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Prezentare generală  

1. Propunerea Comisiei de instituire a unei Agenţii pentru cooperarea autorităţilor de 
reglementare din domeniul energetic este decisivă pentru succesul celui de-al treilea 
pachet de măsuri privind energia electrică. În cadrul raportului Vidal-Quadras, 
„Perspective privind piaţa internă a gazelor şi energiei electrice” (2007/2089(INI)), 
Parlamentul şi-a luat angajamentul de a institui un organism european de reglementare 
puternic şi eficient care va putea să depăşească problemele care nu pot fi soluţionate de 
către autorităţile naţionale de reglementare şi care împiedică integrarea şi buna operare a 
pieţei interne. 

2. Obiectivul celui de-al treilea pachet de măsuri privind energia electrică este acela de a 
trece progresiv piaţa energiei electrice, care până în urmă cu zece ani s-a bazat pe un 
sistem monopolizat, de la etapa de liberalizare spre o etapă în care concurenţă este 
veritabilă şi durabilă. 

3. Pentru atingerea acestui obiectiv, relaţia dintre procesele de reglementare şi dezvoltarea 
pieţei trebuie să fie guvernată de o abordare:

 orientată spre starea viitoare a pieţei (abordare predictivă) în care condiţiile vor fi 
mult mai competitive şi mai diversificate;

 centrată pe aplicarea legii concurenţei, pentru reducerea la minim pe cât posibil a 
normelor ex-ante aplicate pe o bază cauzală.

4. Aceste obiective pot fi realizate la nivel european într-un cadru concurenţial, prin 
armonizarea normelor ex-ante. Aceasta înseamnă că reglementările privind sectorul 
energetic vor fi reduse progresiv până în momentul în care normele aplicate vor fi
competitive. Trebuie menţionat faptul că în cazul în care nu se va realiza un mediu 
concurenţial eficient, reglementarea acestui sector va continua să joace un rol destul de 
important. 

5. Sectorul energiei electrice va fi însă inclus într-un sistem bazat în primul rând pe norme
concurenţiale doar în momentul în care se va stabili că industria nu mai reprezintă un 
monopol natural, ci o industrie „normală”. 

6. Viitorul pieţei europene de energie electrică şi dezvoltarea acesteia după aplicarea celui 
de-al treilea pachet de măsuri privind energia electrică va necesita, în consecinţă, ca un rol 
important să fie jucat de către Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din 
domeniul energetic. Din acest motiv este necesară intensificarea autorităţii şi 
independenţei Agenţiei faţă de nivelul propus de Comisie.

7. În cadrul discuţiilor pe marginea acestui proiect de regulament trebuie să se ţină cont de 
faptul că cel de-al treilea pachet privind energia electrică trebuie tratat drept un pachet – în 
care Agenţia este privită ca un element transversal cheie. Rolul, atribuţiile şi obligaţiile 
stabilite cu privire la Agenţie în cadrul regulamentului vor trebui să fie compatibile cu 
celelalte proiecte de directive şi de regulamente din pachet şi invers. 

Autonomie
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8. Un principiu cheie din cadrul celui de-al treilea pachet de măsuri privind energia electrică 
este acela că, operând într-un cadru legal, autorităţile naţionale de reglementare din 
domeniul energetic vor trebui să fie cât mai independente în ceea ce priveşte intervenţia 
politică zilnică.

9. De asemenea, Agenţia trebuie să manifeste independenţă în ce priveşte chestiunile de 
natură tehnică şi să aibă autonomie legală, administrativă şi financiară. Aceasta trebuie să 
reprezinte un organism al Comunităţii cu personalitate juridică şi libertate în îndeplinirea 
obligaţiilor aferente reieşite din regulament. Acest lucru presupune ca Agenţia să aibă un 
rol decizional independent de cel al Comisiei şi nu doar un rol pur consultativ. 

10. Comisia susţine că dreptul comunitar – în special „principiul Meroni” din 1958 – nu 
permite delegarea unor atribuţii şi libertăţi mai mari Agenţiei. Alţi experţi juridici 
independenţi pot avea o opinie diferită. Această problemă de interpretare juridică este 
strâns legată de chestiunea referitoare la atribuţiile Agenţiei, deciziile pe care le poate lua
aceasta, structura şi gradul de autonomie. În consecinţă, consilierea juridică privind 
această problemă este de maximă importanţă.  

