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INTRODUCERE

Piaţa gazului şi cea a electricităţii sunt de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană, 
care şi-a exprimat de mai multe ori voinţa de a vorbi „într-un glas” în materie de energie.

Dacă Uniunea Europeană doreşte să fie în măsură să concretizeze obiectivul de punere în 
aplicare a unei pieţe interne a energiei, definirea de condiţii uniforme care să guverneze 
concurenţa pentru totalitatea întreprinderilor care operează în sectorul gazului constituie un 
imperativ, pentru ca întreprinderile să poată circula liber pe piaţă şi pentru ca toţi 
consumatorii să poată obţine profit pe plan financiar beneficiind de tarife mai avantajoase. 

În această perspectivă, Comisia Europeană a prezentat cel de-al treilea pachet în materie de 
energie, destinat punerii în aplicare în mod concret a acelei liberalizării a pieţelor pe care 
pachetele precedente încă nu au realizat-o până în prezent.1

SPECIFICITATEA SECTORULUI GAZULUI

Propunerea Comisiei Europene prevede adoptarea unei abordări identice pentru sectorul
gazului şi cel al electricităţii. 

Propunerea este fără nicio îndoială interesantă, întrucât vizează crearea unei pieţe a energiei 
simetrice şi armonizate care va permite să se pună capăt gradului înalt de concentrare care 
caracterizează astăzi situaţia în anumite state, prevăzând favorizarea accesului a noi 
întreprinderi pe piaţă, creând astfel un cadru concurenţial care, pe termen lung, va conduce la 
o scădere a preţurilor în favoarea consumatorului final. 

Raportorul estimează totuşi ca fiind necesară operarea unei distincţii între piaţa gazului şi cea 
a electricităţii. Având în vedere diferenţele care există între cele două pieţe pe plan structural 
şi dependenţa deloc neglijabilă de ţări terţe nemembre ale Uniunii Europene în sectorul 
gazului, trebuie să se ţină cont de diferitele specificităţi care caracterizează sectoarele şi să se 
ia în considerare eventualitatea unei deschideri mai lente a pieţei gazului în raport cu cea a 
electricităţii. 

De fapt, pachetele de măsuri elaborate anterior de către Comisia Europeană au generat 
rezultate divergente în faza de transpunere, având drept rezultat faptul că ţările din Uniune 
care au procedat la separarea proprietăţii în domeniul energiei electrice le devansează în mod 
considerabil pe cele care au luat aceleaşi măsuri în sectorul gazului. 

DEGRUPAREA (UNBUNDLING)

Punctul crucial al pachetului constă cu certitudine în separarea proprietăţii care, dată fiind 
redefinirea de la articolul 2 din Directiva 2003/55, interzice în mod expres întreprinderilor
integrate vertical să deţină simultan o participare în activitatea de furnizare şi în activitatea de 
transport. 

Într-adevăr, legislaţia în vigoare, care prevede separarea funcţională şi juridică a operatorului 
în funcţie de faptul dacă activitatea acestuia constă în transport sau în aprovizionare, nu a 

                                               
1 Procesul de liberalizare a pieţei gazului a debutat în 1999, chiar dacă o etapă importantă în crearea 
pieţei europene a energiei a fost realizată odată cu introducerea directivei în iunie 2003. 
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permis soluţionarea conflictului de interese în cadrul întreprinderilor integrate vertical, care au 
continuat să îşi utilizeze propria reţea, ceea ce le-a permis să se menţină într-o poziţie 
dominantă pe piaţă, astfel că nimic nu incita aceste întreprinderi să investească în noi reţele şi 
să permită accesul pe piaţă al unor noi operatori. 

În acest sens, raportorul este de părere că separarea proprietăţii constituie în mod evident cel 
mai bun mijloc de a garanta o independenţă completă între întreprinderile care operează în 
domeniul transportului şi cele care sunt active în domeniul aprovizionării, pe lângă faptul că 
aceasta ar fi soluţia cea mai realizabilă şi mai eficientă comparativ cu formula 
administratorului de reţea independent (ISO), care ar implica punerea în aplicare de structuri 
de guvernare greoaie şi complexe,  precum şi un control de constrângere la nivel de 
reglementare, fără a uita că în mai multe state membre experienţa ISO nu a atins în mod 
absolut un mare succes.

