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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că o piață europeană a energiei competitivă, deschisă, integrată și flexibilă va 
permite menținerea securității aprovizionării, precum și scăderea și transparența prețurilor, 
îmbunătățind competitivitatea europeană și contribuind la creșterea economică și 
bunăstarea consumatorilor, motiv pentru care trebuie eliminate urgent obstacolele fizice, 
juridice și de reglementare care împiedică deschiderea și funcționarea eficientă a pieței;

2. subliniază importanța piețelor regionale și a cooperării dintre statele membre pentru 
eliminarea obstacolelor, accelerarea procesului de integrare și îmbunătățirea eficienței 
rețelei;

3. constată că, din cauza transpunerii necorespunzătoare a celui de-al treilea pachet legislativ 
privind piața internă a energiei, actorii de pe piața internă nu au beneficiat încă de toate 
avantajele din sectorul energiei și, în prezent, nu există nicio piață internă transfrontalieră 
a energiei; îndeamnă, în consecință, Comisia să utilizeze toate mijloacele aflate la 
dispoziția sa pentru a garanta transpunerea și punerea în aplicare a celui de-al treilea 
pachet legislativ privind energia, aflat în întârziere, exercitând presiuni asupra statelor 
membre pentru respectarea acestuia, împiedicându-le să creeze noi obstacole și 
aplicându-le sancțiuni ori de câte ori este necesar; totodată, invită Comisia să furnizeze 
detalii cu privire la toate obstacolele rămase în calea punerii în aplicare a celui de-al 
treilea pachet privind energia, precum și cifre concrete privind impactul acestora asupra 
prețurilor la energie pentru consumatori; subliniază faptul că punerea în aplicare a 
normelor în materie de concurență poate contribui la sporirea securității aprovizionării 
dacă are drept scop facilitarea accesului pe piață și încurajarea investițiilor; prin urmare, 
îndeamnă Comisia să continue fără ezitare măsurile adoptate în urma anchetei sectoriale 
în vederea aplicării eficiente a normelor în materie de concurență pentru sectorul 
energetic; salută, în acest sens, procedurile privind dreptul concurenței din sectorul 
energetic, aflate în curs desfășurare, care au drept scop garantarea îndeplinirii în 2014 a 
obiectivului privind realizarea pieței interne a energiei și a eliminării obstacolelor
reintroduse de furnizorii de energie; subliniază că autoritățile naționale de reglementare și 
antitrust joacă un rol fundamental în punerea în aplicare a normelor UE și încurajează 
statele membre să pună la dispoziția acestora resursele financiare și umane de care au 
nevoie;

4. subliniază faptul că investițiile necesare pentru dezvoltarea continuă a acestei piețe pot fi 
atrase numai în contextul unui cadru de reglementare stabil;

5. recomandă Comisiei ca, atunci când utilizează fondurile aferente mecanismului 
Conectarea Europei pentru energie, să acorde prioritate proiectelor cu cel mai mare impact 
asupra funcționării pieței interne, promovând astfel concurența, pătrunderea rapidă pe 
piață a energiilor din surse regenerabile, crearea interconexiunilor transfrontaliere 
necesare și securitatea aprovizionării;
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6. solicită adoptarea unor măsuri pentru stimularea planificării în comun a rețelelor 
energetice în vederea promovării raționalizării rețelei energetice europene, profitând de 
sinergii transfrontaliere și de o rețea de infrastructură mai eficientă, ceea ce va determina 
costuri mai reduse pentru consumatori și industrie;

7. invită Comisia să ia măsuri în vederea eliminării fragmentării și denaturării pieței, 
întrerupând acordarea de subvenții directe și indirecte pentru combustibili fosili și 
eliminând prețurile reglementate la energie pentru consumator; în acest sens, invită 
Comisia să verifice dacă legislația în vigoare din anumite state membre, care, prin 
acordarea de drepturi exclusive, generează monopoluri ale furnizorilor și determină astfel 
reducerea nivelurilor de concurență și creșterea prețurilor de consum, este în conformitate 
cu tratatele; subliniază necesitatea de a conferi treptat coerență programelor de sprijin 
pentru integrarea energiilor din surse regenerabile în statele membre și de a promova 
mecanisme privind capacitatea eficiente în context transfrontalier; subliniază faptul că, în 
acest sens, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a determina cu exactitate ce 
măsuri de protejare a capacității sunt necesare și relevante; 

8. atrage atenția Comisiei cu privire la necesitatea integrării operaționale rapide a piețelor 
naționale ale gazului și ale energiei electrice, pentru funcționarea cărora este nevoie de 
adoptarea formală și de aplicarea rapidă a unor coduri de rețea cu norme comune pentru a 
defini mecanismele de alocare a capacității, de echilibrare, de tarifare și de 
interoperabilitate;

9. invită Comisia să colaboreze cu Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport 
de energie electrică (ENTSO), Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei (ACER) și cu alte părți interesate relevante pentru a accelera 
furnizarea codurilor de rețea în vederea dezvoltării acestora într-un mod cuprinzător și 
transparent;

10. atrage atenția Comisiei asupra necesității de a asigura aplicarea eficientă a legislației care 
consolidează competențele și independența autorităților naționale de reglementare, ca 
mijloc de garantare a funcționării eficiente a pieței energiei și de protejare a intereselor 
consumatorilor;

