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Subiect: Avizul motivat al Senatului francez referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și 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.

Senatul Franței a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor 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

Rezoluție europeană conținând un aviz motivat referitor la conformitatea cu principiul 
subsidiarității a propunerii de regulament privind piața internă a energiei electrice (reformare) 
(COM(2016)0861), care face parte din pachetul „energie curată pentru toți europenii”

În conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din Regulamentul Senatului, rezoluția 
adoptată de Comisia pentru afaceri economice, care are următorul conținut, a devenit rezoluție 
a Senatului:

A se vedea numerele: Senat 548 (2016-2017)

Publicată în versiune engleză la 30 noiembrie 2016, apoi în versiune franceză la 23 februarie 
2017, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 
internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861) face parte din pachetul „energie 
curată pentru toți europenii”.

Propunerea urmărește să promoveze convergența metodelor utilizate pentru stabilirea tarifelor 
pentru transportul și distribuția energiei electrice și include principiile și procedura aplicabile 
evaluării coordonate a corespondenței dintre resurse și cerere. Propunerea reorganizează 
sarcinile și funcțiile Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie 
electrică, denumite în general prin acronimul englez ENTSO-E, creată în 2009 prin cel de-al 
treilea pachet privind energia.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

– emiterea de norme comune statelor membre care reglementează piața energiei electrice 
este în concordanță cu ideea unei uniuni energetice și, prin urmare, aprobă principiul;

– cu toate acestea, întrucât în domeniul energiei competența este partajată, este oportun să se 
limiteze intervenția Uniunii la obiectivele care nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 
către statele membre, însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii;

1. în ceea ce privește centrele operaționale regionale:

– articolul 32 din propunerea de regulament (COM(2016)0861) urmărește crearea unor 
„centre operaționale regionale” care să acopere mai multe state membre în conformitate cu 
repartizarea făcută de Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei (ACER);

– articolul 38 din propunere permite fiecărui centru să transmită operatorilor naționali decizii 
obligatorii în patru domenii esențiale pentru securitatea aprovizionării: „calculul coordonat 
al capacităților”, „analiza coordonată a siguranței”, „dimensionarea regională a capacității 
de rezervă” și „calcularea capacității maxime de intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe”;
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– în ceea ce privește securitatea aprovizionării, aceste patru domenii pot, pe bună dreptate, 
face obiectul privilegiat al unei cooperări voluntare, dar suveranitatea statelor membre în 
acest domeniu se opune transferului unei competențe naționale către o structură 
„regională”;

2. în ceea ce privește încheierea contractelor de capacitate pentru aceeași perioadă de 
furnizare:

– articolul 21 din propunerea de regulament permite ca furnizorii de capacitate să participe 
„la mai multe mecanisme pentru aceleași perioadă de furnizare”;

– o astfel de dispoziție ar putea reprezenta o amenințare gravă pentru securitatea 
aprovizionării, având în vedere că o penurie în aprovizionare s-ar manifesta simultan în 
două sau mai multe zone acoperite de contractele de capacitate, singura sancțiune 
prevăzută împotriva unui furnizor care nu și-a îndeplinit obligațiile fiind plata unei 
compensații;

– în forma sa actuală, articolul 21 împiedică, prin urmare, statele membre să desfășoare o 
politică contractuală care să asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică în caz de 
insuficiență a ofertei în raport cu cererea.

Din aceste două motive, Senatul consideră că propunerea de regulament COM(2016)0861 nu 
respectă principiul subsidiarității.

Prezentul document a devenit rezoluție a Senatului la 16 mai 2017.

Președintele,

Semnătura: Gérard LARCHER
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