La fel de urgentă însă este şi necesitatea garantării unei separări efective între administratorii 
de structuri de stocare şi de transport, pe de o parte, şi activităţile de aprovizionare, pe de altă 
parte, legate de întreprinderea integrată vertical (cu excepţia infrastructurilor vizate de 
deciziile de scutire motivate de logici favorabile concurenţei de care este vorba la articolul 22 
din directivă), pentru a garanta o gestionare transparentă a capacităţilor în materie de gaz,
precum şi o securitate superioară pe planul aprovizionării. 

De asemenea, este necesar ca, în virtutea specificităţii sectorului gazului, să existe o simetrie 
şi o reciprocitate perfecte în aplicarea strategiei de degrupare a proprietăţii în toate statele 
membre, întrucât ar fi în zadar să se procedeze la crearea pieţei interne a energiei în prezenţa a 
27 de legislaţii diferite. 

Reciprocitatea evocată mai sus trebuie să fie aplicată şi în ceea ce priveşte ţările terţe. În acest 
sens, chiar dacă se declară favorabil clauzei de salvgardare impuse de Uniunea Europeană, 
raportorul estimează că este important ca acordurile încheiate între UE şi ţări nemembre ale 
Uniunii şi investitori potenţiali din sectoarele în cauză să fie elaborate într-un mod mai strict 
în ceea ce priveşte forma şi conţinutul. 

INDEPENDENŢA AUTORITĂŢILOR DE REGLEMENTARE NAŢIONALE

Prin cel de-al treilea pachet, Comisia doreşte să atribuie un rol cheie autorităţilor de 
reglementare naţionale, care ar trebui să dispună de personalitate juridică, de autonomie în 
materie contabilă şi să facă dovada independenţei lor totale pe planul administrării. 

Raportorul îşi exprimă satisfacţia în ceea ce priveşte propunerile făcute de Comisie privind
punctele în care acestea vizează consolidarea şi armonizarea funcţiilor cuvenite autorităţilor 
de reglementare naţionale, funcţii care vor trebui să fie însoţite şi de puteri de determinare şi 
de sancţionare adaptate. 

Raportorul îşi exprimă acordul în ceea ce priveşte necesitatea de a formaliza obligaţiile de 
cooperare dintre autorităţile de reglementare mergând dincolo de conceptul de intenţionalitate 
şi încredinţând Comisiei sarcina de a supraveghea efectivitatea cooperării între aceştia, prin 
intermediul Agenţiei. 

În rest, este necesară operarea unei distincţii nete între puterile autorităţilor de reglementare 
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naţionale şi competenţele antitrust. 

INFRASTRUCTURILE

Infrastructurile joacă fără nicio îndoială un rol de prim rang în punerea în aplicare a unei pieţe 
europene integrate a energiei. 

Într-adevăr, trebuie reamintit faptul că în special noile state membre sunt cele care dispun de 
infrastructuri lacunare (adică nu dispun de nicio infrastructură) şi care, în consecinţă, depind 
în totalitate de operatori din afara UE pentru aprovizionările cu gaz. 

Reglementarea conţine o serie de sugestii care vizează favorizarea investiţiilor realizate de noi 
operatori în infrastructuri prin intermediul scutirii de acces reglementat (ATR), care, în 
propunerile Comisiei, este extinsă în mod pertinent la noile prevederi în materie de degrupare 
a proprietăţii. Pe acest plan, este obligatoriu să se acţioneze astfel încât o astfel de scutire să 
fie acordată în cadrul întârzierilor clare şi cu evitarea apariţiei unor eventuale ambiguităţi în 
ceea ce priveşte interpretarea prin intermediul unei reglementări clare şi prestabilite, astfel
cum este necesar pentru a conserva şi garanta investiţiile (şi scutirile ATR) anterioare şi în 
curs, extinzând scutirea la prevederile complementare cuprinse în propunerile Comisiei. 

