CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI PROPUNE COMISIEI EUROPENE
ARMONIZAREA ȘI ALINIEREA TREPTATĂ A SCHEMELOR DE SPRIJIN PENTRU
REGENERABILE
În răspunsul său la consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la revizuirea Directivei privind
Energia Regenerabilă, Centrul Român al Energiei (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 directivei trebuie să aibă în vedere continuarea și extinderea spre 2030 și chiar
2050 și propune armonizarea și alinierea treptată a schemelor de sprijin, cu scopul de a permite utilizarea lor
transfrontalieră (certificatele verzi).
Centrul Român al Energiei a răspuns recent consultării publice iniţiate de Comisia Europeană menţionând că potențialul
energetic al României este încă în curs de valorificare, în special în anumite zone și în ceea ce privește utilizarea anumitor
tehnologii. În opinia membrilor CRE, acest potențial ar trebui să fie pus în aplicare prin măsuri cum ar fi: promovarea integrării
energiei regenerabile în infrastructura locală și serviciile publice, sprijinirea autorităților locale în dezvoltarea proiectelor de
energie regenerabilă, facilitarea cooperării între diferiți actori, precum și facilitarea accesului la finanțare. În mod similar,
autoritățile naționale ar trebui să fie încurajate în luarea unor măsuri mai ferme spre decarbonizarea sectorului de încălzire și
răcire. Acestea ar putea include încălzirea din surse regenerabile și obligația de răcire, promovarea energiei regenerabile în
cazul actualizării infrastructurii municipale și stabilirea unor criterii clare de referință pentru susținerea încălzirii și răcirii.
În privinţa amendamentelor la Directiva privind Energia Regenerabilă, Membrii CRE consideră importanţi următorii pași care
pot fi urmaţi în scopul de a asigura o promovare și susținere mai eficientă a politicilor de energie regenerabilă: (i) introducerea
responsabilității depline a echilibrării; (Ii) ameliorarea în continuare a barierelor de infrastructură, în special prin dezvoltarea
rețelelor electrice prin măsuri de reglementare transparente, stabile și previzibile; și (iii) reducerea costurilor administrative
prin proceduri de autorizare on-line eficiente și mai multă libertate acordată autorităților locale în decizia inițierii și implementării
proiectelor de energie regenerabilă.
O întrebare-cheie ridicată de membrii CRE în procesul de consultare este cea care face referire la partea a treia a
chestionarului: “În cazul actual, sistemul informativ care oferă consumatorilor informaţii cu privire la sursele de
energie electrică pe care le consumă este necesar să fie dezvoltat și îmbunătățit?” Răspunsul membrilor CRE face
referire la următoarele aspecte: Garanția de origine (GO), care trebuie să fie obligatorie și birocrația minimă pentru gestionarea
emisiilor de CO2.
Context: În cadrul Uniunii Energetice, Comisia Europeană a anunțat un nou pachet de Directive privind energia din surse
regenerabile pentru perioada de după 2020 și o politică durabilă actualizată a UE privind bioenergia. Această consultare se
referă la aspectele REDII.
Poziţia oficială elaborată de Centrul Român al Energiei cu susţinerea membrilor organizaţiei poate fi consultată şi pe site-ul www.crenerg.org
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