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Subiect: Aviz motivat al Bundestagului german referitor la propunerea de regulament al
Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene 
pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 
(reformare)
(COM(2016)0863 – C8-00494/2016 – 2016/0378(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.

Bundestagul german 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

HOTĂRÂRE

Bundestagul german a hotărât în cea de-a 228-a ședință din 30 martie 2017 în baza 
documentului 18/11777 (nou):

a) cu privire la informarea de către guvernul german
documentul 18/11229, nr. A.16
Propunerea de regulament a Parlamentului european și a Consiliului privind piața internă a 
energiei electrice (reformare)
COM(2016)0861, documentul Consiliului 15135/16

Aici: Aviz motivat în conformitate cu Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona 
(examinarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității)

b) cu privire la informarea de către guvernul german
documentul 18/11229, nr. A.17
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, documentul Consiliului 15149/16

Aici: Aviz motivat în conformitate cu Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona 
(examinarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității)

având în vedere informarea din documentul 18/11229 nr. A.16, nr. A.17, să adopte 
următoarea rezoluție în temeiul Protocolului nr. 2 la Tratatul de la Lisabona, coroborat cu 
articolul 11 din legea privind responsabilitatea în materie de integrare, în care critică 
încălcarea principiilor subsidiarității și proporționalității:

Prin inițiativa sa „Energie curată pentru toți europenii”, Comisia Europeană a prezentat la 
30 noiembrie 2016 un amplu pachet legislativ, menit să remodeleze cadrul energetic 
european. Pachetul este alcătuit din patru propuneri de directivă și patru propuneri de 
regulament.

Reformarea propusă a Regulamentului ACER și a Regulamentului privind piața internă a 
energiei electrice prevede mai multe delegări de competențe, în special către Agenția 
Uniunii Europene (UE) pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei (ACER), către centrele operaționale regionale (așa-numitele COR-uri, o fuziune a 
operatorilor de transport și de sistem, cărora ar trebui să li se acorde competențe 
decizionale autonome), precum și în ceea ce privește procesele tehnice, cum ar fi actele 
delegate.

Cele două regulamente sunt evaluate împreună din perspectiva principiului subsidiarității, 
întrucât sunt strâns legate din punctul de vedere al conținutului.
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I. În ceea ce privește conformitatea propunerii de reformare a Regulamentului ACER 
(COM(2016)0863; documentul Consiliului nr. 15149/16) și a Regulamentului privind piața 
internă a energiei electrice (COM(2016)0861; documentul Consiliului nr. 15135/16) cu 
principiile subsidiarității și proporționalității, Bundestagul german constată următoarele:

1. Bundestagul german salută inițiativa Comisiei UE care, prin pachetul legislativ „Energie 
curată pentru toți europenii”, a introdus un concept cuprinzător, menit să reorienteze cadrul 
energetic european și, astfel, să-l adapteze mai bine la provocările care decurg din tranziția 
energetică în Germania.

2. Bundestagul german salută orientarea de bază a Regulamentului privind piața internă a 
energiei electrice, care urmărește consolidarea pieței interne europene a electricității și, în 
special, tranziția către o pondere tot mai mare a energiei regenerabile. Bundestagul 
consideră că în special piețele bine interconectate, legate, lichide și mai flexibile sunt 
esențiale pentru a valorifica sinergiile din cadrul pieței interne, astfel încât să se 
consolideze concurența și inovarea și să se asigure în mod eficient și fiabil securitatea 
aprovizionării, precum și o mai bună integrare a energiilor regenerabile.

3. Bundestagul german este în continuare de părere că ACER și-a dovedit eficiența în 
calitate de organ consultativ și de coordonare a autorităților naționale de reglementare din 
domeniul energetic.

4. Cu toate acestea, Bundestagul german consideră că următoarele norme din 
Regulamentul privind piața internă a energiei electrice și din Regulamentul ACER nu sunt 
compatibile cu principiile subsidiarității și proporționalității:

a) noua competență decizională a Comisiei cu privire la delimitarea zonelor de ofertare 
dintr-un stat [articolul 13 alineatele (4), (5) p. 2, alineatul (6)],

b) transferul generalizat a numeroase domenii tematice în acte delegate (articolul 55 
alineatul (1), articolul 31 alineatul (3), articolul 46 alineatul (4), articolul 56 alineatele (1) 
și (4), articolul 57 și articolul 59 alineatul (11) din Regulamentul privind piața internă a 
energiei electrice),

c) instituirea centrelor operaționale regionale (COR, articolele 32-34 din Regulamentul 
privind piața internă a energiei electrice),

d) extinderea competenței decizionale și a responsabilității ACER (articolul 6 alineatul (8); 
articolul 7; articolul 8 alineatul (2); articolul 14 din Regulamentul ACER), și

e) modificarea procedurii de vot din cadrul ACER (articolele 19, 23, 25 din Regulamentul 
ACER).

5. Bundestagul german își rezervă dreptul de a se exprima cu privire la alte aspecte legate 
de pachetul propus privind „Energia curată pentru toți europenii” într-un aviz separat.
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6. Bundestagul german solicită președintelui să transmită prezenta decizie Comisiei 
Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, precum și să o aducă 
la cunoștința parlamentelor statelor membre.

II. Justificare:

1. Delimitarea zonelor de ofertare

Articolul 13 din propunerea de reformare a Regulamentului privind piața internă a energiei 
electrice prevede o nouă procedură de repartizare a zonelor de ofertare din UE. Conform 
noii prevederi, competența decizională cu privire la repartizarea zonelor de ofertare dintr-
un stat membru îi revine exclusiv Comisiei UE. Până în prezent, era nevoie de o decizie 
unanimă a statelor membre.

Bundestagul german consideră că acest transfer al competenței decizionale către Comisia 
Europeană încalcă principiul subsidiarității.

Pentru ca o propunere legislativă cu privire la un subiect care nu intră în competența 
exclusivă a UE să respecte principiul subisdiarității consacrat la articolul 5 alineatul (3) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Comisia trebuie să justifice de ce obiectivele 
urmărite prin propunerea legislativă nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre, dar datorită dimensiunilor sau efectelor pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii.

Comisia nu a putut oferi o astfel de justificare. În privința delimitării zonelor de ofertare, 
întrebarea care se pune în fond este dacă într-un stat membru ar trebui să existe prețuri 
unitare angro pentru energie. Aceasta este o chestiune care ține de coerența economică și 
socială a unui stat membru, cu privire la care trebuie să poată decide statul membru în 
cauză.

2. Actele delegate

Propunerea referitoare la Regulamentul privind piața internă a energiei electrice prevede în 
mai multe puncte (în special la articolul 55; și articolul 1 alineatul (3), articolul 46 alineatul 
(4), articolul 56 alineatul (1), articolul 57 alineatul (1) și articolul 59 alineatul (11)), să 
transfere chestiuni în acte delegate în aval. Acestea ar trebui adoptate de Comisia 
Europeană ca acte delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea UE 
(TFUE).

Comisia Europeană nu a prezentat motivele pentru care toate chestiunile din această listă 
foarte amplă trebuie reglementate la nivel european. Din perspectiva Bundestagului 
german, este vorba și despre chestiuni care ar fi mai bine reglementate la nivel național, 
având în vedere că privesc specificități locale.

Bundestagul german privește critic în special faptul că nu doar anumite aspecte tehnice 
sunt transferate în acte legislative în aval, ci întregi domenii tematice. Conform articolului 
290 din TFUE, actele delegate sunt prevăzute numai pentru chestiuni neesențiale. 
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Bundestagul german este de părere că în niciun caz subiectele enumerate la articolul 55 din 
propunerea de reformare a Regulamentului privind piața internă a energiei electrice nu 
includ exclusiv chestiuni care nu sunt esențiale în acest sens. Bundestagul german
consideră că i s-a confirmat deja îngrijorarea prin codurile de rețea deosebit de detaliate 
deja adoptate. În acest context, trebuie luat în considerare faptul că statele membre nu pot 
interveni aproape deloc în cazul actelor delegate. Doar majoritatea calificată a Consiliului 
Uniunii Europene poate să respingă complet un act delegat. Dată fiind transferarea 
generalizată a întregi domenii tematice în acte delegate, nu se mai poate asigura faptul că 
propunerile concrete ale Comisiei UE respectă principiul subsidiarității.

Mai mult, Bundestagul german consideră că transferarea generalizată a întregi domenii 
tematice în acte delegate este contrară principiului proporționalității. Dacă și în măsura în 
care reglementările specifice în domeniile menționate la articolul 55 din propunerea de 
reformare a Regulamentului privind piața internă a energiei electrice se pot face într-
adevăr mai eficient la nivel european, deciziile politice fundamentale trebuie luate în 
fiecare caz în conformitate cu procedura parlamentară ordinară prevăzută în tratatele UE. 
Bundestagul constată că există deja numeroase aspecte politice esențiale în codurile de 
rețea existente.

