CE ÎNSEAMNĂ INVESTIȚIE VERDE1

Exemplul I CLĂDIRI
1. Construirea de clădiri noi
Dezvoltarea de proiecte de construcție a unor clădiri rezidențiale și nerezidențiale prin reunirea mijloacelor financiare, tehnice și fizice pentru
realizarea proiectelor de construcție în vederea vânzării ulterioare, precum și construirea de clădiri rezidențiale sau nerezidențiale complete, pe cont
propriu, în vederea vânzării sau pe bază de comision sau contract.
Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice
Construirea de clădiri noi pentru care:
1. Cererea de energie primară (PED), care definește performanța energetică a clădirii provenită din construcție, este cu cel puțin 10 % mai mică
decât pragul fixat pentru cerințele privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB)2 în cadrul măsurilor naționale
de punere în aplicare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Performanța energetică este certificată cu ajutorul unui
certificat de performanță energetică (EPC).
1 În conformitate cu forma actualizată a Propunerii de REGULAMENT

DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind
stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor
climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
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În proporție de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km
față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021 – a se vedea a Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor care transpune Directiva 2010/31/UE.

2. În cazul clădirilor cu o suprafață mai mare de 5000 m2, la finalizarea construcției, clădirea rezultată este supusă unor teste de etanșeitate și
integritate termică, și orice deviere de la nivelurile de performanță stabilite în etapa de proiectare sau orice defect în anvelopa clădirii sunt
comunicate investitorilor și clienților. Ca alternativă: în cazul în care în timpul construcției sunt aplicate procese robuste și trasabile de control al
calității, acest lucru este acceptabil ca alternativă la testarea integrității termice.
3. În cazul clădirilor cu o suprafață mai mare de 5000 m2, potențialul de încălzire globală (GWP) al clădirii pe durata ciclului de viață, care
rezultă din construcție, este calculat pentru fiecare etapă a ciclului de viață și este comunicat investitorilor și clienților la cerere.
Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”
Adaptarea la schimbările Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa 1 din Propunerea de Regulament Delegat al
climatice
Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/8523.
Utilizarea durabilă și În cazul în care sunt instalate, cu excepția instalațiilor din clădirile rezidențiale, consumul specificat de apă pentru
protecția resurselor de următoarele dispozitive consumatoare de apă este atestat prin fișele tehnice ale produsului, printr-o certificare a
apă și a celor marine
clădirii sau printr-o etichetare a produsului deja existentă în Uniune, în conformitate cu specificațiile tehnice
prevăzute în apendicele E la prezenta anexă:
(a)robinetele pentru lavoare și robinetele de bucătărie au un debit total maxim de apă de 6 litri/min;
(b)dușurile au un debit total maxim de apă de 8 litri/min;
(c)WC-urile, inclusiv seturile WC, vasele și rezervoarele cu mecanism de tras apa, au un debit total maxim
al jetului de apă de 6 litri și un debit mediu maxim al jetului de apă de 3,5 litri;
(d)pisoarele utilizează maximum 2 litri/vas/oră. Pisoarele cu sistem de tras apa au un debit total maxim al
jetului de apă de 1 litru.
Pentru a se evita impactul șantierului de construcții, activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele B la
Anexa 1 din Propunerea de Regulament Delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852.
Tranziția
către
o Cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări (cu excepția materialelor
economie circulară
geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia
2000/532/CE) și generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de
valorificare a materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în
conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.
Operatorii limitează generarea de deșeuri în cadrul proceselor legate de construcții și demolări, în conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări, luând în considerare cele mai bune tehnici
disponibile și utilizând demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în condiții de siguranță a
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN

