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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE

Subiect: Avizul motivat al Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe referitor la 
Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piața 
internă a energiei electrice (reformare)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ, 
orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, 
respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care consideră că 
proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Vă transmitem în anexă avizul motivat al Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe cu 
privire la propunerea de regulament menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru afaceri 
juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

Parlamentul Republicii Cehe
CAMERA DEPUTAȚILOR

2017
A șaptea legislatură

376
REZOLUȚIE

a Comisiei pentru afaceri europene 
adoptată în cadrul celei de a 63-a reuniuni

din 20 aprilie 2017

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 
internă a energiei electrice (reformare) (cod de document 15135/16, COM(2016)0861)

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 

(reformare) (cod de document 15149/16, COM(2016)0863)

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele 
comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (cod de document 15150/16, 

COM(2016)0864)

referitoare la Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea 
pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE (cod de document 

15151/16, COM(2016)0862)

După ce i-au fost prezentate informațiile furnizate de directorul departamentului pentru eficiența 
energetică și economiile de energie din Ministerul Industriei și Comerțului, inginerul Vladimír 

Sochor, și de vicepreședintele Biroului de reglementare în domeniul energiei, inginerul Vladimír 
Outrata, precum și raportul directorului adjunct, Jan Zahradník, și după discutarea acestora, Comisia 

pentru afaceri europene a Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe

a aprobat avizul din anexa la prezenta rezoluție.

Josef Šenfeld (semnătură)
Verificator

Jan Zahradník (semnătură)
Raportor

Igor Jakubčík (semnătură)
Vicepreședinte
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Anexă la Rezoluția nr. 376

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a 
energiei electrice (reformare)

COM(2016)0861, nr. Consiliului 15135/16
Dosarul interinstituțional 2016/0379(COD)

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției 
Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 

(reformare)

COM(2016)0863, nr. Consiliului 15149/16
Dosarul interinstituțional 2016/0378(COD)

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

COM(2016)0864, nr. Consiliului 15150/16
Dosarul interinstituțional 2016/0380(COD)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru 
riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE

COM(2016)0862, nr. Consiliului 15151/16
Dosarul interinstituțional 2016/0377(COD)

Temei juridic:
Articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (COM(2016)0862).

Data transmiterii către Camera deputaților de către Comisia pentru afaceri europene:
2 decembrie 2016

Data audierii de către Comisia pentru afaceri europene:
15 decembrie 2016 (prima etapă)

Procedură:
procedura legislativă ordinară.

Avizul preliminar al Guvernului [în temeiul articolului 109a alineatul (1) din 
Regulamentul de procedură al Camerei deputaților]:
6 martie 2017, 7 martie 2017 și 8 martie 2017, prezentat Comisiei pentru afaceri europene la 
20 martie 2017 prin intermediul sistemului ISAP.

Evaluarea privind principiul subsidiarității:

 Justificarea și subiectul:



PE604.721v01-00 4/16 NP\1125914RO.docx

RO

Uniunea energetică este una dintre prioritățile actualei Comisii Europene. În pachetul 
prezentat aici [pentru simplificare este denumit în continuare „Pachetul privind energia 
(iarnă)”], Comisia prezintă proiecte de acte legislative și măsuri de simplificare, care, potrivit 
Comisiei, au scopul de a moderniza economia și de a stimula investițiile în sectorul energiei 
curate. Propunerile legislative se referă la eficiența energetică, energia din surse regenerabile, 
funcționarea pieței energiei, securitatea aprovizionării cu energie și normele de gestionare a 
uniunii energetice. Potrivit Comisiei, uniunea energetică este principala forță motrice a 
Uniunii și contribuie la trecerea integrală la nivel mondial la o economie cu emisii scăzute de 
carbon. De asemenea, Uniunea Europeană a ratificat deja Acordul de la Paris, care a intrat 
ulterior în vigoare în noiembrie 2016. Atât Consiliul European, cât și Parlamentul European 
au subliniat în repetate rânduri că o piață integrată a energiei care funcționează bine este cel 
mai bun instrument pentru a garanta prețuri abordabile ale energiei și siguranța alimentării cu 
energie electrică și pentru a permite integrarea unor volume mai mari de energie electrică 
produsă din surse regenerabile în mod rentabil.

Această a doua parte a pachetului cuprinde propunerile legislative referitoare la 
funcționarea pieței energiei electrice și la securitatea aprovizionării cu energie.

Organizarea actuală a pieței energiei electrice se bazează pe normele celui de „al treilea 
pachet privind energia”, adoptat în 2009. Propunerile prezentate vizează să modifice acte 
legislative cheie din acest pachet. Cele mai recente evoluții au dus la schimbări fundamentale 
pe piețele europene ale energiei electrice. Ponderea energiei electrice generate din surse 
regenerabile de energie a crescut brusc1 și au avut loc, de asemenea, schimbări tehnologice 
semnificative. Se preconizează că, în viitor, piața energiei electrice va fi caracterizată de o 
producție mai variabilă și descentralizată a energiei electrice și de o interdependență din ce în 
ce mai mare a statelor membre și că le va oferi consumatorilor noi posibilități tehnologice 
pentru a reduce cheltuielile și pentru a participa activ la piața energiei electrice prin consumul 
dispecerizabil, prin autoconsum sau prin stocare. Prin urmare, prezenta inițiativă pentru noua 
organizare a pieței energiei electrice urmărește să adapteze normele existente ale pieței la 
noile realități ale pieței.

