Membrilor Centrului Roman al Energiei - CRE
Subiect: Draftul Comunicarii Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu privind Traseul
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15 Noiembrie 2011, Bruxelles

Va transmitem anexat Draftul Comunicarii Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliul
Europoean, Consiliul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind Traseul Energetic
2050.
Acest document reprezinta un draft al Comunicarii pe care Comisia Europeana il pregateste si care urmeaza
sa fie publicata oficial in cursul lunii decembrie 2011. Aceasta Comunicare privind Traseul Energetic 2050
urmareste directiile Comunicarii Comisiei Europene “Traseul catre o economie competitiva cu carbon
redus in 2050”1 si se concentreaza asupra decarbonizarii sectorului energetic.
Fondul necesitatii dezvoltarii strategiei de decarbonizare il reprezinta angajarea UE in atingerea nivelului de 8095% reducere fata de nivelul in 1990 in emisiile de gaze cu effect de sera pana in 2050 in contextul
reducerilor necesare in grupul tarilor dezvoltate. Traseul Energetic 2050 va prezenta provocari politice pentru
decarbonizarea sectorului energetic pe fondul mentinerii competitivitatii industriei si intaririi securitatii
energetice.
Acest document intern si neoficial al CE este rezultatul consultarii interne la nivelul CE si este insotit de
documentul de Analiza a impactului si de Rezultatele consultarii publice a draftului “Traseul Energetic
2050”, pe care vi le trimitem anexat.
Un traseu implica o serie de presupuneri. Aceasta incertitudine este o bariera majora in realizarea
investitiilor, a schimbarilor tehnologice si de comportament. Oricum, o analiza a scenariilor, atat din partea
institutiilor UE cat si a altor organizatii, ofera o intelegere mai complete a riscurilor si a cerintelor cu care
investitorii se confrunta.
Pe baza acestei analize, acest Traseu Energetic prezinta o serie de concluzii in directia cadrului politicii
energetic viitoare, identificand arii de actiune care sunt cel mai probabil asteptate sa ofere rezultatele dorite
sis a confirme conluziile cheie in optiunile “neregretabile” in sistemul energetic European. Datorita acestor
incertitudini, analiza scenariilor prezentata in document este de natura ilustrativa, examinand impactul si
riscurile posibileor cai de modernizare a sistemului energetic European.
Pornind de la acest document, Comisia va continua discutiile cu alte Institutii Europene, cu Statele Membre si
cu alte parti implicate pe tema actiunilor care trebuie intreprinse pentru atingerea obiectivelor 2050 privind
transformarea sistemului energetic. Acest “Traseul Energetic 2050” se concentreaza pe cadrul actual, dar
trebuie actualizat si reevaluat periodic. Statele Membre trebuie sa isi pregateasca si sa isi adapteze
strategiile. Aceasta va rezulta intr-un process iterative intre Statele Membre si UE, pentru conturarea unei
viziuni commune privind modul de transformare a sistemului energetic European care asigura decarbonizarea,
cresterea securitatii in alimentarea cu energie si competitivitate ridicata.
Cu speranta ca acest document va poate fi util in activitatea de perspectiva, va rugam sa primiti asigurarea
celor mai distinse sentimente.
Centrul Roman al ENERGIEI – CRE
www.crenerg.org
P.S. Va rugam sa acceptati primirea mesajelor CRE de la aceasta adresa temporara pana la configurarea infrastructurii
informatice a CRE la Bruxelles. Multumim.
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