare sau piroliză a carbonului sunt 

mai mici decât cele generate de hidrogenul bazat pe combustibili fosili, însă trebuie luată în 

considerare eficacitatea variabilă a capturii de gaze cu efect de seră . 

     Hidrogenul din surse regenerabile este elementul central al strategiei, având în vedere că 

are cel mai mare potențial de decarbonizare și, prin urmare, este cel mai compatibil cu obiectivul 

UE privind neutralitatea climatică. Strategia recunoaște, de asemenea, rolul altor procese de 

producere a hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid de carbon, de exemplu prin utilizarea 

captării și stocării dioxidului de carbon sau a altor forme de energie electrică cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon, pentru a curăța producția de hidrogen existentă, a reduce emisiile pe termen 

scurt și a extinde piața. 

 Strategia prevede o traiectorie etapizată, cu trei faze de dezvoltare a economiei bazate 

pe hidrogen curat, la viteze diferite în diferite sectoare industriale: 

1. În prima fază (2020-2024), obiectivul este de a decarboniza producția de hidrogen 

existentă pentru utilizările actuale, cum ar fi în sectorul chimic, și de a o promova pentru noi 

aplicații. Această fază se bazează pe instalarea, până în 2024, a unor electrolizoare din surse 

regenerabile de hidrogen cu o capacitate de minimum 6GW în UE și vizează producerea a până 

la 1 milion de tone de hidrogen regenerabil. În comparație cu situația actuală, în prezent, în UE 

sunt instalate electrolizoare cu o capacitate de aproximativ 1 GWh. 

2. În a doua fază (2024-2030), hidrogenul trebuie să devină o componentă intrinsecă a unui 

sistem energetic integrat, cu un obiectiv strategic de instalare a cel puțin 40 GW de 

electrolizoare pe bază de hidrogen regenerabil până în 2030 și a unei producții de până la 10 

milioane de tone de hidrogen regenerabil în UE. Utilizarea hidrogenului va fi extinsă treptat la 

noi sectoare, inclusiv la producția de oțel și la transportul cu camioane, transportul feroviar și 

la unele aplicații de transport maritim. Acesta va fi încă produs în principal în apropierea 

utilizatorului sau a surselor regenerabile de energie, în cadrul ecosistemelor locale. 

3. Într-o a treia fază, începând cu 2030 și în perspectiva anului 2050, tehnologiile pe bază 

de hidrogen din surse regenerabile ar trebui să ajungă la maturitate și să fie desfășurate la scară 

largă pentru a ajunge în toate sectoarele dificil de decarbonizat, în care s-ar putea să nu fie 

fezabile soluții alternative sau s-ar putea să existe costuri mai mari. 

 Promovarea tehnologiei pe bază de hidrogen în Europa presupune următoarele etape: 

- construirea unei economii pe bază de hidrogen în Europa necesită o abordare a întregului 

lanț valoric, respectiv producerea de hidrogen din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu hidrogen a consumatorilor 

finali și crearea unei cereri de piață trebuie să meargă în paralel; 

- stimularea cererii de hidrogen în sectoarele de utilizare finală - două piețe - lider 

principale, aplicațiile industriale și mobilitatea, pot fi dezvoltate treptat pentru a utiliza 

potențialul hidrogenului pentru o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra 

climei în mod rentabil; 

- asigurarea unui cadru politic favorabil pentru extinderea producției de hidrogen care să 

permită ca hidrogenul din surse regenerabile și hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

să contribuie la decarbonizare la cel mai mic cost posibil, luând în considerare, în același timp, 

alte aspecte precum competitivitatea industrială și implicațiile sale asupra sistemului energetic; 

- asigurarea disponibilității infrastructurii energetice pentru conectarea cererii și a ofertei 

pentru utilizarea, pe scară largă, a hidrogenului ca vector energetic în UE; Hidrogenul poate fi 

transportat prin conducte, dar și prin opțiuni de transport care nu se bazează pe rețele, de 

exemplu camioane sau nave care acostează la terminale GNL adaptate, în măsura în care acest 

lucru este fezabil din punct de vedere tehnic; odată cu creșterea cererii, va trebui asigurată 

optimizarea producției, a utilizării și a transportului de hidrogen  prin intermediul rețelelor 
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locale de hidrogen; întregul sistem va deveni eficient  prin revizuirea legislației privind rețelele 

transeuropene de energie (TEN-E) și revizuirea legislației privind piața internă a gazelor 

naturale pentru piețele competitive de gaze decarbonizate; 