Adaptarea normelor de piață

Normele actuale ale pieței se bazează pe tehnologiile de producție predominante din ultimul 
deceniu, și anume centrale electrice de mari dimensiuni care funcționează pe bază de 
combustibili fosili, cu o participare limitată a consumatorilor.2 Având în vedere creșterea 
ponderii energiei electrice din surse regenerabile de energie, piețele pe termen scurt ale 
energiei electrice vor permite participarea cu puțin timp înainte de livrarea efectivă, făcând 
posibilă tranzacționarea transfrontalieră. Piețele pe termen scurt vor oferi noi oportunități de 
afaceri, oferind soluții energetice „de rezervă” în perioadele de cerere ridicată și de producție 
limitată a energiei din surse regenerabile. Noua organizare a pieței vizează îmbunătățirea 
semnalelor de preț pentru a stimula investițiile în zonele în care necesitatea este cea mai mare, 
reflectând mai degrabă constrângerile la nivel de rețea și centrele de cerere decât granițele 

                                               
1 Caracteristicile energiei electrice din surse regenerabile de energie: mai variabilă, mai puțin previzibilă și 
descentralizată în raport cu producția tradițională necesită o adaptare a normelor privind piața și operarea 
rețelelor la caracterul mai flexibil al pieței.
2 În prezent, din cauza normelor naționale de piață (de exemplu, plafonarea prețurilor) și a intervențiilor statului 
prețurile nu reflectă momentele în care energia electrică este limitată. Mai mult, zonele de preț nu reflectă 
întotdeauna penuria reală, deoarece nu sunt întotdeauna bine configurate și sunt bazate în schimb pe granițele 
politice.
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naționale. Semnalele de preț ar trebui de asemenea să facă posibile recompense adecvate 
pentru resursele flexibile și să asigure utilizarea eficace a capacităților de producție existente. 
Potrivit Comisiei, este necesar deci să se revizuiască legislația care ar putea denatura prețurile.

Plasarea consumatorilor în centrul pieței energiei

Deși consumatorii pot genera și stoca energie electrică și, de asemenea, își pot gestiona 
consumul de energie mai ușor decât oricând, actuala organizare a pieței cu amănuntul îi 
împiedică să poată utiliza pe deplin aceste oportunități. În majoritatea statelor membre, 
consumatorii beneficiază foarte puțin de stimulente pentru a-și schimba consumul în urma 
modificării prețurilor de pe piețe, deoarece semnalele de preț în timp real nu ajung la 
consumatorii finali. Existența unor semnale de preț în timp real mai transparente ar trebui să 
stimuleze participarea consumatorilor la piață, fie individual, fie prin agregare și să contribuie 
la flexibilitatea sistemului de energie electrică, facilitând integrarea energiei electrice din 
surse regenerabile. În plus, în prezent apar noi servicii pentru partea de consum, prin care noi 
actori de pe piață se oferă să gestioneze consumul de energie electrică al consumatorilor, 
plătindu-le acestora o compensație pentru flexibilitatea lor. Noua organizare a pieței ar trebui 
să asigure faptul că statul nu intervine în ceea ce privește prețurile de aprovizionare și că 
există numai excepții bine justificate. Scăderea rapidă a costurilor tehnologice înseamnă că 
din ce în ce mai mulți consumatori sunt în măsură să își reducă facturile la energie prin 
utilizarea de tehnologii cum ar fi bateriile și panourile solare instalate pe acoperiș. Cu toate 
acestea, autoproducția este încă încetinită de lipsa unor norme comune pentru „prosumatori”. 
Aceste obstacole ar putea fi înlăturate prin norme corespunzătoare, de exemplu prin 
garantarea drepturilor consumatorilor de a produce energie pentru consumul propriu și de a 
vinde surplusul către rețea, ținând în același timp seama de costurile și de beneficiile pentru 
sistem în ansamblu. Comunitățile locale de energie ar putea fi o modalitate eficace de 
gestionare a energiei la nivel local. Capacitatea de a soluționa într-o mai mare măsură la nivel 
local unele dintre problemele legate de producția variabilă ar putea duce la reducerea 
semnificativă a costurilor. Un alt obiectiv este acela de a oferi mai multe informații și de a 
crește transparența. În același timp, cei mai vulnerabili membri ai societății trebuie protejați, 
astfel încât numărul total de gospodării afectate de sărăcia energetică să nu crească. Având în 
vedere creșterea nivelului de sărăcie energetică și lipsa de claritate în ceea ce privește 
mijloacele cele mai adecvate de soluționare a vulnerabilității consumatorilor și a sărăciei 
energetice, noua propunere privind organizarea pieței le impune statelor membre să măsoare 
în mod corespunzător și să monitorizeze periodic sărăcia energetică, utilizând proceduri 
definite la nivelul UE.

Securitatea aprovizionării cu energie

Potrivit Comisiei, în cadrul unei rețele pe deplin interconectate și sincronizate, cu piețe care 
funcționează în mod corespunzător, securitatea aprovizionării poate fi organizată într-un mod 
mult mai eficient și competitiv decât într-un cadru pur național. De asemenea, conform 
Comisiei, cele mai eficiente soluții de remediere a deficitelor de producție naționale sunt 
deseori măsuri regionale care le permit statelor membre să beneficieze de excedentele de 
producție din alte țări. Ar trebui realizată o evaluare coordonată la nivel european, care să 
ofere o imagine realistă a eventualelor nevoi de producție sau ar trebui concepute mecanisme 
care ar reduce la minimum denaturarea pieței interne.

Consolidarea cooperării regionale
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Strânsa interconectare a statelor membre ale UE prin intermediul rețelei transeuropene 
comune este unică în lume și reprezintă un mare atu în ceea ce privește abordarea în mod 
eficient a tranziției energetice. Experiența a arătat însă că deciziile naționale necoordonate pot 
duce la costuri semnificative pentru consumatorii europeni. Faptul că unele linii de 
interconexiune sunt utilizate doar la 25 % din capacitate, deseori din cauza unor limitări 
naționale necoordonate, și că statele membre nu au fost în măsură să ajungă la un acord cu 
privire la zone de preț corespunzătoare demonstrează că este necesară o coordonare mai mare 
între operatorii de transport și de sistem (OTS) și autoritățile de reglementare. Cooperarea 
obligatorie ar trebui extinsă la alte domenii ale cadrului de reglementare3. 