Atribuţii şi responsabilităţi

11. Agenţia propusă va crea un cadru european pentru cooperarea eficientă a autorităţilor de 
reglementare din domeniul energetic. Pentru aceasta, Agenţia trebuie să aibă atribuţii reale 
pentru rezolvarea situaţiilor transfrontaliere şi pentru contribuţia la dezvoltarea unei pieţe 
integrate a energiei electrice competitive pentru Uniunea Europeană. 

12. Rolul Agenţiei trebuie sporit în mod semnificativ în raport cu problemele care stau la baza 
cadrului de reglementare şi care vizează capacitatea, securitatea şi compatibilitatea reţelei 
electrice de transport din Uniunea Europeană (inclusiv dezvoltarea, menţinerea şi 
funcţionarea acesteia). 

13. Trebuie acordată o mai mare atenţie rolului Agenţiei referitor la sarcinile stabilite de 
proiectul de regulament privind energia electrică şi gazele în reţelele europene ale
operatorilor de sisteme de transport. (ENTSO).

14. Agenţia va trebui să aibă, evident, un rol mai puternic în iniţierea, monitorizarea şi 
aprobarea propunerilor ENTSO – în special planurile de dezvoltare a reţelei – pentru a
asigura că preocupările de interes public sunt pe deplin soluţionate. 

15. De asemenea, trebuie pus accent pe rolul Agenţiei în ceea ce priveşte iniţierea, 
dezvoltarea, validarea, aplicarea şi funcţionarea pieţei şi a „codurilor” tehnice pentru 
operatorii de sisteme de transport şi pe modul în care acest rol trebuie echilibrat cu cel al 
ENTSO. Agenţia va trebui să joace un rol cheie în acest context şi să se implice activ în 
specificarea scopului şi conţinutului codurilor europene. În acest caz, ar trebui solicitată 
aprobarea Agenţiei privind aspectele cheie ale acestor coduri. 

16. Codurile tehnice şi comerciale şi alte aspecte relevante (procese de operare, planuri de 
investiţie, concepte de compatibilitate a generării de energie, planuri de cercetare şi 
planuri de lucru) stau la baza stabilirii unei pieţe europene integrate a energiei electrice. 
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Acestea vor juca de asemenea un rol major în stabilirea măsurii în care normele naţionale 
existente vor trebui armonizate şi precizate de către organismele europene, nu doar la 
nivel naţional. Propunerea Comisiei nu conferă Agenţiei dreptul de a lua decizii (doar un 
rol consultativ), iar acest aspect ridică întrebarea dacă operatorii de sisteme de transport 
pot fi pe deplin responsabili de stabilirea propriilor reguli. 

17. Orice piaţă funcţională necesită norme sigure şi clare stabilite de terţe părţi operând în 
interes public. Propunerea Comisiei renunţă la acest principiu de bază al teoriei economice
prin conferirea de atribuţii şi responsabilităţi operatorilor de sisteme de transport pentru 
stabilirea normelor pieţei energiei electrice, introducând de facto auto-reglementarea la 
nivel european. Conform acestei propuneri, ar fi imposibil ca Agenţia să îndeplinească o 
funcţie de reglementare la nivel european esenţială pentru obţinerea unei pieţe integrate 
competitive, durabile şi sigure. 

18. Sunt necesare de asemenea observarea şi clarificarea modului în care vor opera 
procedurile prevăzute conform regulamentului privind gazele şi energia electrică pentru 
scutirea noii infrastructuri transfrontaliere de cerinţele de separare. În mod specific, care 
ar trebui să fie raportul de răspundere între Agenţie şi Comisie pentru luarea de decizii în 
ceea ce priveşte oferirea acestor scutiri? Nu ar trebui să fie Comisia cea care poate lua 
decizia finală privind astfel de scutiri?

19. În cele din urmă, este necesar să cercetăm dacă Agenţia ar trebui să aibă şi alte atribuţii, în 
afară de acele posibilităţi menţionate în proiectele de directive şi regulamente. De 
exemplu, va trebui dezbătut rolul pe care Agenţia l-ar putea avea în monitorizarea şi 
furnizarea de informaţii referitoare la dezvoltarea pieţei europene de energie electrică, 
cum ar fi furnizarea de informaţii clienţilor şi protecţia pieţei (de exemplu, „Energy 
Internal Market Scoreboard”, monitorizarea accesului pe piaţă, nivelul de evaluare a 
sărăciei resurselor energetice). 