- promovarea piețelor lichide și a concurenței: trecerea la o piață lichidă prin 

comercializarea de produse pe bază de hidrogen, deschisă și competitivă, cu un comerț 

transfrontalier liber ar aduce beneficii importante în ceea ce privește concurența, accesibilitatea 

și securitatea aprovizionării; 

- promovarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor pe bază de hidrogen; 

- inițierea unei cooperări cu țări și regiuni din UE pentru crearea unei piețe globale a 

hidrogenului; 

 Îndeplinirea obiectivelor de implementare prezentate în această foaie de parcurs 

strategică până în 2024 și 2030 necesită o agendă solidă în materie de investiții. În acest sens, 

Comisia Europeană a lansat Alianța europeană pentru hidrogen curat formată din lideri ai 

industriei, miniștri naționali și regionali și reprezentanți ai societății civile și ai Băncii Europene 

de Investiții care pune bazele unui portal de investiții pentru o producție mai mare  de hidrogen 

curat în UE. În plus, ca parte a noului instrument de redresare Next Generation EU, capacitățile 

programului InvestEU vor fi mai mult decât dublate. Fondul european de dezvoltare regională 

și Fondul de coeziune vor beneficia de un supliment în contextul noii inițiative REACT-UE și 

vor continua să fie disponibile pentru a sprijini tranziția ecologică. În plus, Fondul de inovare 

ETS al UE, care va reuni aproximativ 10 miliarde EUR pentru sprijinirea tehnologiilor cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon în perioada 2020-2030, are potențialul de a facilita dezvoltarea 

tehnologiilor inovatoare pe bază de hidrogen; 

 Pentru a sprijini tehnologiile curate pe bază de hidrogen Comisia Europeană va depune  

eforturi pentru a introduce o terminologie cuprinzătoare și criterii la nivel european pentru 

certificarea hidrogenului din surse regenerabile și a hidrogenului cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon (până în iunie 2021). 

 

3. POZIȚII EXPRIMATE 

 

3.1. Consiliu: 

 Videoconferința miniștrilor energiei din 15 iunie 2020 a constituit cadrul unor dezbateri  

privind Pactul ecologic european și redresarea economică în urma crizei provocate de COVID-

19 cu accent pe soluțiile energetice inovatoare. Miniștrii au convenit că tehnologiile 

inovatoare din domeniul energiei, cum ar fi rețelele inteligente, hidrogenul (în special din surse 

regenerabile) și energia din surse regenerabile atât din parcuri maritime, cât și terestre, vor avea 

o mare importanță pentru crearea de locuri de muncă, competitivitatea și decarbonizarea 

Europei. În ceea ce privește tehnologiile de integrare sectorială inteligentă, în special a 

hidrogenului, mai mulți miniștri și au exprimat susținerea pentru strategiile Comisiei privind 

integrarea sectorială inteligentă și hidrogenul. 

 Comunicarea privind O strategie pentru hidrogen a constituit obiectul dezbaterilor în 

cadrul grupului de lucru pe energie la 8 septembrie 2020. 

  Programul președinției germane se axează pe patru priorități mari, respectiv o Europă 

mai solidă şi mai inovatoare, o Europă dreaptă, o Europă durabilă,  o Europă a securităţii şi a 

valorilor comune, o Europă puternică la nivel mondial. La capitolul O Europă durabilă s-a 

evidențiat faptul că transformările economice, tehnologice și sociale reprezintă etape ale 

procesului pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale politicii de mediu care pot avea succes 

numai dacă sunt susținute de către toate statele membre. Printre altele, președinția germană și-

a propus:  

 să depășească consecințele economice și sociale ale pandemiei de COVID-19 prin 

acțiuni durabile și inclusive;  

 să contribuie la conturarea tranziției către o economie durabilă; 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_948
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2020/06/15/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_299_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-3252-2020-INIT/en/pdf
https://www.eu2020.de/blob/2360248/978a43ce17c65efa8f506c2a484c8f2c/pdf-programm-en-data.pdf
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 să obțină o poziție comună în Consiliu pentru a adopta strategia privind biodiversitatea 

și Actul european privind clima;  

 să invite Comisia să discute despre domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare. 