În acest scop, OTS ar putea decide, în cadrul „centrelor operaționale regionale” (COR), cu 
privire la acele aspecte în cazul cărora măsurile naționale necoordonate și fragmentate ar 
putea avea un efect negativ asupra pieței și a consumatorilor (de exemplu, în domeniul 
operării sistemelor, al calculării capacității liniilor de interconexiune, al securității 
aprovizionării și al pregătirii pentru riscuri).

Adaptarea supravegherii reglementare la piețele regionale

Toate deciziile de reglementare principale sunt luate în prezent de autoritățile naționale de 
reglementare, chiar și în cazurile în care este necesară o soluție comună la nivel regional. 
Supravegherea reglementară fragmentată duce la riscul unor decizii divergente și al unor 
întârzieri inutile. Comisia consideră necesar să adapteze supravegherea reglementară la noile 
evoluții ale pieței. Consolidarea competențelor ACER pentru acele aspecte transfrontaliere 
care necesită o decizie coordonată la nivel regional ar trebui să contribuie la luarea mai rapidă 
și într-un mod mai eficace a deciziilor cu privire la aspecte transfrontaliere. Datorită faptului 
că ar decide în cadrul ACER cu privire la aceste aspecte prin vot cu majoritate, autoritățile 
naționale de reglementare ar rămâne pe deplin implicate în acest proces. De asemenea, rolul 
ENTSO-E ar trebui definit mai bine pentru a consolida rolul său de coordonare și pentru a 
face ca procesul său decizional să fie mai transparent.

 Conținut și impact

1. În ceea ce privește în special propunerea de directivă privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice

Capitolul I Obiect și definiții: Conține clarificări cu privire la domeniul de aplicare și obiectul 
directivei și definiții actualizate.

Capitolul II Norme generale de organizare a sectorului: Statele membre au obligația de a se 
asigura că piața UE a energiei electrice este competitivă, orientată către consumator, flexibilă 
și nediscriminatorie. Acesta subliniază faptul că măsurile naționale nu ar trebui să împiedice 
în mod nejustificat fluxurile transfrontaliere, participarea consumatorilor sau investițiile. De 
asemenea, capitolul respectiv consacră principiul conform căruia prețurile de furnizare se 
bazează pe piață, sub rezerva excepțiilor justificate în mod corespunzător. Se subliniază 

                                               
3 În anumite domenii, de exemplu pentru mecanismul de „cuplare a piețelor” la nivel european, cooperarea OTS 
a devenit deja obligatorie, iar sistemul de vot cu majoritate pentru unele aspecte s-a dovedit a avea succes în 
domenii în care cooperarea voluntară (unde fiecare OTS are drept de veto) nu a dus la rezultate eficiente pentru 
problemele regionale.
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dreptul de a alege furnizorul și actualizează normele privind eventualele obligații de serviciu 
public care pot fi impuse de statele membre întreprinderilor din domeniul energiei.

Capitolul III Consolidarea poziției consumatorilor și protejarea acestora: Acesta prevede 
norme privind informații de facturare mai clare și instrumente de comparare certificate. 
Consumatorii au dreptul la un contract cu preț dinamic, trebuie să poată alege și schimba în 
mod liber furnizorii sau agregatorii și sunt în măsură să se angajeze în consumul 
dispecerizabil, producția și consumul de energie electrică din surse proprii. Consumatorii 
trebuie să aibă posibilitatea de a solicita un contoar inteligent. Se prevede și să se 
îmbunătățească normele preexistente cu privire la posibilitatea consumatorilor de a face 
schimb de date cu furnizorii și prestatorii de servicii, în special prin specificarea rolurilor 
părților responsabile de gestionarea datelor (stabilirea unui format comun de date la nivel 
european elaborat de către Comisie într-un act de punere în aplicare). Statele membre trebuie 
să ia măsuri privind problema sărăciei energetice. Statele membre trebuie să elaboreze cadre 
pentru agregatorii independenți și pentru consumul dispecerizabil pe baza unor principii care 
să permită participarea deplină a acestora pe piață. Acesta definește un cadru pentru 
comunitățile locale de energie care se pot angaja în generarea, distribuția, agregarea, stocarea, 
furnizarea de energie electrică sau servicii de energie electrică pe plan local. Capitolul 
menționat prevede, de asemenea, anumite precizări referitoare la dispozițiile privind 
contoarele inteligente, punctele unice de contact și drepturile la soluționare extrajudiciară, 
serviciul universal și consumatorii vulnerabili.

Capitolul IV Funcționarea sistemelor de distribuție: Este vorba de clarificări referitoare la 
sarcinile operatorilor de distribuție a energiei electrice, în special în ceea ce privește 
activitățile acestor operatori cu privire la achiziționarea serviciilor de rețea pentru a asigura 
flexibilitate, integrarea vehiculelor electrice și gestionarea datelor. Se clarifică, de asemenea, 
rolul operatorilor de distribuție cu privire la punctele de stocare și de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice.

Capitolul V Norme generale pentru operatorii de sisteme de transport: Clarificări cu privire la 
serviciile auxiliare și centrele operaționale regionale nou create.

Capitolul VI Separarea juridică a operatorilor rețelei de transport: Norme privind separarea 
rămân neschimbate în ceea ce privește principalele norme privind separarea, în special în ceea 
ce privește cele trei regimuri pentru OTS (separarea dreptului de proprietate, operatorul de 
sistem independent și operatorul de transport independent), precum și în ceea ce privește 
dispozițiile referitoare la desemnarea și certificarea OTS. Capitolul clarifică privind 
posibilitatea ca OTS să dețină sisteme de stocare sau să presteze servicii auxiliare.

