
RESPOSTA	  DEL	  SECRETARI	  D’ESTAT	  BELGA	  D’ENERGIA	  
	  
En	  resposta	  als	  e-‐mails	  rebuts	  (*)	  puc	  informar-‐los	  que	  jo	  també	  desitjo	  que	  el	  
principi	  de	  declarar	  l’origen	  de	  l’energia	  elèctrica	  aparegui	  en	  la	  Directiva	  de	  la	  UE	  
sobre	  la	  liberalització	  del	  mercat	  elèctric.	  Des	  de	  l’inici	  de	  les	  discussions,	  Bèlgica	  
ha	  defensat	  un	  disposició	  obligatòria,	  en	  el	  cor	  de	  la	  directiva,	  que	  faci	  possible	  que	  
tots	  els	  consumidors	  puguin	  disposar	  d’informació	  precisa	  sobre	  la	  contribució	  de	  
cada	  font	  d’energia	  en	  el	  mix	  total	  del	  subministrador	  en	  l’anualitat	  anterior,	  de	  
cara	  a	  permetre	  als	  consumidors	  pugui	  fer	  una	  clara	  decisió	  amb	  ple	  coneixement	  
dels	  fets.	  Tot	  i	  que	  molts	  pocs	  estats	  membres	  varen	  donar	  suport	  a	  aquesta	  
proposta,	  el	  principi	  avui	  ha	  sigut	  acceptat.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  la	  informació	  referent	  al	  CO2	  i	  als	  residus	  nuclears,	  que	  haurà	  de	  ser	  
accessible,	  els	  vull	  recordar	  que	  la	  proposta	  inicial	  de	  la	  Comissió	  feia	  referència	  
solament	  al	  CO2.	  La	  informació	  sobre	  	  residus	  radioactius	  va	  ser	  afegida	  a	  petició	  
de	  Bèlgica	  i	  Àustria.	  Estic	  d’acord	  amb	  el	  fet	  que	  l’actual	  redactat	  de	  l’Article	  3.6(b)	  
no	  és	  l’òptim,	  però	  és	  el	  resultat	  de	  les	  discussions	  entre	  els	  15	  estats	  membres	  i	  la	  
Comissió.	  En	  aquestes	  alçades	  de	  la	  discussió	  no	  és	  fàcil	  modificar	  el	  text	  que	  ha	  
sigut	  aprovat	  per	  gairebé	  tots	  els	  estats	  membres.	  No	  obstant	  jo	  personalment	  
continuaré	  treballant	  en	  la	  millora	  d’aquesta	  disposició.	  
	  
Ben	  sincerament	  
	  
Olivier	  DELEUZE	  
Secretari	  d’Estat	  per	  l’Energia	  i	  el	  Desenvolupament	  Sostenible<br>	  
	  
(*)	  Campanya	  d’enviar	  e-‐mails	  als	  ministres	  d’energia	  de	  la	  Unió	  Europea	  (veure	  e-‐
mail	  fet	  públic	  per	  l’Entesa	  Catalana	  per	  una	  Energia	  Neta	  i	  Renovable	  el	  passat	  20	  
novembre	  2002:	  Ministres	  d’energia	  de	  la	  UE:	  No	  ens	  mantingueu	  en	  la	  foscor:	  
	  
Entesa	  Catalana	  per	  una	  Energia	  Neta	  i	  Renovable	  
Apartat	  de	  Correus	  10095	  
08080	  Barcelona	  
Catalunya	  
	  