 

3.2. Comitetul Regiunilor  

 

 A adoptat la 1.07.2020 avizul privind „O foaie de parcurs pentru hidrogenul curat 

contribuția autorităților locale și regionale la neutralitatea climatică a Europei”.  S-a exprimat 

susținerea pentru strategia UE privind hidrogenul care cuprinde o foaie de parcurs a acțiunilor 

legislative și nelegislative pentru a sprijini dezvoltarea unei piețe a hidrogenului în UE. S-a 

evidențiat faptul că hidrogenul obținut din surse regenerabile ( hidrogenul verde) împreună cu 

o economie puternică care se bazează pe tehnologia hidrogenului au un rol esențial în tranziția 

energetică contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului de neutralitate climatică, la stimularea 

inovării și la crearea de noi locuri de muncă. Se propune stimularea cererii și a producției de 

hidrogen precum și a producției de energie electrică din surse regenerabile și promovare piețelor 

lichide prin comercializarea produselor pe bază de hidrogen. S-a exprimat susținerea pentru 

Alianța europeană pentru hidrogen curat și pentru crearea unor sisteme de licitație pentru 

„contractele pe diferență pentru carbon” („CCfD”)1.  

În document se solicită: 

- elaborarea unui cadru juridic care să susțină  dezvoltarea pieței hidrogenului și a 

infrastructurii necesare, integrarea pieței hidrogenului și revizuirea legislației relevante a UE 

privind energia regenerabilă, piața gazelor și rețelele transeuropene și transport și energetice. 

-  sprijin prin intermediul investițiilor și al ajutoarelor de stat, finanțarea proiectelor importante 

de interes european comun (PIIEC) și asigurarea finanțării prin intermediul fondului pentru 

inovare (ETS), a programului Invest EU și a Planului de redresate post COVID-19. Nu în 

ultimul rând, s-a exprimat susținerea pentru cercetare, inovare și educație, pentru lansarea 

Parteneriatului european pentru hidrogen curat și pentru punerea in aplicare a Agendei pentru 

competențe în Europa. 

 

3.3. Parlamentul European 

 

 Preocupările PE din acest domeniu au fost destul de numeroase: 

 la 15.01.2020, PE a adoptat rezoluția referitoare la Pactul ecologic european; 

 la 25.10.2018, PE  a adoptat rezoluția referitoare la implementarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi în UE; 

 la 24.06.2019, PE a publicat studiul „Stocarea energiei și cuplarea sectorială - Către un 

sistem energetic integrat și decarbonizat”, evidențiind:  

 faptul că pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice, 

sistemul energetic european va trebui să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de 

carbon până în a doua jumătate a acestui secol; 

 sursele regenerabile de energie sunt esențiale pentru realizarea acestui lucru, însă multe 

dintre aceste surse regenerabile sunt variabile: producția de energie solară și eoliană depinde de 

momentul zilei, de anotimpuri și de vreme; 

 pe măsură ce crește ponderea surselor regenerabile variabile, stocarea energiei joacă un 

rol din ce în ce mai important în reducerea decalajului de timp dintre producția de energie și 

consumul de energie. În timp ce ponderea energiei regenerabile în sectorul electricității crește 

continuu, alte sectoare, cum ar fi transporturile, clădirile și industria, depind în continuare în 

                                                 
1 Un astfel de contract pe termen lung cu contrapartidă publică ar remunera investitorul prin plata diferenței dintre 

prețul de exercitare al CO2 și prețul real al CO2 din ETS într-un mod explicit, acoperind diferența de preț în 

comparație cu producția convențională de hidrogen. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-00549-00-00-ac-tra-en.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-00549-00-00-ac-tra-en.docx/content
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9980-2018-COR-1/ro/pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1196
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0438_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637962
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mare măsură de combustibilii fosili. Decarbonizarea acestor sectoare se poate face prin 

electrificare sau prin înlocuirea combustibililor fosili cu gaze regenerabile, cum ar fi hidrogenul 

sau combustibilii lichizi regenerabili. Transformarea de la electricitate la gaze și invers poate 

suplimenta capacitatea de stocare și flexibilitate sistemului energetic. Cercetările au indicat 

faptul că, cuplarea diferitelor sectoare în acest mod ar reduce costul total al decarbonizării 

sistemului energetic. 
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