Capitolul VII Autoritățile de reglementare naționale: Se subliniază obligația autorităților de 
reglementare de a coopera cu autoritățile de reglementare din țările învecinate și cu ACER, în 
cazul în care este vorba de chestiuni cu relevanță transfrontalieră. Lista sarcinilor lor este 
actualizată în ceea ce privește supravegherea centrelor operaționale regionale nou create.

Capitolul IV Dispoziții finale: Acest capitol conține, printre altele, dispoziții privind 
exercitarea competențelor delegate de către Comisie și privind Comitetul instituit în temeiul 
normelor privind comitologia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
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Anexele prevăd mai multe cerințe privind instrumentele de comparare, facturarea și 
informațiile privind facturarea și modifică cerințele existente privind contoarele inteligente și 
introducerea acestora.

2. În ceea ce privește în special propunerea de regulament privind piața internă a 
energiei electrice

Capitolul I – Obiect, domeniu de aplicare și definiții: Se subliniază că este important ca 
semnalele pieței să nu fie denaturate și, astfel, să contribuie la mai multă flexibilitate, 
decarbonizare și inovare. Definițiile sunt actualizate și completate.

Capitolul II Norme generale pentru piața energiei electrice: Sunt stabilite principiile 
fundamentale care trebuie respectate în contextul legislației naționale în domeniul energiei. 
De asemenea, sunt stabilite principiile pentru comerțul cu energie electrică în intervale de 
timp diferite (piețe de echilibrare, intrazilnice, pentru ziua următoare sau la termen), inclusiv 
principiile pentru formarea prețurilor. Capitolul clarifică principiul responsabilității în materie 
de echilibrare și definește un cadru pentru mai multe norme de piață compatibile pentru 
dispecerizarea și reducerea generării și a consumului dispecerizabil, care trebuie introduse 
într-un mod compatibil cu piața, inclusiv condițiile pentru toate excepțiile în acest sens.

Capitolul III Accesul la sisteme și gestionarea capacității excedentare: Capitolul descrie 
procesul de definire a zonelor de ofertare în mod coordonat, în conformitate cu procesul de 
revizuire creat în Regulamentul 1222/2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea 
capacităților și gestionarea congestiilor. Pentru a aborda problema persistentă a limitărilor 
naționale semnificative privind fluxurile transfrontaliere de energie electrică, condițiile pentru 
astfel de limitări excepționale sunt clarificate, în special prin norme care garantează că
importurile și exporturile de energie electrică nu sunt restricționate de actorii naționali din 
motive economice. Acest capitol conține, de asemenea, modificări ale unor principii existente 
privind tarifele de rețea de transport și distribuție și stabilește o procedură pentru a promova 
convergența progresivă a metodologiilor tarifelor de transport și de distribuție. Capitolul 
modifică normele de utilizare a taxelor de congestionare.

Capitolul IV Gradul de adecvare a resurselor Capitolul stabilește noi principii generale în 
vederea soluționării în mod coordonat de către statele membre a preocupărilor legate de 
adecvarea resurselor. Acesta stabilește principiile și procedura de elaborare a unei evaluări a 
adecvării resurselor europene pentru a stabili cu mai multă precizie necesitatea unor 
mecanisme de asigurare a capacității și, dacă este cazul, stabilirea unui standard de fiabilitate 
de către statele membre. Clarifică, de asemenea, principiile de organizare compatibile privind 
mecanismele de asigurare a capacității, inclusiv normele legate de participarea capacității 
situate într-un alt stat membru și pentru utilizarea interconectării. Se descrie modul în care 
centrele operaționale regionale, TSO naționali, ENTSO pentru energie electrică și autoritățile 
naționale de reglementare prin intermediul ACER vor fi implicate în elaborarea unor 
parametri tehnici pentru participarea capacităților aflate într-un alt stat membru, precum și 
normele operaționale privind participarea acestora.

Capitolul V Funcționarea sistemelor de transport: Acest capitol stabilește sarcinile și 
obligațiile rețelei ENSTO-E și sarcinile de monitorizare ale ACER. De asemenea, sunt 
definite și centrele operaționale regionale (instituirea și scopul, activitățile, cerințele și 
procedurile de adoptare a deciziilor și recomandărilor, componența și atribuțiile consiliului de 
administrație și regimul de răspundere etc.). Capitolul cuprinde și norme privind conexiunea 
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în cazul unităților de cogenerare incluse anterior în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind eficiența energetică. Normele privind un plan de dezvoltare 
a rețelei pe zece ani, mecanismul de compensare între operatorii de transport și de sistem, 
schimbul de informații și certificarea rămân în mare parte neschimbate.

Capitolul VI Funcționarea sistemelor de distribuție: Acest capitol instituie o entitate 
europeană pentru operatorii sistemelor de distribuție (OSD UE) și definește procedura de 
instituire a acesteia, sarcinile sale, inclusiv în ceea ce privește consultarea părților interesate. 
Sunt stabilite norme de cooperare între OSD și TSO.

Capitolul VII Codurile de rețea și orientările Capitolul stabilește normele și competențele 
existente ale Comisiei de a adopta acte delegate, sub formă de coduri de rețea sau orientări. 
Acesta clarifică natura lor juridică, modifică adoptarea acestora și lărgește conținutul lor se 
pentru a include zona legată de tarifele sistemelor de distribuție, normele pentru furnizarea de 
servicii auxiliare ocazionale, reacțiile din partea cererii, stocarea energiei și norme pentru 
limitarea cererii, norme pentru securitatea cibernetică, normele referitoare la centre 
operaționale regionale, restricțiile privind generarea și redispecerizarea generării și a cererii. 
Acesta ar trebui să simplifice și să raționalizeze procedura pentru elaborarea codurilor de rețea 
pentru energie electrică și să le ofere autorităților naționale de reglementare posibilitatea de a 
decide, în cadrul ACER, cu privire la aspectele referitoare la aplicarea codurilor de rețea și a 
orientărilor. Entitatea europeană pentru operatorii de distribuție a energiei electrice și alte 
părți interesate trebuie să se implice mai îndeaproape în procedurile de elaborare a 
propunerilor pentru codurile de rețea pentru energie electrică.

