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În conformitate cu Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru 

accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative1, fiecare propunere de codificare 

prezentată de Comisie este examinată de un grup de lucru consultativ alcătuit din 

reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al 

Comisiei. 

În anexă se află avizul grupului consultativ referitor la propunerea menționată mai sus. 

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunța asupra acestui text, în principiu, în cadrul 

reuniunii sale din 7 septembrie 2017. 

Anexă 

                                                 
1 JO C 102, 4.4.1996, p. 2. 
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Anexă 

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV 

AL SERVICIILOR JURIDICE 

Bruxelles, 24 iulie 2017 

AVIZ 

 ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

  CONSILIULUI 

  COMISIEI 

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele 

comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) 

COM(2016)0864 din 23.2.2017 - 2016/0380 (COD) 

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 

structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 

consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 

European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 6 iunie 2017 în vederea examinării 

propunerii menționate anterior prezentate de Comisie. 

 

În cursul respectivei reuniuni1, în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului de reformare a Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei 

electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, grupul de lucru consultativ a stabilit, de 

comun acord, că următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, 

folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond: 

 

- la considerentul 2, eliminarea cuvintelor „afaceri și un comerț transfrontalier mai intens, 

pentru a asigura obținerea de progrese în materie de eficiență”; 

- la considerentul 37, eliminarea primelor trei teze ale considerentului 50 din Directiva 

2009/72/CE, și anume „Cerințele de serviciu public, inclusiv cele privind serviciul universal, 

și standardele comune minime care rezultă din acestea necesită o mai bună consolidare 

pentru a se asigura faptul că toți consumatorii, în special cei vulnerabili, pot beneficia de pe 

urma concurenței și a prețurilor echitabile. Obligațiile de serviciu public ar trebui definite la 

nivel național, ținând seama de circumstanțele naționale; legislația comunitară ar trebui 

totuși respectată de către statele membre. Cetățenii Uniunii, precum și întreprinderile mici și 

mijlocii, atunci când statele membre consideră oportun acest lucru, ar trebui să aibă 

posibilitatea de a beneficia de pe urma obligațiilor specifice serviciului public, în special în 

                                                 
1 Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind 

versiunea lingvistică originală a textului examinat. 
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ceea ce privește siguranța alimentării și prețuri rezonabile.” 

- la articolul 1, eliminarea cuvintelor „și integrării”; 

- la articolul 9 alineatul (5), eliminarea unei trimiteri la articolul 8 din Directiva 2009/72/CE; 

- la articolul 10 alineatul (2) litera (g), eliminarea cuvintelor „posibilitatea de a beneficia de 

proceduri transparente, simple și ieftine de soluționare a plângerilor. În special, toți 

consumatorii au dreptul să beneficieze de servicii de calitate și de o bună gestionare a 

plângerilor de către furnizorul lor de energie electrică.. Aceste proceduri de soluționare 

extrajudiciară a litigiilor permit soluționarea corectă și promptă a litigiilor, preferabil în 

termen de trei luni, și prevăd, în toate cazurile justificate, un sistem de rambursare și/sau 

compensare.”; 

- după textul articolul 18, eliminarea întregii formulări de la articolul 3 punctul 10 din 

Directiva 2009/72/CE; 

- după textul articolul 25, eliminarea întregii formulări de la articolul 3 punctul 16 din 

Directiva 2009/72/CE; 

- la articolul 26, eliminarea cuvintelor „este înființat un mecanism independent, de exemplu, 

un mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori pentru tratarea eficientă a 

plângerilor și soluționarea extrajudiciară a litigiilor.”; 

- la articolul 27 alineatul (2), înlocuirea cuvintelor „deschiderea pieței” cu cuvintele 

„libertatea de a alege furnizorul”; 

- la articolul 28 alineatul (1), eliminarea adjectivului „finali” care urmează cuvântul 

„clienților”; 

- la articolul 38 alineatul (2) litera (a), eliminarea cuvintelor „rezervele de capacitate”; 

- la articolul 47 alineatul (3), adăugarea cuvintelor inițiale „Întreprinderea integrată vertical 

și [filialele] sale”; 

- la articolul 59 alineatul (4) partea introductivă, adăugarea cuvintelor „și (3)”; 

- la articolul 61 alineatul (2) litera (d), adăugarea cuvintelor „și a orientărilor”; 

- la articolul 66 alineatul (1), înlocuirea formulării actuale „pot solicita Comisiei derogări de 

la dispozițiile relevante din capitolele IV, VI, VII și VIII, precum și din capitolul III, în cazul 

microsistemelor izolate, în ceea ce privește reabilitarea, modernizarea și extinderea 

capacităților existente, derogări care le pot fi acordate de către Comisie” cu formularea „pot 

solicita derogări de la dispozițiile relevante din capitolele IV, V și VI, precum și de la 

articolele 4, 6, 7 și 8”; 

- în anexa II punctul 4 litera (a), adăugarea cuvintelor „(la nivel național, și anume în statul 

membru în care a fost încheiat contractul de furnizare, precum și la nivelul întreprinderii 

furnizoare dacă furnizorul își desfășoară activitatea în mai multe state membre)”; 

- în anexa II punctul 4 al doilea paragraf, trimiterea la primul paragraf litera (b) de la același 

punct; 

- în anexa III punctul 3, înlocuirea cuvântului „consumatori” cu sintagma „clienții finali”. 

 

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 

concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost 

identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce 

privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări 

de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără 

modificări de fond ale acestuia. 
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