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Publicație: Agerpres
Data apariției: 1 iulie 2013
Philip Lowe: Noile recomandări CE privind schemele de sprijin pentru regenerabile pot fi o bază de
discuţie în România
Bruxelles, 1 iulie - Corespondentul Agerpres, Florin Ştefan, transmite: Comisia Europeană (CE) va publica
în următoarele luni o serie de recomandări cu privire la schemele naţionale de sprijin pentru energii
regenerabile care va reflecta cele mai bune practici din UE şi care poate reprezenta o bază de discuţie
între toate părţile interesate din România, a declarat directorul general al Directoratului General (DG)
pentru Energie, Philip Lowe, în cadrul unei întrevederi de la Bruxelles cu reprezentanţi Centrului Român al
Energiei (CRE).
Problema schimbării legislaţiei privind schemele de sprijin pentru energia din surse regenerabile în
România a fost abordată de Karoly Borbely, business development manager al EnergoBit, în cadrul
întâlnirii de vineri cu directorul general al DG Energie, informează un comunicat al CRE dat publicităţii luni
la Bruxelles.
'Anul trecut, din totalul investiţiilor private, de circa 3,5 miliarde de euro, 3 miliarde de euro au provenit din
investiţii în regenerabile. Schimbările la nivelul legislaţiei transmit însă un semnal negativ investitorilor.
Modificarea regulilor jocului chiar în timpul jocului nu este normală, fiind în detrimentul industriei, cât şi al
consumatorilor. Avem nevoie de o mai mare stabilitate şi predictibilitate a cadrului legislativ', a afirmat
Karoly Borbely.
Philip Lowe a anunţat că CE va publica o serie de recomandări cu privire la schemele naţionale de suport
pentru regenerabile. 'Acest set de recomandări va reflecta cele mai bune practici şi experienţe din statele
membre. Ele pot fi o bază de discuţie între toate părţile interesate din România. Trebuie sa ajungeţi la o
înţelegere raţională acolo unde UE nu poate interveni', a spus Philip Lowe, potrivit comunicatului citat.
Un alt subiect adus în discuţie la întâlnirea de la DG Energie, de către reprezentanţii Transelectrica, este
finanţarea europeană a proiectelor energetice româneşti în noul cadru financiar 2014-2020.
'România îşi va trimite propunerea de proiecte pentru finanţare prin fonduri structurale şi de investiţii.
Aceste proiecte sunt importante pentru dezvoltarea economica a ţării dumneavoastră. Ne aşteptăm să
primim din partea dumneavoastră măsuri şi propuneri privind dezvoltarea infrastructurii energetice', a
apreciat Philip Lowe. Oficialul european a felicitat România pentru progresele înregistrate în ultimii ani,
mai menţionează comunicatul CRE, declarându-se încrezător în faptul că România îşi va îndeplini
angajamentele asumate până în 2020, printre care şi cel de a creşte ponderea energiilor regenerabile în
mixul energetic la 24%.
Problema eficienţei energetice a fost şi ea ridicată, Corneliu Bodea, vicepreşedinte CRE şi al AdremInvest
apreciind că 'proiectele de tip 'smart cities', precum cel pe care CRE îl derulează la Sibiu, sunt parte
esenţială a conceptului de eficienţă energetică, însă nu sunt uşor de finanţat'. Pentru ca acestea să
capete amploare în România şi la nivelul UE 'avem nevoie de sprijin, inclusiv sub forma unor
reglementări', a adăugat el.
'Reţelele inteligente sunt incluse în prevederile europene privind infrastructura. Conceptul de 'smart city'
comportă însă mai multe elemente - transport, apă, energie etc. Obiectivul acestei inţiative derulate în
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cadrul programului de cercetare şi dezvoltare este de a stimula încheierea de parteneriate între industrie
şi autorităţile locale. Pentru aceasta, însă, este nevoie de creşterea nivelului de informare şi de obţinerea
sprijinului public. Vom vedea cum funcţionează şi după aceea vom discuta despre legislaţie', a replicat
directorul general al DG Energie.
Secretarul general al CRE, Mihai Păun, a afirmat la rândul său că discuţiile privind infrastructura
energetică, schemele de suport pentru energiile regenerabile şi eficienţa energetică au loc la momentul
potrivit, în contextul problematicii politicii energetice europene actuale. 'Subiectele discuţiilor noastre sunt
relevante atât pentru dezvoltarea economică viitoare a României şi pentru competitivitate, cât şi pentru
obiectivele membrilor CRE de a participa în proiecte şi iniţiative europene', a spus Mihai Păun.
Înfiinţat în septembrie 2011, CRE reprezintă interesele companiilor sectorului energetic românesc de stat
şi privat în domeniul energiei şi are ca scop dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor între reprezentanţii
sectorului din România şi instituţiile UE. AGERPRES/(AS - editor: Tudor Martalogu)
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