Informare
privind lansarea consultărilor europene publice în
vederea modificării Directivei 2012/27/UE privind Eficienţa Energetică
Comisia Europeană a anunţat că în perioada 4 noiembrie 2015 – 29 ianuarie 2016 vor
avea loc consultări publice privind revizuirea Directivei 2012/27/UE.
Eficienţa energetică reprezintă una din priorităţile Strategiei privind Uniunea
Energetică, adoptată la 25 februarie 2015. Strategia subliniază nevoia de regândire a
conceptului de eficienţă energetică şi de a-i recunoaşte acesteia valoarea, ca sursă de
energie. În acest context, comunicatul Uniunii Energetice a anunţat că revizuirea
legislaţiei în domeniul eficienţei energetice, la nivelul Uniunii Europene este prevăzută
pentru a doua jumătate a anului 2016.
În octombrie 2014, Consiliul European a stabilit un obiectiv orientativ la nivelul UE
de cel puţin 27% privind îmbunătăţirea eficienţei energetice în 2030, acest obiectiv
urmând a fi revizuit până în 2020, având în vedere un prag de 30% la nivelul UE. Prin urmare,
cadrul politic existent ar trebui actualizat pentru a reflecta noua ţintă privind eficienţa
energetică pentru anul 2030 şi pentru o alinia la cadrul general pentru energie şi schimbări
climatice 2030.
De ceva vreme, Uniunea Europeană a pus în aplicare politici de eficienţă energetică,
acestea generând rezultate tangibile. Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică,
Directiva pentru performanţa energetică în clădiri, Directivele pentru Etichetare şi Ecodesign,
toate acestea alcătuiesc cadrul pentru eficienţă energetică actual. Multe din politicile privind
schimbările climatice, cum ar fi standardele de performanţă privind emisiile de CO2 pentru
autoturisme şi vehicule utilitare uşoare, aducând la rândul lor o contribuţie majoră la creşterea
eficienţei energetice.
Datorită acestor instrumente, în ultimii ani, Statele Membre au realizat progrese
semnificative privind economiile de energie, în acest mod, contribuind la atingerea
obiectivelor politicii de energie şi schimbări climatice 2020.
Finanţarea publică a jucat un alt rol important în sprijinirea implementării politicilor
pentru eficienţă energetică la nivel naţional şi regional. În ultimii ani finanţarea pentru
eficienţă energetică a cunoscut o creştere datorată prioritizării acestor politici, în contextul
general al agendei de decarbonizare, aceasta reprezentând un domeniu important pentru
Uniunea Energetică Europeană.
În ceea ce priveşte finanţarea privată, Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene
(ESIF) şi Fondul European pentru Investiţii Strategice (EFSI) reprezintă mecanismele pentru
deblocarea investiţiilor private în domeniu eficienţei energetice.
Pe de altă parte, eficacitatea şi impactul finanţării investiţiilor în eficienţă energetică
depinde, printre altele, de modul în care a avut loc punerea în aplicare a legislaţiei în
domeniul eficienţei energetice, inclusiv a Directivei pentru Eficienţă Energetică.
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În conformitate cu cerinţele Directivei 2012/27/UE privind Eficienţa Energetică
(Articolul 3(2), Comisia Europeană a realizat în anul 2014 o evaluare a progreselor realizate
în direcţia atingerii obiectivului de 20 % stabilit de Uniunea Europeană pentru 2020 în
privinţa eficienţei energetice şi ale cărei rezultate au fost prezentate prin Comunicarea privind
Eficienţa Energetică, adoptată la 23 iulie 2014.
O analiză actualizată asupra modului în care Statele Membre îşi vor atinge ţinta 2020
privind eficienţă energetică, va fi publicată ca parte a pachetului „Starea Uniunii 2015” (State
of the Union).
Astfel, în vederea atingerii obiectivului privind eficienţa energetică în 2030, Comisia
Europeană lansează o sesiune de consultări asupra revizuirii Directivei 2012/27/UE
privind Eficienţa Energetică, adresată tuturor persoanelor interesate şi care are ca
prioritate evaluarea Articolelor 1, 3, 6, 7, , 9-11, 20 şi 24.
Cei interesaţi sunt invitaţi să utilizeze adresa de internet dedicată acestor consultări,
disponibilă pe pagina web a DG Energie:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_on_the_Review_of_Directive_2012-27EU_on_Energy_Efficiency .
Toate informaţiile, necesare depunerii răspunsurilor dumneavoastră, le puteţi găsi pe
pagina de internet a Comisiei Europene, secţiunea Consultări privind Revizuirea Directivei
2012/27/UE privind Eficienţa Energetică:
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-directive-201227eu-energyefficiency
În vederea eficientizării schimbului de informaţii şi centralizării la nivelul României a
răspunsurilor dumneavoastră cu privire la revizuirea Directivei privind Eficienţa Energetică,
în cazul în care utilizaţi adresa de email : ENER-CONSULTATION-EED@ec.europa.eu, va rugăm
să trimiteţi o copie a răspunsurilor dumneavoastră şi pe adresa de e-mail
info.eficienta@anre.ro.
Ataşat se regăseşte anunţul în limba română al Comisiei Europene, iar formatele word
şi pdf. ale documentului supus consultării sunt publicate la următoarele link-uri, şi anume :
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Consultation%20document%20%20Consultation%20on%20the%20Review%20of%20Directive%202012-27EU%20on%20Energy%20Efficiency.docx
şi
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Consultation%20Document%20%20Consultation%20on%20the%20Review%20of%20Directive%202012-27EU%20on%20Energy%20Efficiency.pdf
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