20. În îndeplinirea tuturor sarcinilor sale, Agenţia va trebui să aibă drept responsabilitate 
principală consultarea din timp a participanţilor de pe piaţă.

Structura internă 

21. Structura internă a Agenţiei şi modul în care sunt făcute deciziile şi desemnările vor fi 
fundamentale pentru autonomia acesteia. Rolurile corespunzătoare Comisiei şi 
autorităţilor naţionale de reglementare sunt importante aici; la fel şi distribuirea sarcinilor 
între Consiliul de administraţie al Agenţiei, Consiliul autorităţilor de reglementare în 
domeniul energetic şi director. 

22. Directorul are un rol de reglementare cheie. Date fiind acestea, şi pentru a-şi asigura 
autonomia de reglementare, problema fundamentală este dacă directorul ar trebui propus 
de către Consiliul autorităţilor de reglementare, de comun acord cu Comisia. Desemnarea 
acestuia va trebui aprobată de Parlamentul European şi de Consiliu.

23. Propunerea Comisiei privind Agenţia nu este compatibilă cu atribuţiile, autonomia şi 
independenţa cerute de Comisie pentru autorităţile naţionale de reglementare în domeniul 
energetic. Măsurile de guvernare pentru reglementarea energetică la nivel naţional vor
trebui reproduse la nivel european, prin menţinerea aceloraşi principii, acolo unde este 
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posibil. 

24. Înfiinţarea şi rolul Consiliului de administraţie necesită o atenţie deosebită, iar organizaţia 
propusă va fi supusă modificărilor, fapt care va conduce la  îmbunătăţirea eficienţei sale şi 
la evitarea cheltuielilor inutile din bugetul european. Consiliul de administraţie ar trebui să 
fie responsabil doar pentru chestiunile contabile. În consecinţă, structura sa va trebui să fie 
mai transparentă şi mai simplă decât în propunerea Comisiei, care prevede 12 persoane. 
Acest număr nu este direct proporţional cu structura Agenţiei şi reprezintă aproximativ 
jumătate din numărul persoanelor din Consiliul autorităţilor de reglementare în domeniul 
energetic şi o pătrime din personalul prevăzut pentru Agenţie. La fel de importantă ca 
problema independenţei este şi cea a stabilităţii. Experienţa anterioară cu alte agenţii 
europene sugerează faptul că membrii, dependenţi de nominalizarea de către statele 
membre, sunt schimbaţi în mod regulat, în acest fel fiind afectată planificarea pe termen 
lung. 

25. În ultimul rând şi foarte importantă este chestiunea legată de relaţia Agenţiei cu 
Parlamentul European. Atât directorul, cât şi preşedintele Consiliului autorităţilor de 
reglementare ar trebui să fie personal şi direct răspunzători în faţa Parlamentului 
European. Ambii ar trebui să se adreseze cel puţin o dată pe an Parlamentului, iar 
Parlamentul va trebui să-i poată convoca în diverse ocazii. 

Finanţare

26. În calitatea sa de organism comunitar, Agenţia va fi nevoită să se bazeze în principal pe 
finanţările Comunităţii. Ca şi celelalte aspecte ale bugetului Comunităţii, acesta ar trebui 
să ofere oportunităţi Parlamentului European de a examina atent performanţa şi modul de 
funcţionare al Agenţiei. 

27. Pentru a-şi menţine însă independenţa, este important ca Agenţia să aibă acces la finanţări 
altele decât cele primite de la bugetul Comunităţii. Articolele 18 şi 19 din proiectul de 
regulament privind Agenţia permit deja colectarea de taxe conform deciziilor de scutire a
infrastructurii transfrontaliere de la normele de acces ale terţelor părţi. Cu toate acestea, 
putem prevedea că suma de bani colectată pe această cale va fi foarte mică. În consecinţă, 
se vor căuta şi alte surse de finanţare. Va trebui să se studieze dacă acest drept de 
percepere a unei părţi de finanţare din taxe (şi, dacă este necesar, din amenzi) din industria 
energiei electrice va trebui extins şi în alte domenii de activitate. În Uniunea Europeană, 
unele autorităţi naţionale de reglementare au deja dreptul de a percepe o parte de finanţare 
din taxe provenind din industria energiei electrice.
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