COMISIA EUROPEANĂ ADOPTĂ PACHETUL “ENERGIE CURATĂ PENTRU TOȚI EUROPENII”
6 decembrie 2016, Oana LANGA
Mult-așteptatul „Pachet de Iarnă al energiei” a fost adoptat de Comisia Europeană pe 30 noiembrie cu
titlul Energie curată pentru toți europenii: deblocarea potenţialului de creştere economică (Link). Setul
de măsuri este, poate, cel mai complex de la adoptarea Celui de-al Treilea Pachet în Domeniul Energiei
și conține trei Comunicări privind Energia curată pentru Toți Europenii (Link), Accelerarea Inovării în
Domeniul Energiilor Curate (Link), o Strategie Europeană în Domeniul Sistemelor de Transport
Inteligente (Link), două propuneri de revizuire a Regulamentelor privind Piața Internă a Energiei
Electrice (Link) și Funcționarea Agenției Europene a Reglementatorilor în Domeniul Energiei ACER (Link),
patru propuneri de revizuire a Directivelor privind Energiile Regenerabile (Link), Eficiența Energetică
(Link), Regulile Comune privind funcționarea Pieței Interne de Energie Electrică (Link) și Performanța
Energetică a Clădirilor (Link). Comisia a adoptat, de asemenea, cinci noi propuneri de regulamente cu
privire la Pregătirea și anticiparea riscurilor în sectorul energiei electrice (Link), Guvernanța Uniunii
Energetice (Link) și trei propuneri specifice privind Eco-Design (Link, Link și Link).
Toate aceste măsuri, împreună cu liniile directoare pentru implementare și bunele practici vor să
mobilizeze 177 miliarde Eur investiții publice și private pe an începând cu anul 2021 și să creeze 900.000
de locuri de muncă, generând astfel 1% din PIB în următorii 10 ani.
Prin impunerea a două mari ținte cu caracter obligatoriu la nivel european: utilizarea energiilor din surse
regenerabile în proporție de 27% și creşterea eficienței energetice până la 30 %. Comisia își propune să
rămână în graficul prevăzut pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 40% în 2030. Conform
declarațiilor Comisarului European pentru Energie și Schimbare Climatică, Miguel Arias Cañete, măsurile
sunt destinate consumatorilor, prin îmbunătățirea legislației și a creșterii competitivității sectorului, încât
să ofere acces la energie verde, ieftină, și furnizată continuu de către o gamă diversificată de furnizori.
Mai mult, Comisia propune simplificarea regulilor administrative pentru a facilita consumatorului proactiv
sau “prosumatorului” posibilitatea de a produce și vinde energie electrică.
Măsurile prevăzute pentru protecția consumatorului vulnerabil și a combaterii sărăciei energetice sunt
binevenite în contextul în care ele reprezintă o preocupare pentru România, exprimată în documentul
Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, recent supusă consultării publice
de către Ministerul Energiei și în mandatul Agenției Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de
preluare a președinției Asociației Europene de Eficiență Energetică în 2017.
Inițiativele cu caracter legislativ din cadrul acestui pachet vor intra în negocierile la nivel european între
cei doi co-legislatori Parlamentul European și Consiliul, și Comisia Europeană. Propunerile vor fi amendate,
rând pe rând, încât să exprime poziția industriei, a statelor membre, dar și a grupurilor politice la nivel
european.
Procesul decizional comportă o serie de oportunități de intervenție și de influențare, pe care Centrul
Român al Energiei le poate identifica în beneficiul membrilor săi. De asemenea, CRE va organiza o serie de
întâlniri la București și la Bruxelles cu reprezentanți ai acestor instituții pentru a le face cunoscută poziția
companiilor pe care le reprezintă.
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