substanțelor periculoase. De asemenea, aceștia facilitează reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea
selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări.
Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție contribuie la circularitate și, în special, permit să se demonstreze, cu
referire la ISO 20887 sau la alte standarde pentru evaluarea capacității de demontare sau a adaptabilității clădirilor,
că modul în care acestea sunt proiectate le face mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai
adaptabile, mai flexibile și dotate cu o capacitate mai mare de demontare pentru a permite reutilizarea și reciclarea
acestora.
Prevenirea și controlul Componentele și materialele de construcție utilizate la construcție respectă criteriile stabilite în apendicele C la
poluării
Anexa 1 din Propunerea de Regulament Delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852.
Componentele și materialele de construcție utilizate în construcție care pot intra în contact cu ocupanții emit mai
puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m³ de material sau componentă la testarea în conformitate cu condițiile
specificate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și mai puțin de 0,001 mg de alți compuși organici
volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m³ de material sau componentă la testarea în conformitate cu
standardul CEN/EN 16516 sau ISO 16000-3:2011 sau cu alte condiții de testare și metode de determinare
standardizate echivalente.
În cazul în care noua construcție se află pe un sit potențial contaminat (sit dezafectat), situl a făcut obiectul unei
investigații privind contaminanții potențiali, de exemplu utilizând standardul ISO 18400.
Se iau măsuri de reducere a zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție sau
întreținere.
Protecția și refacerea Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele D la Anexa 1 din Propunerea de Regulament Delegat al
biodiversității
și
a Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852.
ecosistemelor
Noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele tipuri de teren:
(a)teren arabil și teren pentru culturi cu un nivel de fertilitate a solului și de biodiversitate subterană care se
situează între moderat și ridicat, astfel cum se menționează în studiul LUCAS al UE;
(b)teren virgin cu o valoare ridicată recunoscută în ceea ce privește biodiversitatea și teren care servește
drept habitat pentru specii pe cale de dispariție (de floră și faună) incluse pe lista roșie europeană sau pe lista
roșie a UICN;
(c)terenuri care corespund definiției pădurilor prevăzute în legislația națională și utilizate în inventarul
național al gazelor cu efect de seră sau care, în cazul în care o astfel de definiție nu este disponibilă,
corespund definiției FAO a pădurii.

2. Renovarea clădirilor existente
Lucrări de construcții și de inginerie civilă sau pregătirea acestora.
Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice
Renovarea clădirii respectă cerințele aplicabile pentru renovările majore.
Ca alternativă, aceasta conduce la o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară (PED).
Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”
Adaptarea la schimbările Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al
climatice
Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/8523.
Utilizarea durabilă și În cazul în care sunt instalate, cu excepția instalațiilor din clădirile rezidențiale, consumul specificat de apă pentru
protecția resurselor de următoarele dispozitive consumatoare de apă este atestat prin fișele tehnice ale produsului, printr-o certificare a
apă și a celor marine
clădirii sau printr-o etichetare a produsului deja existentă în Uniune, în conformitate cu specificațiile tehnice
prevăzute în apendicele D la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al Comisiei (UE) de completare a
Regulamentului (UE) 2020/8523:
(a) robinetele pentru lavoare și robinetele de bucătărie au un debit total maxim de apă de 6 litri/min;
(b) dușurile au un debit total maxim de apă de 8 litri/min;
(c) WC-urile, inclusiv seturile WC, vasele și rezervoarele cu mecanism de tras apa, au un debit total maxim al jetului
de apă de 6 litri și un debit mediu maxim al jetului de apă de 3,5 litri;
(d) pisoarele utilizează maximum 2 litri/vas/oră. Pisoarele cu sistem de tras apa au un debit total maxim al jetului de
apă de 1 litru.
Tranziția
către
o Cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări (cu excepția materialelor
economie circulară
geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia
2000/532/CE) și generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de
valorificare a materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în
conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.
Operatorii limitează generarea de deșeuri în cadrul proceselor legate de construcții și demolări, în conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări, luând în considerare cele mai bune tehnici
disponibile și utilizând demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în condiții de siguranță a
substanțelor periculoase. De asemenea, aceștia facilitează reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea
selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări.

Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție contribuie la circularitate și, în special, permit să se demonstreze, cu
referire la ISO 20887 sau la alte standarde pentru evaluarea capacității de demontare sau a adaptabilității clădirilor,
că modul în care acestea sunt proiectate le face mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai
adaptabile, mai flexibile și dotate cu o capacitate mai mare de demontare pentru a permite reutilizarea și reciclarea
acestora.
Prevenirea și controlul Componentele și materialele de construcție utilizate în cadrul lucrărilor de construcții respectă criteriile stabilite în
poluării
apendicele C la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului
(UE) 2020/8523.
Componentele și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirii care pot intra în contact cu ocupanții emit
mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m³ de material sau componentă la testarea în conformitate cu condițiile
specificate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și mai puțin de 0,001 mg de alți compuși organici
volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m³ de material sau componentă la testarea în conformitate cu
standardul CEN/EN 16516 sau ISO 16000-3:2011 sau cu alte condiții de testare și metode de determinare
standardizate echivalente.
Se iau măsuri de reducere a zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție sau
întreținere.