11. constată că discrepanțele care există la nivelul reglementărilor naționale determină, de 
asemenea, dezechilibre la nivelul concurenței; solicită consolidarea competențelor și a 
funcțiilor ACER pentru a permite o cooperare mai strânsă între autoritățile naționale de 
reglementare cu privire la definirea unui cadru de reglementare care să nu aducă atingere 
funcționării pieței interne a energiei;

12. sprijină pe deplin măsurile pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile care 
creează modele de piață mai descentralizate și mai competitive, având în vedere că acestea 
oferă mai multe oportunități pentru producătorii locali de energie și pentru noii actori din 
sectorul industrial;

13. ia act de faptul că, din cauza netranspunerii celui de-al treilea pachet privind energia, 
precum și din cauza obstacolelor care încă stau în calea concurenței, procesul de 
liberalizare a pieței nu a avut ca rezultat nici opțiuni semnificative, nici prețuri mai mici 
pentru consumatorii finali și în special pentru gospodării; îndeamnă Comisia să ia măsuri 
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pentru clarificarea drepturilor consumatorilor, încurajarea transparenței privind prețurile și 
facturarea, informarea, posibilitatea de a compara, libertatea de alegere a consumatorilor, 
precum și sensibilitatea la nevoile consumatorilor și protecția acestora; îndeamnă statele 
membre să împărtășească cele mai bune practici;

14. subliniază faptul că simplificarea tehnică este esențială pentru consumatori și că, în acest 
scop, având în vedere raportul privind transparența piețelor de energie cu amănuntul ale 
UE, elaborat de grupul de lucru, componentele de preț indicate în ofertă, în contract și în 
factură ar trebui să fie identice, iar toate aceste informații ar trebui prezentate în mod 
armonizat; consideră că pentru a spori gradul de proactivitate a consumatorilor față de 
gestionarea consumului de energie, aceștia trebuie informați cu privire la modalitățile de 
limitare a consumului, a posibilitățile de economisire a energiei, precum și de sporire a 
eficienței energetice și producția la scară redusă; este de acord cu raportul elaborat de 
grupul de lucru, conform căruia mecanismele și site-urile de comparare pot constitui un 
instrument util pentru consumatori dacă sunt gestionate în mod independent, transparent și 
fiabil; recomandă Comisiei și statelor membre să pună la dispoziția consumatorilor site-uri 
de comparare a prețurilor și să deruleze campanii de informare pe înțelesul acestora, în 
cadrul cărora guvernele locale și regionale ar trebui să joace un rol activ; salută ideea 
privind verificarea acurateței și a obiectivității instrumentelor de comparare a prețurilor 
prin intermediul marcajelor de garanție disponibile online; invită Comisia să examineze 
posibilitatea utilizării unor astfel de marcaje de garanție pentru instrumentele și site-urile 
de comparare la nivelul UE;

15. subliniază că sistemele de contorizare inteligentă și tarifele variabile la electricitate pot 
stimula consumatorii să reducă consumul, și, prin urmare, și facturile, și, totodată, pot 
spori transparența; totuși, subliniază în același timp că, înainte de introducerea unor astfel 
de sisteme de contorizare trebuie să se realizeze o evaluare detaliată îndeosebi a 
potențialului real de economisire, al interoperabilității și a implicațiilor privind protecția 
datelor;

16. subliniază faptul că există o tendință de favorizare de către consumatori a unei dependențe 
energetice reduse, aceștia fiind din ce în ce mai dispuși să investească în producția 
proprie; sugerează, prin urmare, să fie încurajate în mod activ rețelele inteligente și alte 
opțiuni care permit consumatorilor să participe în mod activ în cadrul pieței interne a 
energiei;

17. atrage atenția asupra avantajelor aplicării unor tarife variabile de utilizare a rețelelor 
pentru a încuraja clienții să consume energie în afara perioadelor de vârf în vederea 
promovării unei utilizări durabile a energiei;

18. pledează în favoarea unor noi acorduri pentru soluționarea eficientă a litigiilor; solicită, în 
special, transpunerea cât mai rapidă a Directivei privind soluționarea alternativă a 
litigiilor, precum și a Regulamentului privind soluționarea online a litigiilor, adoptate 
recent, ambele vizând garantarea unui acces universal mai bun, la nivelul întregii UE, la 
organismele de soluționare a litigiilor; îndeamnă ca, în domeniul energiei, să se asigure o 
soluționare rapidă, simplă și convenabilă a litigiilor, astfel încât să se restabilească 
echilibrul între puterea de negociere a consumatorilor finali și furnizori.

19. subliniază necesitatea de a promova inițiative care să contribuie la garantarea unei 
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participări mai active a consumatorilor la piața internă a energiei, ceea ce va stimula, 
totodată, concurența în cadrul pieței; subliniază faptul că migrarea colectivă la un alt 
furnizor a adus deja anumite beneficii consumatorilor; solicită Comisiei să evalueze 
eventualele avantaje pentru consumatori care decurg din migrarea colectivă la un alt 
furnizor în sectorul energiei, precum și riscurile pe care aceasta le-ar presupune; consideră 
că ar trebui puse în aplicare, la nivelul UE, măsuri care să permită consumatorilor să 
schimbe furnizorul de energie fără a fi sancționați pentru încălcarea contractului;
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