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Amendamentul
1a.
ia act de declarațiile Comisiei
anexate la prezenta rezoluție;
Or. en

Spre informare, declarațiile au următorul conținut:
DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND DEFINIȚIA INTERCONEXIUNII
„Comisia ia act de acordul la care au ajuns colegiuitorii cu privire la Directiva reformată
privind energia electrică și la Regulamentul reformat privind energia electrică, revenind la
definiția «interconexiunii» utilizată în Directiva 2009/72/CE și în Regulamentul (CE) nr.
714/2009. Comisia este de acord că piețele energiei electrice diferă de alte piețe, cum ar fi cea
a gazelor naturale, de exemplu, prin comercializarea unor produse care, în prezent, nu pot fi
depozitate cu ușurință și care sunt produse de o mare varietate de instalații de generare,
inclusiv de instalații existente la nivelul distribuției. În consecință, rolul conexiunilor cu țările
terțe diferă semnificativ în sectorul energiei electrice în raport cu cel al gazelor, iar abordările
alese în materie de reglementare pot fi diferite.
Comisia va examina în continuare impactul acestui acord și va oferi orientări cu privire la
aplicarea legislației acolo unde este necesar.
Din motive de claritate juridică, Comisia dorește să sublinieze următoarele aspecte:
Definiția convenită a interconexiunii din Directiva privind energia electrică se referă la
echipamentele care fac legătura între sistemele de energie electrică. Această formulare nu
implică existența unor cadre de reglementare sau a unor situații tehnice diferite și, prin
urmare, include, a priori, toate conexiunile electrice cu țările terțe din domeniul de aplicare. În
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ceea ce privește definiția convenită a interconexiunii din Regulamentul privind energia
electrică, Comisia subliniază că integrarea piețelor de energie electrică necesită un grad ridicat
de cooperare între operatorii din sisteme, participanții la piață și autoritățile de reglementare.
Deși domeniul de aplicare al normelor aplicabile poate varia în funcție de gradul de integrare
cu piața internă a energiei electrice, integrarea strânsă a țărilor terțe pe piața internă a energiei
electrice, cum ar fi participarea la proiectele de cuplare a piețelor, ar trebui să se bazeze pe
acorduri care necesită aplicarea legislației relevante a Uniunii.”
DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND PLANURILE DE PUNERE ÎN APLICARE A
REFORMEI PIEȚEI
Comisia ia act de acordul la care au ajuns colegiuitorii cu privire la articolul 20 alineatul (3)
care prevede că statele membre cu probleme identificate de adecvare publică un plan de
punere în aplicare cu un calendar pentru adoptarea de măsuri de eliminare a oricăror
denaturări identificate în materie de reglementare și/sau disfuncționalități constatate ale pieței,
ca parte a procesului de acordare a ajutoarelor de stat.
În conformitate cu articolul 108 din TFUE, Comisia are competența exclusivă de a evalua
compatibilitatea măsurilor de acordare a ajutoarelor de stat cu piața internă. Prezentul
regulament nu poate afecta și nu aduce atingere competenței exclusive a Comisiei în temeiul
TFUE. Prin urmare, Comisia poate, după caz, să emită un aviz cu privire la planurile de
reformă a pieței în paralel cu procesul de aprobare a mecanismelor de asigurare a capacității
în temeiul normelor privind ajutoarele de stat, dar cele două procese sunt separate din punct
de vedere juridic.
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