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Comisia monitorizează îndeaproape creșterea prețurilor angro la gaze și energie electrică în 
Europa și nu va ezita să intervină împotriva comportamentului comercial care încalcă normele 
UE în materie de concurență1 pentru a asigura o concurență efectivă pe piața internă a 
energiei. Comisia este, de asemenea, în strânsă legătură cu autoritățile naționale de 
concurență, care au competențe paralele de a aplica normele UE în materie de concurență.

Aprovizionarea cu energie nu este supusă unui risc imediat. Împreună cu Grupul european de 
coordonare pentru gaz și cu grupurile regionale de risc și în cooperare cu Rețeaua europeană a 
operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale, Comisia monitorizează îndeaproape 
situația securității aprovizionării, inclusiv nivelul depozitelor de gaze. Regulamentul privind 
privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze2 impune tuturor statelor membre 
să fi pus în aplicare măsuri de pregătire prin intermediul planurilor lor de urgență.

Comisia a prezentat un set de instrumente3 cu măsuri imediate și pe termen mediu pe care UE 
și statele sale membre le pot utiliza pentru a aborda impactul prețurilor ridicate la energie și 
pentru a consolida reziliența în fața viitoarelor șocuri asupra prețurilor. Printre măsurile 
naționale pe termen scurt se numără acordarea de sprijin clienților vulnerabili și instituirea de 
garanții pentru a evita deconectarea rețelei sau amânarea plăților. Statele membre sunt, de 
asemenea, invitate să numească un furnizor de ultimă instanță. Pentru a proteja consumatorii 
vulnerabili pe termen mediu, Comisia propune, de asemenea, ca statele membre, printre altele, 
să furnizeze informații pentru a spori responsabilizarea consumatorilor și pentru a spori 
contribuția acestora la îmbunătățirea răspunsului la cerere și la dezvoltarea autoaprovizionării.

1 Comportamentul comercial înseamnă că întreprinderile pot lua în mod independent decizii, fără a fi obligate 
prin lege să se comporte într-un anumit mod.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1938&from=EN 
3 COM(2021) 660  din 13 octombrie 2021.
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