Capitolul IV Dispoziții finale: Conține normele existente pentru exceptarea noilor 
interconectări de curent continuu de la anumite cerințe ale directivei și ale regulamentului 
privind energia electrică și clarifică procedura pentru modificările ulterioare ale normelor 
efectuate de autoritățile naționale de reglementare.

Anexa definește funcțiile alocate unor centre operaționale regionale.

3. În ceea ce privește propunerea de regulament de instituire a unei Agenții a UE 
pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

Capitolul I Obiective și sarcini: Scopul Agenției UE pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „agenția”) este de a sprijini 
autoritățile de reglementare în îndeplinirea sarcinilor de reglementare în statele membre la 
nivelul Uniunii și, după caz, să coordoneze activitățile acestora. Acest capitol definește 
tipurile de documente pe care le poate emite agenția (în special, avize și recomandări, decizii 
și orientări-cadru”) și stabilește sarcinile agenției. Printre noile sarcini ale agenției se numără 
coordonarea, supravegherea și aprobarea de metode. În ceea ce privește adoptarea codurilor 
de rețea pentru energie electrică, ACER primește mai multe responsabilități în elaborarea și 
prezentarea propunerii finale pentru un cod de rețea. Propunerea include, de asemenea, un for 
pentru operatorii de distribuție a energiei electrice în care aceștia să fie reprezentați la nivelul 
UE, în special în ceea ce privește elaborarea de propuneri legate de codurile de rețea. Legat de 
atribuțiile într-un context regional care privesc doar un număr limitat de organisme naționale 
de reglementare, se introduce și procesul decizional regional.

Capitolul II Organizarea agenției Agenția este o instituție cu personalitate juridică. În fiecare 
stat membru, agenția beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută 
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persoanelor juridice în temeiul legislației naționale. Acesta poate, în special, să dobândească 
sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și se poate constitui ca parte în proceduri juridice. 
Agenția are sediul la Ljubljana. Acest capitol conține normele de organizare pentru Consiliul 
de administrație, Consiliul autorităților de reglementare, directori și alte organisme, păstrând, 
în același timp, caracteristicile principale ale structurii de gestionare existente. Unele 
dispoziții sunt adaptate la abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE sau la 
noile reguli de votare în Consiliu, dar nu în toate cazurile. Cazurile în care agenția se poate 
abate de la abordarea comună sunt justificate (sistemul actual garantează o distribuție 
echilibrată a puterilor între diferitele organisme, luând în considerare caracteristicile specifice 
ale dezvoltării pieței interne a energiei și, de asemenea, activitățile consiliului de administrație 
s-au dovedit a fi eficiente și eficace). Comisia afirmă că, deși în această etapă nu se consideră 
oportun să se modifice structurile de gestionare ale agenției conform abordării comune, va 
monitoriza, în cursul următoarei evaluări, planificate pentru 2021, dacă abaterile sunt în 
continuare justificate.

Capitolul III Stabilirea bugetului și structura sa: Acest capitol cuprinde dispoziții financiare; o 
serie de dispoziții sunt adaptate la abordarea comună privind agențiile descentralizate.

Capitolul IV Dispoziții generale și finale: Acesta actualizează mai multe dispoziții în 
conformitate cu abordarea comună.

4. În ceea ce privește în special Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri în 
sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE

Potrivit Comisiei Europene, obiectivul regulamentului propus este de a garanta că toate statele 
membre instituie instrumente adecvate pentru a preveni, a pregăti și a gestiona situațiile de 
criză de energie electrică. Riscul apariției unei crize a energiei electrice ca urmare a anumitor 
situații (de exemplu, condiții meteorologice extreme, atacuri cibernetice etc.) nu poate fi 
exclus nici în cazul în care piețele și rețelele inteligente funcționează corespunzător. Având în 
vedere că sistemele de energie electrică sunt integrate, crizele au adesea un efect 
transfrontalier4. Legislația în vigoare nu reflectă gradul de interconectare a actualei piețe a 
energiei electrice. Principalele probleme evaluate au fost identificate:

 planurile și acțiunile de criză rămân axate numai la nivel național;

 există o lipsă de schimb de informații și de transparență și

 nu există o abordare comună pentru identificarea și evaluarea riscurilor.

Aspecte specifice ale propunerii:

Capitolul I Dispoziții generale: Se precizează că fiecare stat membru trebuie să stabilească, 
cât mai curând posibil, definiția și obligațiile autorității naționale guvernamentale sau de 
reglementare ca autoritate competentă responsabilă de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în 
prezentul regulament. Aceste autorități colaborează între ele.