Exemplul 2 MIJLOACE DE TRANSPORT4
a) Transportul urban și suburban, transportul rutier de călători
În cazul autovehiculelor, exploatarea vehiculelor desemnate ca vehicule din categoria M2 sau M3, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2018/858, pentru furnizarea de servicii de transport de călători.
Activitățile economice din această categorie pot include exploatarea diferitor moduri de transport terestru, de exemplu cu autobuzul, cu tramvaiul,
cu troleibuzul, cu metroul și pe căi ferate suspendate. Activitățile includ, de asemenea, liniile de la oraș la aeroport sau de la oraș la gări și
exploatarea funicularelor și a instalațiilor aeriene pe cablu, în cazul în care fac parte din sistemele de tranzit urban sau suburban.
Activitățile economice din această categorie includ, de asemenea, servicii regulate de transport cu autobuzul pe distanțe lungi, zboruri charter,
excursii și alte servicii ocazionale de transport cu autocarul, navete de aeroport (inclusiv în aeroporturi), exploatarea autobuzelor școlare și a
autobuzelor pentru transport.
Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice
Activitatea respectă unul dintre următoarele criterii:
(a) activitatea asigură transportul urban sau suburban de călători, iar emisiile sale directe de CO2 (la țeava de evacuare) sunt egale cu zero;
(b)până la 31 decembrie 2025, activitatea asigură transportul rutier interurban de călători cu utilizarea de vehicule desemnate ca vehicule din
categoria M2 și M3, care au un tip de caroserie clasificat drept „CA” (vehicul fără etaj), „CB” (vehicul cu etaj), „CC” (vehicul articulat fără etaj)
sau „CD” (vehicul articulat cu etaj) și care respectă cel mai recent standard EURO VI, respectiv atât cerințele Regulamentului (CE) nr. 595/2009,
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Potrivit Regulamentului (UE) 2018/858:
Categoria M1: autovehicule cu cel mult opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului și fără spațiu pentru pasageri în picioare, indiferent dacă numărul locurilor așezate este
limitat la locul așezat al conducătorului auto;
Categoria M2: autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone, indiferent dacă
respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare;
Categoria M3: autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care depășește 5 tone, indiferent dacă respectivele
autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare;
Categoria N1: autovehicule concepute și fabricate în principal pentru transportul de marfă cu o masă maximă care nu depășește 3,5 tone;
Categoria N2: autovehicule concepute și fabricate în principal pentru transportul de marfă cu o masă maximă care depășește 3,5 tone, dar care nu depășește 12 tone;
Categoria N3: autovehicule concepute și fabricate în principal pentru transportul de marfă cu o masă maximă care depășește 12 tone;

cât și, de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse regulamentului menționat, cerințele din respectivele acte de modificare, chiar înainte ca
acestea să devină aplicabile, precum și cea mai recentă etapă a standardului EURO VI prevăzută în tabelul 1 din apendicele 9 la anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 582/2011, în cazul în care dispozițiile ce reglementează etapa respectivă au intrat în vigoare, dar nu sunt încă aplicabile
pentru acel tip de vehicul. În cazul în care un astfel de standard nu este disponibil, emisiile directe de CO2 ale vehiculelor sunt zero.
Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”
Adaptarea la schimbările Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al
climatice
Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/8523.
Tranziția
către
o Sunt instituite măsuri de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, atât în faza de utilizare
economie circulară
(întreținere), cât și la sfârșitul ciclului de viață al parcului de vehicule, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor
și a produselor electronice (în special a materiilor prime critice din componența acestora).
Prevenirea și controlul În cazul vehiculelor rutiere din categoriile M, pneurile sunt conforme cu cerințele privind zgomotul exterior de rulare
poluării
aferente clasei celei mai des utilizate și cu coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică
a vehiculului) aferent celor două cele mai des utilizate clase, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2020/740
al Parlamentului European și al Consiliului și cum se poate verifica în baza de date europeană a produselor pentru
etichetare energetică (EPREL).
Dacă este cazul, vehiculele respectă cerințele celei mai recente etape aplicabile a omologării de tip Euro VI privind
emisiile provenite de la vehiculele grele, cerințe stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

b) Transportul cu motociclete, autoturisme și vehicule utilitare ușoare
Achiziționarea, finanțarea, închirierea, leasingul și exploatarea vehiculelor din categoriile M1, N1 sau L (vehicule cu 2 și 3 roți, precum și
cvadricicluri).
Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice
Activitatea respectă următoarele criterii:
(a) în cazul vehiculelor din categoriile M1 și N1, ambele intrând sub incidența Regulamentului (CE) nr. 715/2007:
(i)până la 31 decembrie 2025, emisiile specifice de CO2, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din
Regulamentul (UE) 2019/631, sunt mai mici de 50gCO2/km (vehicule ușoare cu emisii scăzute și cu emisii zero);
(ii)de la 1 ianuarie 2026, emisiile specifice de CO2, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2019/631,
sunt egale cu zero.
(b)în cazul vehiculelor din categoria L, emisiile de CO2 la țeava de evacuare sunt egale cu 0 g CO2e/km, calculate în conformitate cu încercarea
privind emisiile prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 168/2013.

Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”
Adaptarea la schimbările Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al Comisiei
climatice
(UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/8523.
Tranziția
către
o Vehiculele din categoriile M1 și N1 îndeplinesc ambele criterii de mai jos, și anume sunt:
economie circulară
(a) reutilizabile sau reciclabile în proporție de minim 85 % din greutate;
(b) reutilizabile sau recuperabile în proporție de minim 95 % din greutate.
Sunt instituite măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și la sfârșitul ciclului de viață
al parcului de vehicule, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a produselor electronice (în special a materiilor
prime critice din componența acestora), în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
Prevenirea și controlul Vehiculele respectă cerințele celei mai recente etape aplicabile a omologării de tip Euro 6 privind emisiile generate de
poluării
vehiculele ușoare, cerințe stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.
Vehiculele respectă pragurile de emisii pentru vehiculele ușoare nepoluante prevăzute în tabelul 2 din anexa la
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
În cazul vehiculelor rutiere din categoriile M și N, pneurile sunt conforme cu cerințele privind zgomotul exterior de
rulare aferente clasei celei mai des utilizate și cu coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența
energetică a vehiculului) aferent celor două cele mai des utilizate clase, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE)
2020/740 și cum se poate verifica în baza de date europeană a produselor pentru etichetare energetică (EPREL).
Vehiculele sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

c) Serviciile de transport rutier de marfă
Achiziționarea, finanțarea, leasingul, închirierea și exploatarea vehiculelor desemnate ca vehicule din categoriile N2 sau N3 pentru servicii de
transport rutier de marfă.
Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice
1. Activitatea respectă unul dintre următoarele criterii:
(a)vehiculele din categoria N1 au zero emisii directe de CO2 (la țeava de evacuare);
(b)vehiculele din categoriile N2 și N3 cu o masă maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat care nu depășește 7,5 tone sunt
„vehicule grele cu emisii zero”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2019/1242;
(c)vehiculele din categoriile N2 și N3 cu o masă maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat de peste 7,5 tone se încadrează în una
dintre următoarele categorii:

(i)„vehicule grele cu emisii zero”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2019/1242;
(ii)în cazul în care nu este fezabil din punct de vedere tehnologic și economic să se respecte criteriul de la punctul (i), „vehicule
grele cu emisii scăzute”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 12 din regulamentul respectiv.
2. Vehiculele nu sunt destinate transportului de combustibili fosili.
Principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”
Adaptarea la schimbările Activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa 1 din Propunerea de Regulament delegat al
climatice
Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/8523.
Tranziția
către
o Vehiculele din categoriile N1, N2 și N3 îndeplinesc ambele criterii de mai jos, și anume sunt:
economie circulară
(a)reutilizabile sau reciclabile în proporție de minim 85 % din greutate;
(b)reutilizabile sau recuperabile în proporție de minim 95 % din greutate.
Sunt instituite măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și la sfârșitul ciclului de viață
al parcului de vehicule, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a produselor electronice (în special a
materiilor prime critice din componența acestora), în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
Prevenirea și controlul În cazul vehiculelor rutiere din categoriile M și N, pneurile sunt conforme cu cerințele privind zgomotul exterior de
poluării
rulare aferente clasei celei mai des utilizate și cu coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența
energetică a vehiculului) aferent celor două cele mai des utilizate clase, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE)
2020/740 și cum se poate verifica în baza de date europeană a produselor pentru etichetare energetică (EPREL).
Vehiculele respectă cerințele celei mai recente etape aplicabile a omologării de tip Euro VI privind emisiile generate
de vehiculele grele, cerințe stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009.
Vehiculele sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 540/2014.

Atenție:
 Pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie
în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică
respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu și pentru care

codurile CAEN nu se regăsesc în cadrul Anexei I5 se vor utiliza Criteriile tehnice de examinare de la
apendicele A-E;
 În cazul construirii/achiziției/extinderii spațiilor de producție/servicii, contribuția la obiectivele de
mediu se va cuantifica doar în cazul în care spațiile de producție/servicii respectă în totalitatea
prevederile Anexei I și sunt în legătură cu obiectivul proiectului.
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În conformitate cu forma actualizată a Propunerii de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului
privind stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea
schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN

