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Subiect: Avizul motivat al Parlamentului Spaniei referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice 
(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 expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Parlamentul Spaniei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 
directivă 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

AVIZ MOTIVAT 1/2017 AL COMISIEI MIXTE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ DIN 
26 APRILIE 2017 PRIVIND ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII DE 
PROPUNEREA DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI PRIVIND PIAȚA INTERNĂ A ENERGIEI ELECTRICE (REFORMARE) 
(TEXT CU RELEVANȚĂ PENTRU SEE) [COM(2016)0861] [COM(2016)0861 ANEXA I] 
[COM(2016)0861 ANEXA II] [2016/0379 (COD)] {SWD(2016)0410 PĂRȚILE 1 - 5} 
{SWD(2016)0411} {SWD(2016)0412 PĂRȚILE 1 ȘI 2} {SWD(2016)0413}

CONTEXT

A. Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la 
Tratatul de la Lisabona din 2007, în vigoare de la 1 decembrie 2009, a instituit o procedură 
prin care parlamentele naționale pot verifica dacă inițiativele europene respectă principiul 
subsidiarității. Protocolul menționat a fost pus în aplicare în Spania prin Legea nr. 24/2009 
din 22 decembrie de modificare a Legii nr. 8/1994 din 19 mai. În particular, temeiul juridic al 
prezentului aviz motivat este reprezentat de noile articole 3 litera (j), 5 și 6 din Legea 8/1994.

B. Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune 
pentru piața internă de energie electrică (reformare), propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind realizarea pieței interne a energiei electrice 
(reformare) și propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) au fost aprobate de către 
Comisia Europeană și transmise parlamentelor naționale, care au un termen de opt săptămâni 
pentru a verifica subsidiaritatea inițiativelor, până la 9 mai 2017 pentru prima propunere și 
până la 17 mai 2017 pentru celelalte două.

C. La 30 martie 2017, Biroul și Comisia mixtă pentru chestiuni legate de Uniunea Europeană 
au adoptat acordul pentru a continua examinarea inițiativelor legislative europene menționate, 
prin desemnarea doamnei deputate Pilar Rojo Noguera în calitate de raportoare și solicitând 
guvernului raportul prevăzut la articolul 3 litera (j) din Legea 8/1994.

D. S-au primit din partea Guvernului rapoarte care exprimă conformitatea celor două 
propuneri de directivă cu principiul subsidiarității. De asemenea, s-a primit raportul 
guvernului, care subliniază încălcarea acestui principiu de anumite dispoziții ale propunerii de 
regulament. De asemenea, s-au primit documente din partea Parlamentului Cataloniei, 
Parlamentul La Rioja, Parlamentului Cantabriei și Parlamentului basc, care au comunicat 
luarea la cunoștință, arhivarea sau neemiterea avizului motivat.

E. Comisia mixtă pentru Uniunea Europeană, în cadrul reuniunii sale din 26 aprilie
2017, a aprobat prezentul
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AVIZ MOTIVAT

1. Articolul 5 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „exercitarea 
acestor competențe [ale Uniunii] este reglementată de principiile subsidiarității și 
proporționalității”. În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din același tratat, „În temeiul 
principiului subsidiarității, [...] Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care 
obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici 
la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii 
preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.”

2. Propunerile legislative examinate au ca temei juridic articolul 194 alinatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, care stabilește următoarele:

„(2) Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile 
necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă 
după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a 
propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii 
generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) 
litera (c).”

3.

A. Propunerile de directivă și de regulament ale Parlamentului European și a Consiliului 
privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

Propunerea de directiva împreună cu cea de Regulament privind normele comune pentru piața 
internă a energiei electrice vizează adaptarea cadrului de reglementare comunitar la 
schimbările de pe piețele de energie electrică din Europa, în special la creșterea producției de 
energie din surse regenerabile, la o implicare mai activă a utilizatorilor în sistemul energetic și 
la o consolidare a cooperării regionale. 

O serie de acte legislative adoptate în ultimele două decenii au precedat propunerea în vederea 
creării unei piețe interne a energiei electrice în UE, în special cele trei pachete legislative 
adoptate între 1996 și 2009, cu scopul de a integra și a liberaliza piețele. Prezenta propunere, 
care face parte din pachetul Comisiei pe tema „Energie curată pentru toți/Clean Energy for 
All”, are ca priorități promovarea eficienței energetice, rolul de lider al UE în domeniul 
energiei din surse regenerabile și consolidarea rolului consumatorilor.

Din motive de claritate și de raționalizare părea oportun să se realizeze o reformare a 
diferitelor dispoziții existente, incluzându-le într-un singur text în cadrul unui nou regulament.

Directiva stabilește principiile generale pe care un stat membru trebuie să le pună în aplicare 
pentru ca piața UE a energiei electrice să fie competitivă, orientată către consumator, flexibilă 
și nediscriminatorie. De asemenea, actualizează normele privind posibilele obligații de 
serviciu public care pot fi impuse de statele membre în anumite circumstanțe. Directiva 
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consolidează drepturile existente și introduce noi drepturi ale consumatorilor.

La rândul său, forma noii piețe a energiei electrice, din care face parte propunerea de 
regulament privind piața internă a energiei electrice, este concepută pentru a reglementa o 
piață europeană a energiei electrice deja integrată din punct de vedere fizic și cu o pondere tot 
mai mare de energie din surse regenerabile. Astfel, sunt revizuite normele actuale de 
funcționare a piețelor angro și se propune o practică armonizată în întreaga UE, consolidând 
măsurile de cooperare regională și creând mecanisme de luare a deciziilor la nivel 
supranațional.

Se consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarității deoarece obiectivele 
acesteia nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la 
nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii.

Totuși se consideră că anumite puncte ale regulamentului nu respectă principiul 
subsidiarității. În plus, punerea în aplicare a acestor măsuri pentru Spania, o țară care nu 
dispune de o capacitate suficientă de interconectare și este departe de atingerea obiectivului de 
interconectare de 10 % pentru 2020, este considerată disproporționată, întrucât aceste măsuri 
sunt justificate în cazul unui nivel ridicat de interconectare și al lipsei de bariere fizice. Până 
când Spania nu va beneficia de un nivel suficient de interconectare, punerea în aplicare a 
acestor măsuri pe piața noastră nu este suficient de justificată și poate produce denaturări în 
detrimentul consumatorilor spanioli. 

Măsurile care nu respectă principiul subsidiarității sunt următoarele:

– perioadele de remediere a unui dezechilibru și tranzacționarea energiei [articolul 7 
alineatul (4)]. Trecerea de la perioada actuală de o oră la perioadele de un sfert de oră are 
costuri enorme pentru consumatori prin necesitatea înlocuirii sistemelor de măsurare care 
sunt în prezent în curs de instalare, precum și prin denaturările semnalului de preț stabilit în 
prezent, fără justificări suficiente privind necesitatea și impactul pozitiv al acestei măsuri;

– domeniul de aplicare și procesul de elaborare ale actelor delegate ar trebui să fie pe deplin 
justificate și limitate, deoarece, în cadrul propunerii, utilizarea acestora nu ar fi limitată la 
anumite elemente tehnice neesențiale, ci s-ar aplica în mod nediferențiat pentru decizii 
fundamentale ale politicii în domeniul energiei [articolul 31 alineatul (3), articolul 46 
alineatul (4), articolul 55, articolul 56 alineatul (1), articolul 57 alineatul (1) și articolul 59 
alineatul (11)], ca de exemplu elaborarea codurilor de rețea;

– configurația zonelor de ofertare: articolul 13 prevede că i se acordă Comisiei competența 
exclusivă de a decide, dar nu se justifică de ce respectiva configurație nu poate fi abordată 
în mod satisfăcător de către statele membre, în conformitate cu procedura în vigoare în 
prezent (aprobată în 2015 și aflată în faza de punere în aplicare), care prevede participarea 
statelor membre;

