Consultare pe tema revizuirii Directivei 2012/27/UE
privind eficiența energetică

Introducere
Prezenta consultare este lansată pentru a colecta opinii și propuneri din partea diverselor
părți interesate și a cetățenilor în vederea revizuirii Directivei 2012/27/UE privind eficiența
energetică (denumită în continuare „Directiva privind eficiența energetică” sau „DEE”),
prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2016.
Această revizuire este foarte importantă, în contextul în care Comisia a solicitat statelor
membre să considere eficiența energetică o sursă de energie în sine, în strategia sa privind
uniunea energetică, adoptată la 25 februarie 20151.
Consiliul European din octombrie 2014 a convenit asupra unui obiectiv la nivelul UE de a
realiza, până în 2030, economii de energie de cel puțin 27 %, comparativ cu previziunile, și a
solicitat Comisiei să revizuiască obiectivul până în 2020, „având în vedere un nivel de 30 %
în UE”. Prin urmare, cadrul de politică existent ar trebui să fie actualizat pentru a reflecta noul
obiectiv al UE în materie de eficiență energetică pentru 2030 și în scopul alinierii sale la
cadrul general de politici privind clima și energia pentru 2030.
Politicile în domeniul eficienței energetice au fost deja puse în aplicare de UE de mai multă
vreme și au produs rezultate tangibile. Directiva privind eficiența energetică, Directiva privind
performanța energetică a clădirilor2, Directiva privind etichetarea energetică3 și Directiva
privind proiectarea ecologică4 reprezintă pietrele de temelie ale cadrului actual privind
eficiența energetică. De asemenea, numeroase politici în domeniul schimbărilor climatice,
cum ar fi standardele de performanță în materie de CO2 pentru autoturisme și vehicule
utilitare ușoare, contribuie semnificativ la îmbunătățirea eficienței energetice. În ultimii (cinci)
ani, grație acestor instrumente, statele membre au înregistrat progrese semnificative în ceea
ce privește economiile de energie, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor strategice
generale în materie de energie și climă pentru 2020.
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Finanțarea publică a jucat un rol important prin sprijinirea punerii în aplicare a politicilor din
domeniul eficienței energetice la nivel național și regional. Finanțarea a crescut în ultimii ani,
datorită importanței sporite a acestor politici în contextul agendei generale a UE în materie
de decarbonizare. Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și Fondul
european pentru investiții strategice (FEIS) sunt esențiale pentru deblocarea investițiilor
private necesare în domeniul eficienței energetice. Pe de altă parte, eficacitatea și impactul
fondurilor de investiții în domeniul eficienței energetice depind, printre altele, de punerea în
aplicare a legislației privind eficiența energetică, inclusiv a Directivei privind eficiența
energetică.
În fapt, numeroase măsuri luate în prezent de statele membre vor contribui și în viitor la
îndeplinirea obiectivelor privind eficiența energetică și, la un nivel mai general, la realizarea
cadrului de politici privind clima și energia pentru perioada ulterioară anului 2020. De la
adoptarea planului de acțiune pentru eficiență energetică5 în 2011, situația s-a îmbunătățit
considerabil: consumul de energie primară a continuat să scadă în întreaga Uniune, în
contextul unei creșteri economice constante, și multe state membre și-au consolidat cu
succes programele naționale de eficiență energetică6.
În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din DEE, Comisia a efectuat în 2014 o evaluare a
progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivului UE de creștere a eficienței
energetice cu 20 % până în 2020; rezultatele evaluării au fost prezentate în Comunicarea
privind eficiența energetică, adoptată la 23 iulie 20147. O analiză actualizată a măsurilor
concrete luate de statele membre pentru atingerea obiectivului de 20 % până în 2020 va fi
publicată în cadrul pachetului privind starea uniunii energetice, în noiembrie 2015.
Având în vedere data recentă a punerii în aplicare a DEE, prezenta consultare se axează pe
examinarea următoarelor elemente ale directivei:


Articolul 1 („Obiect și domeniu de aplicare”) și Articolul 3 („Obiective de
eficiență energetică”): în conformitate cu solicitarea Consiliului European din
octombrie 2014, care a convenit asupra unui obiectiv la nivelul UE de a realiza,
până în 2030, economii de energie de cel puțin 27 %, comparativ cu previziunile,
și a solicitat Comisiei să revizuiască obiectivul până în 2020, „având în vedere
[un nivel de economii] de 30 %”.



Articolul 6 (Achiziții de produse, servicii și clădiri eficiente din punct de
vedere energetic, efectuate de organismele publice): în conformitate cu
articolul 24 alineatul (8), care prevede obligația Comisiei de a prezenta un raport
privind revizuirea eficacității punerii în aplicare a articolului 6.



Articolul 7 („Scheme de obligații în ceea ce privește eficiența energetică”):
în conformitate cu articolul 24 alineatul (9), care prevede obligația Comisiei de a
prezenta un raport privind punerea în aplicare a articolul 7 și posibilitatea de a
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modifica data finală a perioadei de obligație, stabilită în prezent la 31 decembrie
2020.


Articolele 9 – 11 („Contorizarea”, „Informații privind facturarea” și
„Costurile de acces la informațiile privind contorizarea și facturarea”):
aspectele legate de consumatori vizate la aceste articole sunt abordate și în
cadrul inițiativelor, lansate în paralel, privind concepția pieței interne și noile
avantaje pentru consumatorii de energie.



Articolul 20 („Fondul național pentru eficiență energetică, finanțare și
asistență tehnică”): Fondul european pentru investiții strategice (Planul
Juncker) subliniază importanța remedierii lacunelor pieței pentru investiții în
eficiența energetică.



Articolul 24 („Reexaminarea și monitorizarea punerii în aplicare”): având în
vedere noul sistem de guvernanță care urmează să fie introdus în cadrul uniunii
energetice în perspectiva cadrului pentru 2030, aflat în prezent în curs de
elaborare în paralel cu prezentul exercițiu.

Întrebările din prezenta consultare referitoare la articolele de mai sus sunt formulate astfel
încât să respecte cerințele pachetului privind o mai bună legiferare8 adoptat recent și să se
asigure că rezultatele prezentei consultări sunt luate în considerare în cadrul a două procese
paralele: pe de o parte, evaluarea măsurilor relevante din perspectiva gradului lor de
eficiență, de eficacitate și de coerență cu cadrul legislativ mai larg al UE, iar pe de altă parte,
identificarea celor mai adecvate opțiuni strategice care ar trebui luate în considerare în
scopul revizuirii anumitor aspecte ale DEE în cadrul evaluării impactului.
În acest context, partea I a chestionarului cuprinde întrebări de ordin general adresate
publicului larg. Partea II conține o serie de întrebări de ordin tehnic, adresate unui
public mai specializat. Respondenții sunt invitați să răspundă, în cadrul celor două
părți, la toate întrebările pe care le consideră relevante.
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Cuprins
Sectoare
Informații referitoare la respondent
Partea I — Întrebări de ordin general
1.

Articolele 1 și 3

2.

Articolul 6

3.

Articolul 7

4.

Articolele 9-11

5.

Articolul 20

6.

Articolul 24
Partea II — Întrebări de ordin tehnic

7.

Articolul 6

8.

Articolul 7

4