                                               
4 În plus, anumite circumstanțe pot afecta mai multe state membre, iar evenimente care au loc la nivel local se 
pot propaga dincolo de frontiere.
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Capitolul II Evaluarea riscurilor: Statele membre trebuie să se asigure că toate riscurile legate 
de siguranța aprovizionării cu energia electrică au fost evaluate în conformitate cu normele 
prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul privind energia electrică 
(COM(2016)0861). Statele membre cooperează cu ENTSO-E în acest scop. ENTSO-E 
transmite agenției o propunere de metodologie pentru a identifica cele mai grave situații de 
criză a energiei electrice posibile la nivel regional. Pe baza acestei metodologii, ENTSO-E va 
stabili cele mai grave situații de criză ale energiei electrice pentru fiecare regiune în parte. 
Aceste situații posibile vor fi prezentate Grupului de coordonare în domeniul energiei 
electrice. În același timp, statele membre vor determina cele mai grave situații de criză a 
energiei electrice posibile la nivel național (pe baza metodologiei). Statele membre 
informează Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice și Comisia în legătură cu 
riscurile potențiale pe care le identifică, precum și cu privire la măsurile adoptate pentru a le 
preveni. ENTSO-E elaborează și o propunere de metodologie de evaluare a adecvării pe 
termen scurt, și anume adecvarea sezonieră, precum și previziuni privind adecvarea generării 
pentru săptămâna următoare și intrazilnice. După aprobarea de către ACER, metodologia ar 
trebui utilizată de către statele membre și ENTSO-E în cadrul evaluărilor pe termen scurt.

Capitolul III Planuri privind pregătirea pentru riscuri: Autoritățile competente din fiecare stat 
membru elaborează un plan privind pregătirea pentru riscuri în consultare cu entitățile 
desemnate, ținând seama de scenariile de criză a energiei electrice la nivel național și regional  
Se descrie procesul de consultare, adoptare, prezentare, publicare ulterioară și actualizare 
periodică a planurilor. Detaliile planurilor sunt descrise în detaliu. Planurile ar trebui să fie 
alcătuite din două părți, stabilind măsuri naționale și măsuri coordonate convenite între statele 
membre în fiecare regiune. Ele ar trebui să ia în considerare caracteristicile specifice ale 
fiecărui stat membru și să stabilească în mod clar rolurile și responsabilitățile care le revin 
autorităților competente. Măsurile ar trebui să fie clar definite, transparente, proporționale, 
nediscriminatorii și verificabile. De asemenea, acestea nu ar trebui să pună în pericol 
securitatea aprovizionării cu energie electrică a altor state membre sau a Uniunii în ansamblul 
său. Planurile ar trebui să includă măsuri care să asigure faptul că situațiile de criză simultane 
sunt prevenite și gestionate în mod corespunzător. Planurile trebuie să fie aprobate la nivel 
regional și trebuie determinat conținutul lor minim.

Capitolul IV Gestionarea situațiilor de criză a energiei electrice: În cazul în care există 
informații care arată că este posibil să aibă loc un incident care să ducă la o deteriorare 
semnificativă a situației în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică a unui stat 
membru, autoritatea competentă a statului membru respectiv trebuie să avertizeze din timp 
Comisia și Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice. Atunci când se confruntă 
cu o situație de criză de energie electrică, autoritatea competentă a statului membru în cauză 
declară criza de energie electrică și informează autoritățile competente ale statelor membre 
învecinate și Comisia fără întârziere nejustificată. Statele membre trebuie să furnizeze 
informații cu privire la cauzele crizei, la măsurile întreprinse și planificate pentru atenuarea 
acesteia, precum și la posibila nevoie de asistență din partea altor state membre. Statele 
membre au obligația de a acționa și de a conlucra în spiritul solidarității, pentru a evita și a 
gestiona situațiile de criză și pentru a se asigura că resursele de energie ajung acolo unde este 
cea mai mare nevoie de ele, în schimbul unei compensații. În cazul unei crize a energiei 
electrice, statele membre trebuie să acționeze în deplină conformitate cu normele pieței 
interne a energiei electrice. Măsurile care nu se bazează pe piață pot fi utilizate numai în 
ultimă instanță și trebuie să fie necesare, proporționale, nediscriminatorii și temporare.
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Capitolul V Evaluarea și monitorizarea: Imediat după semnalarea unei situații de criză legată 
de energia electrică, autoritățile competente implicate prezintă un raport de evaluare Grupului 
de coordonare în domeniul energiei electrice și Comisiei. Se specifică de asemenea activitățile 
de monitorizare ale Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice.

Capitolul VI Dispoziții finale: În capitolul VI sunt prevăzute dispoziții referitoare la 
cooperarea cu părțile contractante ale Comunității Energiei, precum și la exercitarea 
competențelor delegate de către Comisie etc.

Impactul asupra bugetului de stat și al ordinii juridice din Republica Cehă

După aprobare, regulamentul va avea caracter obligatoriu și va fi direct aplicabil. Statele 
membre vor fi obligate să își alinieze sistemul juridic la Directiva privind normele comune 
pentru piața internă a energiei electrice.

 Avizul guvernului Republicii Cehe

Poziția Guvernului Republicii Cehe în ceea ce privește propunerea de directivă privind 
normele comune pentru piața internă a energiei electrice, propunerea de regulament 
privind piața internă a energiei electrice și propunerea regulament privind pregătirea 
pentru riscuri în sectorul energiei electrice:

În legătură cu pachetul privind energia (iarnă), guvernul ceh este de opinie că principiul 
important pe care se bazează este centralizarea politicii europene în domeniu energiei în 
detrimentul politicilor naționale; în opinia guvernului, centralizarea și transferul anumitor 
competențe naționale la nivel european reprezintă, practic, o încălcare a drepturilor statelor 
membre de a-și alege propriul mix energetic. Potrivit guvernului ceh, propunerile prezentate 
reglementează în mai mare măsură întregul sector, subminând eforturile de a reveni la 
condițiile de piață. Mecanismele de asigurare a capacității introduse în anumite țări sunt, 
potrivit guvernului, dovada denaturării pieței naționale a energiei electrice și a îndepărtării de 
piața unică.