– convergența progresivă a metodelor de stabilire a tarifelor de transport și distribuție la 
recomandarea Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER) [articolul 16 alineatul (9)];
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– crearea unor centre operaționale regionale (COR) (articolul 32) - structuri noi cu puteri 
decizionale autonome care ar urma să înlocuiască operatorii de transport și de sistem în 
anumite domenii legate de securitatea aprovizionării;

– conceperea mecanismelor de asigurare a capacității (articolul 23). Propunerea urmărește să 
limiteze utilizarea acestor mecanisme, iar această măsură împreună cu eliminarea 
plafoanelor de prețuri maxime și minime ar putea însemna prejudicii substanțiale pentru 
consumatorii din țările care nu au o interconectare suficientă;

– sunt permise mecanismele de asigurare a capacității, numai dacă evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european a identificat o problemă de securitate, în pofida faptului că 
aceste evaluări sunt esențiale pentru țările cu un nivel scăzut de interconectare. Pe de altă 
parte, concepția mecanismelor va admite numai tehnologii cu emisii de CO2 sunt sub 
pragul maxim de 550 gC02/kWh, fără a se fi justificat compatibilitatea acestui prag cu 
dreptul statelor membre de a-și stabili propriul mix energetic și fără a se fi realizat o 
analiză de impact a pragului pentru securitatea aprovizionării. În final, propunerea obligă 
deschiderea mecanismelor la alte state membre, deși această măsură ar fi justificată numai 
în țările cu o capacitate suficientă de schimb.

În general, considerăm că Comisia nu a justificat de ce domeniile menționate în aceste articole 
trebuie să fie reglementate la nivelul UE și apreciem că trebuie să fie reglementate la nivel 
național, dat fiind că se referă la condiții locale specifice.

Parlamentul Germaniei a emis un aviz motivat în același sens, considerând că nu se respectă 
principiul subsidiarității în ceea ce privește actele delegate, zonele de ofertare și centrele 
operaționale regionale.

B. Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

Propunerea de directivă privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 
adaptează cadrul energiei din surse regenerabile la obiectivele pentru 2030 privind clima și 
energia stabilite de Consiliul European din octombrie 2014, potrivit cărora cel puțin 27 % din 
consumul final de energie va fi acoperit din surse regenerabile la nivelul UE. Comisia 
recunoaște aspirația Uniunii de a fi un lider industrial în domeniul energiei din surse 
regenerabile la nivel mondial. Se stabilesc șase domenii de acțiune:

1. crearea unui cadru care să permită utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul 
energiei electrice, cu obiectivul ca, până în 2030, jumătate din necesarul de energie 
electrică în Europa să provină din surse de energie regenerabile;

2. consolidarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii, care reprezintă 
50 % din totalul cererii de energie în Europa;

3. decarbonizarea sectorului transporturilor în mod sustenabil (94 % din transporturi încă 
depinde pe produsele petroliere);

4. consolidarea drepturilor și a informării consumatorilor;



PE604.705v01-00 6/6 NP\1125785RO.docx

RO

5. consolidarea criteriilor de sustenabilitate. Se pleacă de la angajamentul Comisiei potrivit 
căruia biomasa utilizată pentru obținerea energiei trebuie să fie sustenabilă;

6. se stabilesc măsuri care să asigure îndeplinirea colectivă la timp a obiectivului obligatoriu 
la nivelul UE, în absența unor obiective naționale obligatorii.

În ceea ce privește respectarea principiului subsidiarității de către propunerea de directivă, 
obiectivele acesteia nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre (nici la nivel 
central, nici la nivel regional și local), dar datorită dimensiunilor și/sau efectelor acțiunii 
preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. 

Cu toate acestea, pare oportun ca propunerea finală care va fi adoptată să permită să se țină 
seama mai bine de particularitățile statelor membre, în special de nivelul real de 
interconectare al fiecărui stat membru.

CONCLUZII

Din motivele expuse anterior, Comisia mixtă pentru Uniunea Europeană consideră, având în 
vedere dispozițiile menționate la partea 3, că propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) nu este în 
conformitate cu principiul subsidiarității stabilit în Tratatul privind Uniunea Europeană aflat 
în vigoare.
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