3. Centrele operaționale regionale (COR)

Propunerea de reformare a Regulamentului privind piața internă a energiei electrice 
prevede la articolul 32 instituirea unor noi centre operaționale regionale sub forma unei 
fuziuni între operatorii de transport și de sistem. Operatorii de transport și de sistem 
cooperează deja în cadrul centrelor regionale de servicii (de exemplu, CORESO). Acestea, 
însă, nu sunt învestite cu putere de decizie. În schimb, propunerea Comisiei Europene 
prevede ca centrele regionale de servicii să fie învestite de acum cu puteri decizionale 
proprii în domeniile relevante pentru securitatea aprovizionării cu energie.

Comisia nu a explicat suficient de ce este necesară această delegare a puterii decizionale și 
de ce obiectivul urmărit de Comisie nu poate fi realizat prin actuala cooperare regională 
dintre operatorii de transport și de sistem din cadrul centrelor regionale de servicii. 
Cooperarea voluntară a operatorilor de transport și de sistem și-a dovedit eficiența și în 
situații critice de rețea. Câștigurile în materie de bunăstare menționate de Comisie, care s-
ar obține printr-o astfel de schimbare a autorității decizionale, sunt discutabile din 
perspectiva Bundestagului, cu atât mai mult cu cât ar exista pierderi în domeniul inovației, 
în cazul în care sarcinile sunt concentrate în structuri centrale. În plus, Bundestagul german
consideră că există dificultăți în ceea ce privește delimitarea competențelor și ambiguități 
cu privire la responsabilitatea ultimă și la probleme majore legate de răspundere. Aceste 
ambiguități pot afecta operarea în siguranță a sistemului. În special aspectele esențiale 
legate de securitatea aprovizionării cu energie ar trebui tratate în continuare în mod 
independent de către statele membre individuale.

4. Reformarea Regulamentului ACER

Prin propunerea sa de regulament, Comisia își propune să extindă responsabilitățile 
agenției. Fondată în 2009 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 713/2009, agenția are sarcina 
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de a realiza la nivelul Uniunii Europene activitățile de reglementare desfășurate în statele 
membre și, dacă este necesar, de a coordona măsurile luate de autoritățile naționale. 
Agenția

– emite avize și recomandări adresate operatorilor de transport 
și de sistem, autorităților de reglementare sau organelor EU;

– ia decizii individuale în cazurile specifice menționate în regulament și

– prezintă Comisiei orientări-cadru fără caracter obligatoriu (orientări-cadru) în 
conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 privind condițiile de acces 
la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, precum și cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 privind condițiile de acces la rețele pentru transportul 
gazelor naturale.

Propunerea de regulament prevede la mai multe puncte extinderea competențelor și o 
schimbare a procedurii de vot din cadrul agenției.

Din perspectiva Bundestagului german, unele dispoziții din propunere încalcă principiile 
subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 6 din Protocolul nr. 2 la Tratatul de 
la Lisabona.

a) Acest lucru este valabil în primul rând în ceea ce privește extinderea competențelor 
agenției:

• În viitor, agenția ar trebui ca, în anumite condiții, să primească competență 
decizională supremă în toate chestiunile de reglementare de „importanță transfrontalieră”, 
care intră în competența autorităților naționale de reglementare. Această competență 
decizională supremă nu ar fi declanșată numai la solicitarea comună a autorităților 
naționale de reglementare competente, ci, mai mult, este de ajuns ca două autorități 
naționale de reglementare să nu poată conveni asupra unei chestiuni într-un interval limitat 
de șase (respectiv maxim 12) luni. Până în prezent, acest lucru a fost valabil doar pentru 
aspecte legate de „infrastructura transfrontalieră” [Regulamentul (CE) nr. 713/2009, 
articolul 6 alineatul (8)].

Noțiunea de relevanță transfrontalieră nu este definită. În cadrul unei piețe interne comune 
orice situație are potențial de a fi considerată relevantă din punct de vedere transfrontalier. 
Este suficient ca o autoritate națională de reglementare să evalueze o situație a fi relevantă 
din punct de vedere transfrontalier și să nu se afle în consens cu autoritățile naționale de 
reglementare învecinate. Există riscul ca toate chestiunile de reglementare să fie transferate 
agenției.

