
  

 

 

Energy is Information – Information is Power 

 

 

Romanian Energy Center – CRE • Rue Godecharle 8, B-1050 Bruxelles•  www.crenerg.org 
Centrul Român al Energiei – CRE•  Blv.Gh.Magheru Nr. 33•  Sector1•  Bucuresti•  România•   Tel +4 021 3035 741•  Fax +4 021 3035 630• office@crenerg.org 

 

 

  COMUNICARE CRE 

Comisia Europeană abordează problema intervențiilor guvernamentale pe piețele 
de energie electrică 

3 Noiembrie 2013 

Bruxelles, Marți, 5 noiembrie: Comisia Europeană intenționează să adopte o comunicare privind intervențiile 
publice pe piața de energie electrică. Comunicarea oferă orientări pentru statele membre privind modul în 
care acestea pot profita pe deplin de intervențiile publice, modul cel mai eficient de a concepe noi intervenții 
și de a le reforma pe cele existente, în special în cazul programelor de sprijin pentru sursele de energie 
regenerabile, precum și modul în care statele membre se pot proteja împotriva riscului de distorsiuni inutile 
de pe piață.  

 
Context: UE și-a fixat obiective ambițioase în domeniul combaterii schimbărilor climatice și în sectorul energetic. Până 
în 2020, emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui reduse cu 20%, ponderea surselor de energie regenerabile ar  
trebui să crească cu 20%, iar consumul de energie primară să fie redus, de asemenea, cu 20%. Mai mult, până în 
2050, emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui să fie reduse la nivelul UE cu 80- 95%. Acest obiectiv va fi atins prin 
ridicarea cotei de utilizare a energiei regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și o infrastructură energetică 
mai inteligentă.  

Cum piața internă a energiei este o condiție prealabilă pentru concretizarea tuturor acestor obiective, șefii de stat și de 
guvern au stabilit un termen-limită clar pentru crearea unei veritabile piețe interne a energiei la nivel european până în 
2014. 

 
Eveniment: Marți, 5 noiembrie 2013, în sala de presă a clădirii Berlaymont:  

09:30 Informare tehnică oficiala   

15:00 Conferință de presă cu comisarul european pentru energie, Günther Oettinger 

 

 

Pentru detalii despre eveniment, vă rugăm contactați:  

Centrul Roman al Energiei: office@crenerg.org 