Raportorul este de părere că orice modificare a articolului 22 din directiva gazului trebuie să 
aibă ca obiectiv final stimularea investiţiilor şi estimează că planul de investiţii în 
infrastructuri nu trebuie să se limiteze doar la infrastructurile transfrontaliere, ci trebuie să 
vizeze şi alte infrastructuri la fel de importante, precum regazeificatorii şi amplasamentele de 
stocare a gazului, prin punerea în aplicare fără restricţie a logicilor de piaţă şi de valorizare 
într-o perspectivă pro-concurenţială asupra instrumentului pe care îl constituie scutirea 
prevăzută la articolul 22 din directivă. 

Raportorul evaluează drept pozitivă propunerea Comisiei care prevede cooperarea sistematică 
a sistemelor de transport naţionale cel puţin pe o bază regională. 

PUTERILE COMISIEI

Directiva privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale prevede o 
lărgire a puterilor Comisiei în ceea ce priveşte adoptarea de orientări care au un caracter de 
constrângere prin intermediul aşa-numitei proceduri de „comitologie” într-o întreagă serie de 
cazuri care merg de la desemnarea şi atestarea operatorilor de transport până la controlul 
respectării obligaţiilor, trecând prin concretizarea puterilor de reglementare şi acordarea de 
scutiri pentru infrastructuri noi, etc. 

Declarându-se favorabil în ceea ce priveşte faptul că, în caz de îndoieli grave din partea sa, 
Comisia este în ultimă instanţă competentă pentru a statua asupra conflictelor de competenţă 
şi a litigiilor, precum şi pentru a impune măsuri de constrângere pe plan tehnic, raportorul 
estimează că este necesar să se procedeze la o evaluare de la caz la caz în ceea ce priveşte 
eventualele competenţe noi prevăzute prin adoptarea de orientări de constrângere (urmând 
procedura de „comitologie”) pentru chestiuni care vizează aspecte esenţiale şi nu procedurale. 

Mai mult, este fundamental să se spună clar dacă şi cum consumatorul individual va putea 
intenta un recurs împotriva deciziilor Comisiei şi care ar fi serviciile Comisiei însărcinate cu 
luarea deciziilor vizate mai sus. 
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Exact referitor la aceste puncte estimăm că directiva rămâne neclară, nu permite protejarea 
consumatorului în mod adecvat şi nu creează un cadru juridic sigur. 

TRANSPARENŢA

În ceea ce priveşte transparenţa, raportorul împărtăşeşte observaţiile Comisiei care afirmă că 
piaţa internă a energiei electrice, precum şi cea a gazului suferă de o lipsă de transparenţă care 
blochează alocarea eficientă de resurse şi împiedică noi operatori să acceadă pe piaţă. 

Cu toate aceste, raportorul ţine să sublinieze că este necesar să se îmbunătăţească încrederea 
în piaţă, crescând numărul de informaţii disponibile pe tema contractelor de aprovizionare sau 
a contractelor conexe prin intermediul site-urilor web dedicate. 

PROTECŢIA CONSUMATORILOR

În fine, când este vorba de transparenţă, nu se poate trece sub tăcere problema protecţiei 
consumatorului, care nu beneficiază în prezent de o informare exhaustivă în ceea ce priveşte 
consumurile (facturile sunt adesea ilizibile). 

În plus, în unele state membre, consumatorii nu au posibilitatea să îşi aleagă liber furnizorul 
de gaz.

De aceea, raportorul doreşte ca protecţia consumatorului să devină un element cheie al 
directivei, alături de alte propuneri aflate în faza de definire şi dezvoltare, începând cu Carta 
europeană a drepturilor consumatorilor de energie. 

În definitiv, consumatorul trebuie să poată alege în cadrul unei pieţe transparente şi 
competitive în mod liber, oportun şi clarificat şi în absenţa unor mecanisme de normalizare 
tarifare explicite sau implicite care eludează cadrul de protecţie, asemenea mecanisme având 
de fapt drept consecinţă sabotarea bunului mers al mecanismului de formare a preţurilor şi 
deci deplina exercitare a concurenţei. 
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