Guvernul salută consolidarea poziției clienților pe piața energiei electrice. Una dintre 
problemele identificate de guvern în propunere este faptul că anumiți actori de pe piață (de 
exemplu, agregatorii, clienții activi sau comunitățile locale de energie) ar avea de câștigat în 
comparație cu alte părți interesate. Guvernul salută propunerea de eliminare a plafoanelor de 
prețuri maxime pe piața angro a energiei electrice. Guvernul are rezerve cu privire la faptul 
că, deși propunerea face referire în termeni generali la asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile pentru toate resursele în ceea ce privește producția și consumul, unele puncte nu 
reflectă acest lucru (de exemplu, posibilitatea de a scuti sursele mici de responsabilitatea de 
echilibrare sau menținerea utilizării prioritare). Guvernul a formulat în principal observații de 
natură tehnică cu privire la mecanismele de asigurare a capacității.

În ceea ce privește exploatarea sistemului de transport, guvernul ceh nu este de acord cu 
instituirea unor centre operaționale regionale. Potrivit guvernului, sunt afectate codurile de 
rețea și orientările aprobate recent sau foarte recent și, pe deasupra, se limitează suveranitatea 
statelor membre în domeniul securității aprovizionării, având în vedere că deciziile sunt 
transferate de la nivel național la nivel regional, ceea ce poate duce, în cele din urmă, la 
deteriorarea situației consumatorilor finali cu privire la siguranța aprovizionării în fiecare stat 
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membru. În ceea ce privește centrele operaționale regionale, guvernul are rezerve de 
asemenea privind furnizarea de servicii de asistență.

Guvernul sprijină consolidarea rolului distribuitorilor ca entități neutre în raport cu alți actori 
de pe piața energiei electrice în ceea ce privește gestionarea datelor. Guvernul își exprimă 
dezacordul privind propunerea de a le interzice distribuitorilor să dețină sau să exploateze 
instalații de depozitare. În ceea ce privește punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice, 
potrivit guvernului, ar trebui să li se interzică distribuitorilor să exploateze punctele publice de 
reîncărcare; în schimb, ar trebui să li se permită să dețină și să exploateze puncte de 
reîncărcare pentru a-și satisface propriile nevoi. Guvernul ceh consideră, de asemenea, că 
tarifele pentru utilizarea rețelelor ar trebui să reflecte economiile de energie din producția 
distribuită de energie electrică (ar trebui să existe posibilitatea de a aplica tarife mai reduse 
pentru utilizarea rețelelor pentru producerea de energie electrică racordată la sistemul de 
distribuție). Guvernul ceh respinge propunerile privind principii detaliate legate de 
reglementarea și stabilirea tarifelor în cazul operatorilor de distribuție a energiei electrice.

Guvernul constată că se propune ca o serie de chestiuni să facă obiectul actelor delegate ale 
Comisiei și își exprimă temerea că statele membre nu vor da dovadă de suficientă transparență 
și implicare.

În ceea ce privește elaborarea unor planuri privind pregătirea pentru riscuri la nivel regional 
printr-o abordare descendentă, guvernul este de părere că acest lucru ar putea reprezenta un 
pericol pentru statele membre, deoarece nu ține seama de caracteristicile și riscurile specifice 
fiecărei țări. Republica Cehă solicită ca statele membre să aibă posibilitatea de a defini 
riscurile în funcție de condițiile la nivel național. Republica Cehă sprijină elaborarea unei 
metodologii pentru a determina scenariile de criză în domeniul energiei electrice la nivel 
regional prin intermediul ENTSO-E. Guvernul propune limitarea consultărilor privind 
planurile naționale la, de exemplu, statele învecinate și consultarea cu întreaga regiune numai
privind planurile regionale. Guvernul subliniază că este necesar să se analizeze cu atenție 
cantitatea de informații care urmează să fie publicate în ceea ce privește vulnerabilitatea 
ridicată a sectorului. Guvernul ceh este de acord că planurile trebuie să fie actualizate 
constant, dar este de părere că cerința privind testarea anuală este inutilă. În concluzie, 
guvernul consideră că majoritatea termenelor sunt prea scurte și că este important să se 
stabilească termene realiste.

Poziția guvernului ceh în ceea ce privește propunerea de regulament de instituire a unei 
Agenții a UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei:

Guvernul ceh susține clarificarea competențelor ACER în domeniul supravegherii 
organismelor paneuropene și sprijină, de asemenea, modificarea procedurii de aprobare a 
metodologiilor și condițiilor adoptate pe baza codurilor de rețea și a orientărilor-cadru. 
Republica Cehă sprijină, de asemenea, intenția de a crea formate regionale în cadrul Consiliul 
autorităților europene de reglementare. Guvernul atrage atenția asupra modificării 
regulamentului care definește competențele ACER în ceea ce privește deciziile referitoare la 
aspectele de reglementare asupra cărora autoritățile naționale de reglementare nu au ajuns la 
niciun acord, precum și asupra modificărilor legate de distribuția competențelor între 
diferitele organisme ale ACER (din punctul de vedere al Republicii Cehe, modificările 
privind competențele și prerogativele agenției sunt permise numai cu condiția ca sistemul de 
control și echilibru în cadrul agenției să fie menținut sau îmbunătățit). Guvernul ceh și-a 
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exprimat opoziția față de propunerea de modificare a sistemului de vot în Consiliul 
autorităților de reglementare (majoritate simplă în loc de majoritate de două treimi). Guvernul 
subliniază că, în cursul discuțiilor, este necesar să se asigure că majoritatea simplă nu este 
completată de drepturile de vot în funcție de dimensiunea statului membru (până în prezent, 
fiecare membru al Consiliului dispunea un vot) și subliniază că statele membre mai mari ar 
putea fi tentate de o astfel de propunere (regula egalității de voturi ale statelor membre asigură 
protecția statelor membre mai mici).

