COMISIA EUROPEANĂ DEFINEȘTE PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI DE LUCRU 2017
9 noiembrie 2016, Oana LANGA

În Comunicarea cu titlul “Oferim o Europă care protejează, dă putere și apără” (Link), Comisia
Europeană își definește prioritățile pentru anul următor și lansează noi iniţiative legislative. Cele
21 de acțiuni-cheie reflectă cele 10 direcții politice ale Comisiei Juncker. Uniunea Energetică se află
în centrul atenţiei printr-o declarație comună celor trei instituţii de adoptare rapidă a unor măsuri
care vizează Sistemul de Comerț cu Certificate Verzi, Decizia de Partajare a Eforturilor (sectoarele
non-ETS) şi Pachetul de Securitate a Aprovizionării cu Gaze Naturale.
Prima dintre aceste măsuri este Propunerea de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea
rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu. În
octombrie 2014, Consiliul European a aprobat cadrul pentru 2030, care include un obiectiv de
reducere cu 43% a emisiilor pentru schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)
comparativ cu anul 2005, precum şi alocarea de certificate cu titlu gratuit către industrie şi instituirea
mecanismelor de finanțare pentru a asigura tranziția UE înspre o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon. Problema care trebuie rezolvată se referă la modalitatea de a adapta dispozițiile
respective ale Directivei privind ETS pentru perioada de după 2020 simultan cu îmbunătățirea în
continuare a schemei pe baza învăţămintelor desprinse cu privire la viabilitatea certificatelor și la
registrul Uniunii.
Adoptarea Propunerii de regulament privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect
de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea respectării angajamentelor
asumate în temeiul Acordului de la Paris reprezintă o altă prioritate a Comisiei Europene. Prin acest
Acord, UE s-a angajat să îndeplinească un obiectiv de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze
cu efect de seră (GES) la nivel intern până în 2030 față de 1990. Pentru sectoarele care nu intră sub
incidenţa schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), Comisia a propus un obiectiv
de -30 % până în 2030 față de 2005. În concluziile sale din octombrie 2014, Consiliul European a
mandatat Comisia să transpună obiectivul UE în obiective naționale.
Pachetul privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale prevede o
coordonare regională mai puternică, cu anumite principii şi standarde stabilite la nivelul UE.
Obiectivul proiectului de regulament este acela de a garanta că toate statele membre instituie
instrumentele adecvate pentru a se pregăti în vederea unei penurii de gaz cauzate de o întrerupere
a aprovizionării sau de o cerere excepțional de mare, precum şi pentru a gestiona efectele unei astfel
de penurii. Există trei niveluri de responsabilitate în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze
naturale.
Asociatia Centrul Roman al Energiei a răspuns (Link) Consultarii Publice lansate de Comisia Europeană
referitoare la revizuirea Directivei privind Energia Regenerabilă. Membrii CRE consideră că actuala
directivă a atins în bună parte obiectivele privind energia și schimbările climatice în perspectiva anului
2020. Cu toate acestea, asociația CRE consideră că politicile și măsurile sale trebuie să fie continuate
și extinse spre 2030 și chiar 2050 şi propune armonizarea și alinierea treptată a schemelor de sprijin,
cu scopul de a permite utilizarea lor transfrontalieră în cadrul acestor scheme.
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