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PROPOSTA PRESENTADA
Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es
modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica.
Documents de treball dels serveis de la Comissió
SWD(2016) 399 final. EVALUATION of the EU Framework for Metering and
Billing of Energy Consumption
SWD(2016) 401 final. EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the EU
Framework for Metering and Billing of Energy Consumption
SWD(2016) 402 final. EVALUATION of Articles 6 and 7 of the Energy Efficiency
Directive (2012/27/EU)
SWD(2016) 403 final. EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of
Articles 6 and 7 of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)
SWD(2016) 404 final. (PART 1/4). Good practice in energy efficiency
SWD(2016) 404 final. (PART 2/4). Good practice in energy efficiency
SWD(2016) 404 final. (PART 3/4). Good practice in energy efficiency
SWD(2016) 404 final. (PART 4/4). Good practice in energy efficiency
SWD(2016) 405 final. (PART 1/3) Impact assessment
SWD(2016) 405 final. (PART 2/3) Impact assessment
SWD(2016) 405 final. (PART 3/3) Impact assessment
SWD(2016) 406 final. Resumen de la evaluación de impacto
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COM(2016) 761 final. Brussel·les, 30.11.2016. ANEXO de la Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se
modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energètica.
1. MARC JURÍDIC
1.1

Normativa vigent

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012 , relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican
las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
1.2

Competències de la Unió Europea

Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE)
Article 194
1. En el marc de l’establiment o del funcionament del mercat interior,
i atenent l’exigència de preservar i millorar el medi ambient, la política
energètica de la Unió té com a objectiu, amb esperit de solidaritat entre
els estats membres:
a) garantir el funcionament del mercat de l’energia;
b) garantir la seguretat del proveïment energètic dins de la Unió;
c) fomentar l’eficiència energètica, l’estalvi energètic i el
desenvolupament d’energies noves i renovables, i
d) fomentar la interconnexió de les xarxes energètiques.
2. Sens perjudici de l’aplicació d’altres disposicions dels tractats, el
Parlament Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el
procediment legislatiu ordinari, estableixen les mesures necessàries
per a assolir els objectius a què fa referència l’apartat 1. Aquestes
mesures són adoptades amb la consulta prèvia al Comitè Econòmic i
Social i al Comitè de les Regions.
Les mesures no afecten el dret d’un estat membre de determinar les
condicions d’explotació dels seus recursos energètics, les seves
possibilitats de triar entre diferents fonts d’energia i l’estructura
general del seu proveïment energètic, sens perjudici de l’article 192,
apartat 2, lletra c).
3. No obstant el que disposa l’apartat 2, el Consell, pronunciant-se de
conformitat amb un procediment legislatiu especial, per unanimitat i
amb la consulta prèvia al Parlament Europeu, estableix les mesures a
què fa referència el dit apartat si són essencialment de caràcter fiscal.

1.3

Competències afectades de la Generalitat de Catalunya

Estatut d´Autonomia de Catalunya (EAC)
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Article 133. Energia
1. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria
d’energia. Aquesta competència inclou en tot cas:
a) La regulació de les activitats de producció, emmagatzematge i
transport d’energia, l’atorgament de les autoritzacions de les
instal·lacions que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya i
l’exercici de les activitats d’inspecció i control de totes les instal·lacions
existents a Catalunya.
b) La regulació de l’activitat de distribució d’energia que s’acompleixi a
Catalunya, l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions
corresponents i l’exercici de les activitats d’inspecció i control de totes
les instal·lacions existents a Catalunya.
c) El desplegament de les normes complementàries de qualitat dels
serveis de subministrament d’energia.
d) El foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència
energètica.
2. La Generalitat participa, per mitjà de l’emissió d’un informe previ,
en el procediment d’atorgament de l’autorització de les instal·lacions
de producció i transport d’energia que ultrapassen el territori de
Catalunya o si l’energia és objecte d’aprofitament fora d’aquest
territori.
3. La Generalitat participa en la regulació i la planificació d’àmbit
estatal del sector de l’energia que afecti el territori de Catalunya.
(...)

2. FONTS COMPLEMENTÀRIES
Directiva 2010/31/UE, de 19-05-2010, relativa a la eficiencia energética de
los edificios.
Reglamento delegado UE 244/2012, de 16-01-2012, que complementa la
Directiva 2010/31/UE estableciendo un marco metodológico comparativo
para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos
de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos.
Consejo Europeo (23 y 24 de octubre de 2014) Conclusiones sobre el marco
de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030
Conclusiones sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta
el año 2030.
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Comunicación de la Comisión. Estado de la Unión de la Energía 2015.
COM(2015) 572 final, 18.11.2015
Estrategia de la Unión de la Energía. COM(2015) 80 final. 25.2.2015.
Paquete sobre la Unión de la Energía. Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones. Estrategia Marco
para una Unión de la Energía resiliente con una política climàtica prospectiva.
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015, sobre
«Hacia una Unión Europea de la Energía» (2015/2113(INI))
Convención Marco sobre el cambio climàtico. Aprobación del Acuerdo de
París. 2015

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
DICTAMEN 26/2014, de 18 de desembre, sobre la Llei 18/2014, de 15
d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència. Consell de Garanties Estatutàries.
ACORD GOV/97/2012, de 9 d’octubre, d’aprovació del Pla de l’energia i canvi
climàtic de Catalunya 2012-2020.
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