 Calendarul prevăzut pentru examinarea propunerii de către instituțiile 
europene

Propunerile au fost prezentate la sfârșitul lunii noiembrie 2016. Comisia competentă a 
Parlamentului European este Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). Krišjanis 
Karins a fost numit raportor pentru propunerea de regulament privind piața internă a energiei 
electrice și pentru propunerea de directivă privind normele comune pentru piața internă a 
energiei electrice. Propunerea de directivă privind normele comune pentru piața internă a 
energiei electrice va fi examinată de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară din Parlamentul European (ENVI), al cărei raportor este Pavel Poc. Raportorul 
pentru propunerea regulament privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice 
este Flavio Zanonato în Comisia ITRE, iar raportorul pentru propunerea de regulament de 
instituire a unei Agenții a UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei în cadrul Comisiei ITRE este Morten Helveg Petersen. Prezenta propunere va 
examinată și de Comisia pentru bugete (raportor Jens Geier). Și alte comisii ale PE și-au 
exprimat intenția de a examina propunerile în cauză.

Prima dezbatere de orientare referitoare la întregul pachet a avut loc la o reuniune 
extraordinară a Consiliului Energie care a avut loc la 27 februarie 2017, la Bruxelles.

În ceea ce privește propunerea de Regulament privind pregătirea pentru riscuri în sectorul 
energiei electrice, termenul pentru prezentarea unui aviz motivat a expirat la 8 martie 2017, ca 
urmare a nerespectării principiului subsidiarității. În cazul propunerii de regulament de 
instituire a unei Agenții a UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei, termenul a expirat la 6 aprilie 2017. Senatul francez, Bundestagul german și Senatul 
României au prezentat de asemenea avize motivate privind propunerea în cauză. În cazul 
celorlalte două propuneri, termenul limită nu a trecut, acesta fiind 9 mai 2017 (pentru 
directivă) și 17 mai 2017 (pentru regulament). Anumite țări și-au exprimat avizul defavorabil 
față de propunerea de regulament privind piața internă a energiei electrice (Polonia), iar 
Bundestagul și Bundesratul Germaniei au transmis avize motivate.

 Concluzie

Comisia pentru afaceri europene

1. a discutat propunerea de regulament privind piața internă a energiei electrice (reformare), 
propunerea de regulament de instituire a unei Agenții a UE pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare), propunerea de 
directivă privind normele comune pentru piața internă a energie electrică (reformare) și 
propunere de regulament privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și 
de abrogare a Directivei 2005/89/CE;



NP\1125914RO.docx 15/16 PE604.721v01-00

RO

2 sprijină poziția cadru a guvernului ceh în ceea ce privește punctele principale (din data de 
6 martie 2017, 7 martie 2017 și 8 martie 2017),

3 subliniază dreptul la securitatea aprovizionării cu energie al statelor membre, dreptul de a 
stabili condițiile de utilizare a propriilor surse de energie, dreptul de a alege sursele în 
cauză și de a determina mixul energetic necesar aprovizionării și, în acest context, atrage 
atenția asupra limitelor în domeniul energetic stabilite de dreptul primar al UE;

4. salută măsurile de consolidare a poziției și a protecției consumatorilor pe piața energiei 
electrice;

5. atrage atenția asupra necesității de a garanta că toate măsurile care urmăresc 
transformarea sistemului energetic în UE în perioada 2020-2030 sunt luate în mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor, în special în ceea ce privește consumatorii 
finali - întreprinderi industriale sau gospodării;

6. ia act de necesitatea de a consolida solidaritatea și unitatea regională între statele membre 
ale UE în domeniul securității energetice și constată totodată că acest lucru nu trebuie să 
elimine concurența în mod nejustificat;

7. este de părere că propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861) 
este în contradicție cu principiile subsidiarității și proporționalității și, în acest sens, 
adoptă, în temeiul articolului 6 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității anexat la tratate, un aviz motivat, justificat astfel:

 Comisia pentru afaceri europene consideră că regulamentul ar duce la transferul la 
nivelul UE al unor competențe decizionale (competențele centrelor operaționale 
regionale, noile competențe ale Comisiei) care nu trebuie să fie coordonate la nivelul 
UE, având în vedere faptul că punerea în aplicare la nivel național/regional, astfel cum 
este cazul în prezent, este suficientă pentru a îndeplini obiectivele.

 În acest sens, Comisia pentru afaceri europene atrage atenția asupra Rezoluției nr. 371 
a Comisiei pentru afaceri economice a Camerei Deputaților din Parlamentul Cehiei 
din cadrul celei de a 49-a reuniuni din 22 martie 2017 privind pachetul privind energia 
(iarnă), potrivit căreia, Comisia pentru afaceri economice consideră că propunerea de 
regulament privind piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861) 
este esențială, „întrucât creează un centru operațional regional pentru cooperarea între 
operatorii de sisteme de transport, observând riscul de încălcare a principiului 
subsidiarității, deoarece centrele operaționale regionale urmează să își asume o parte 
din competențele decizionale ale statului membru în ceea ce privește garantarea 
securității aprovizionării cu energie electrică; consideră de asemenea că propunerea de 
regulament privind piața energiei electrice este în contradicție cu principiul 
proporționalității, dat fiind că măsurile cuprinse în propunerea de regulament nu sunt 
proporționale cu obiectivele urmărite.”

8. îl împuternicește pe președintele Comisiei pentru afaceri europene să transmită această 
rezoluție, prin intermediul Președintelui Camerei Deputaților, Guvernului Republicii 
Cehe, Președintelui Senatului, Președintelui Parlamentului European, Președintelui 
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Consiliului și Președintelui Comisiei, în conformitate cu Regulamentul de procedură al 
Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe.

9. îl autorizează pe președintele Comisiei pentru afaceri europene să transmită această 
rezoluție pentru informare Comisiei pentru afaceri economice a Camerei Deputaților a 
Parlamentului Republicii Cehe.

Josef Šenfeld (semnătură)
Verificator

Jan Zahradník (semnătură)
Raportor

Igor Jakubčík (semnătură) 
Vicepreședinte
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