• În plus, propunerea prevede posibilitatea ca Comisia UE să poată transfera atribuții 
suplimentare agenției, care la rândul lor pot implica competențe decizionale (articolul 14). 
Până în prezent, puteau fi atribuite numai sarcini care nu implicau competențe decizionale. 
Însă decizia cu privire la competențele decizionale ale Comisiei și ale agenției intră în 
competența exclusivă a legiuitorilor Uniunii, așadar a Consiliului și a Parlamentului 
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European.

• Propunerea extinde rolul agenției în ceea ce privește deciziile prevăzute în cadrul 
actelor delegate sub forma codurilor de rețea [articolul 5 alineatul (2)]. În situațiile în care 
codurile de rețea încredințau autorităților naționale de reglementare sarcina de a concretiza 
sau a dezvolta o metodă, autoritățile naționale de reglementare puteau, până în prezent, să 
elaboreze împreună o propunere, asupra căreia să decidă apoi în unanimitate. În cazul unui 
acord unanim, propunerea nu mai trebuia să fie prezentată agenției pentru decizie. 
Conform propunerii de regulament, agenția ar primi dreptul de a examina și a adapta o 
propunere elaborată. Propunerea adaptată este adoptată ulterior cu majoritate simplă de 
Consiliul autorităților de reglementare.

• Agenția ar trebui să decidă cu privire la dimensiunea centrelor operaționale regionale 
[articolul 8 alineatul (2)].

• Procesul decizional cu privire la chestiuni regionale ar urma, de asemenea, să fie 
modificat (articolul 7): Autoritățile naționale de reglementare în cauză nu mai pot hotărî 
singure în privința chestiunilor regionale, ci pot doar să prezinte recomandări Consiliului
autorităților de reglementare. Și în acest caz, agenția are dreptul de a adapta propuneri.

Extinderea competențelor decizionale supreme încredințate agenției încalcă principiul 
subsidiarității. Comisia UE nu a justificat în propunerea sa de ce este necesară această 
intruziune majoră în independența autorităților naționale de reglementare pentru a evita 
barierele de pe piața internă a energiei electrice prin decizii neuniforme.

Delegarea nedeterminată de sarcini către ACER prin „competența totală” în toate 
chestiunile susceptibile de a fi relevante din punct de vedere transfrontalier, sau prin faptul 
că Comisia transferă ulterior atribuții cu relevanță decizională către ACER (articolul 14), 
implică, de asemenea, riscul ca agenția să primească și responsabilități fără relevanță 
transfrontalieră sau cu relevanță transfrontalieră nesemnificativă.

În plus, delegarea suplimentară de competențe către ACER încalcă principiul 
proporționalității, dat fiind că depășește mult strictul necesar pentru realizarea obiectivului 
urmărit de Comisie și afectează durabil independența autorităților de reglementare și 
participarea lor constructivă la procesul decizional în cadrul agenției, precum și gradul de 
acceptare a deciziilor luate.

De asemenea, Comisia UE nu a justificat de ce trebuie să decidă ACER asupra dimensiunii 
centrelor operaționale regionale. Îndoielile Bundestagului cu privire la înființarea centrelor 
operaționale regionale cresc direct proporțional cu amploarea acestora. În această privință 
nu este clar de ce aceste decizii ar fi luate mai bine la nivel european.

b) Preocupările cu privire la principiile subsidiarității și proporționalității includ și 
adaptarea procedurii de luare a deciziilor în cadrul Agenției:

• Se prevede, astfel, printre altele, ca deciziile Consiliului autorităților de reglementare 
și Consiliului de administrație să poată fi luate în viitor cu majoritate simplă, aplicându-se 
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o pondere simplă a voturilor (principiul „o țară- un vot”) (articolele 19, 23). Până în 
prezent, a fost necesară o majoritate de două treimi din membrii prezenți.

Majoritatea de două treimi care era necesară până acum în aceste organisme asigură 
conformitatea cu principiul subsidiarității în toate activitățile agenției și funcționează ca o 
garanție suplimentară pentru independența autorităților naționale de reglementare din 
domeniul energiei. De aceea, ar trebui luată în considerare introducerea unei majorități 
calificate în Consiliul autorităților de reglementare al agenției sau, cu alte cuvinte, a unei 
duble majorități, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din TUE.

• În cele din urmă, propunerea de regulament prevede ca directorul ACER să poată 
elabora avize, recomandări și decizii, fără să consulte autoritățile naționale de reglementare 
în cauză (articolul 25).

Comisia UE nu a justificat în mod convingător de ce actualul sistem nu era suficient, în 
cadrul acestuia autoritățile naționale de reglementare îndeplinind aceste sarcini într-un 
proces de cooperare.
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