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1. Fără o piaţă funcţională a energiei electrice şi a gazelor, Uniunea Europeană va 
întâmpina dificultăţi din ce în ce mai mari în garantarea siguranţei aprovizionării, a
unei pieţei durabile a  energiei cu nivel scăzut de carbon şi a competitivităţii globale.

2. Înainte de analizarea modelului corespunzător de piaţă, trebuie să ne punem 
următoarea întrebare „de ce insistăm asupra acestei modificări?”. Avem nevoie de 
această schimbare pentru a garanta consumatorilor o afacere corectă, pentru a egala 
terenul de joc egal pentru toţi operatorii, producători şi consumatori, de pe piaţă, 
pentru a asigura condiţii mai bune de investiţie care să garanteze siguranţa 
aprovizionării şi un acces mai bun la sursele de energie regenerabile, şi, în acelaşi 
timp, trebuie să reducem concentrarea puterii marilor companiilor de energie electrică
astfel încât IMM-urile să aibă un mai mare acces la reţeaua electrică de transport. 
Acest lucru necesită o dublă abordare: o mai bună reglementare şi guvernare a pieţelor 
energiei electrice şi ale gazelor în ceea ce priveşte funcţionarea monopolurilor şi 
proiectarea pieţei; şi aplicarea fermă a legii concurenţei pentru a reduce concentrarea 
pieţei. 

I – Protecţia consumatorului şi impactul social

3. Orice model adoptat va determina probabil o creştere a preţurilor energiei electrice. 
Impactul Schemei europene privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră, procentul de 20% de energie regenerabilă, aprovizionarea din ce în ce 
mai dificilă cu petrol la un preţ de aproximativ 100$ barilul, toate acestea indică faptul 
că preţurile vor creşte. 

4. Cu toate că sărăcia energetică şi protecţia consumatorilor vulnerabili constituie un 
domeniu de competenţă naţională, există totuşi o legătură clară cu politica Uniunii 
Europene. Uniunea Europeană trebuie să stabilească o definiţie exactă a conceptului 
de sărăcie energetică şi să insiste ca planurile de sărăcie energetică ale statelor membre 
să fie prezentate Comisiei şi monitorizate de către aceasta. Totuşi, instrumentele
utilizate pentru protecţia consumatorilor vulnerabili trebuie să fie compatibile cu 
exigenţele unor pieţe competitive şi deschise. Trebuie să oferim o garanţie 
consumatorilor, şi în special pensionarilor care nu au posibilităţi de plată, că nu vor fi 
debranşaţi şi că nu vor avea loc discriminări la adresa consumatorilor săraci în ceea ce 
priveşte modelele de calculare a preţurilor. Combaterea sărăciei cauzate de cheltuielile 
aferente energiei consumate în locuinţă poate fi realizată prin promovarea eficienţei 
energetice şi a măsurilor de economisire a energiei, iar întărirea legăturii dintre această 
directivă şi cerinţele de eficienţă energetică ar trebui cercetată mai îndeaproape. 

5. O creştere a transparenţei este necesară în ceea ce priveşte drepturile consumatorilor. 
Anexa la directivă trebuie aplicată, monitorizată şi administrată de către autorităţile 
naţionale de reglementare din domeniul energetic şi supravegheată de noul organism 
european de reglementare. Calitatea serviciilor trebuie să constituie o trăsătură 
fundamentală a responsabilităţilor companiilor de furnizare a energiei electrice. Ar 
trebui adoptate sancţiuni ferme din cauza lipsei de aplicare, inclusiv retragerea licenţei 
de funcţionare sau a echivalentului acesteia la nivel naţional. Carta Consumatorilor  de 
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Energie propusă ar trebui aplicată prin intermediul directivelor privind energia
electrică şi gazele, acordându-i astfel o greutate legală. Un organism statutar al 
consumatorilor de energie ar trebui înfiinţat în fiecare stat membru. 

II- Care model energetic? 

6. Separarea totală a proprietăţii este singurul model care poate oferi garanţii 
concurenţilor care doresc să intre pe piaţă şi care poate asigura că nu vor apărea 
conflicte de interese.

7. Posibilitatea unei discriminări nedrepte poate exista mereu în cazul în care o companie 
este implicată atât în practicile concurenţiale, cât şi în cele de monopol. Însă acest 
lucru trebuie să fie în strânsă legătură cu un grad mai înalt de transparenţă, cu 
coordonarea operatorilor de reţea, cu armonizarea normelor de piaţă şi cu convergenţa 
regulamentelor naţionale, inclusiv politica în domeniul concurenţei. 

8. Propunerea Comisiei nu solicită privatizarea forţată a reţelelor de transport de stat în 
urma separării proprietăţii. 

9. Modelul Operator independent de sistem (OIS), în care o companie poate deţine dar 
nu poate conduce o reţea de electricitate, implică birocraţie şi un control reglementativ 
costisitor, şi nu constituie prin urmare o alternativă viabilă separării totale a 
proprietăţii. 

a) Investiţii 

10. Experienţa statelor membre indică faptul că separarea totală a proprietăţii conduce la 
creşterea investiţiilor şi la îmbunătăţirea performanţei reţelei. 

11. Planurile de investiţie pe zece ani cerute în conformitate cu regulamentul vor trebui să 
garanteze faptul că strategiile pe termen lung vor fi aplicate, ceea ce pune nevoile 
consumatorului, şi nu cele ale acţionarilor, pe primul loc. Această strategie de 
plasament trebuie să garanteze că numărul şi calitatea  forţei de muncă sunt suficiente 
pentru a putea furniza servicii. Această strategie de plasament va trebui aprobată şi 
monitorizată de către autorităţile naţionale de reglementare şi verificată de noua 
Agenţie europeană de reglementare în domeniul energetic. Planurile de investiţie ar 
trebui să ia în considerare necesitatea funcţionării înspre o reţea europeană. 

b) Sursele de energie regenerabile şi generarea descentralizată 

12. Modelul separării totale a proprietăţii va asigura un acces mai bun pentru energia
regenerabilă la reţeaua electrică de transport, însă va trebui să mergem mai departe şi 
să garantăm că energia regenerabilă şi micro-generarea vor avea acces prioritar la 
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acest reţele, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este imposibil din cauza 
problemelor tehnice.

13. Trebuie să asigurăm că energia electrică este furnizată consumatorilor prin susţinerea 
unei micro-generări locale şi a fabricilor locale furnizoare de căldură şi electricitate. 
Acest lucru va necesita investiţii masive în sisteme energetice inteligente. În zilele 
noastre, companiile de electricitate integrate pe verticală nu sunt stimulate să facă 
astfel de investiţii deoarece companiile în cauză nu vor mai construi sau controla o 
mare parte din această generare locală. 

14. Modernizarea reţelelor de distribuţie este esenţială pentru dezvoltarea generării 
descentralizate şi pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. Directiva va trebui să 
garanteze că pot fi promovate sistemele regionale.

III – Punerea în aplicare şi autorităţile de reglementare 

15. Comisia ar trebui să urmărească atent statele membre care au eşuat în punerea în 
aplicarea a actualelor directive. Sunt necesare supraveghere şi sancţiuni ferme pentru a 
garanta că următorul model va avea succes; acest lucru este adevărat în special în 
cazul reţelelor de energie electrică deoarece acestea constituie monopoluri naturale.  

16. Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să fie pe deplin independente de guvern
şi industrie, iar standardele minime pentru armonizarea atribuţiilor acestora vor trebui 
obţinute prin intermediul stabilirii normelor comune privind transparenţa şi 
responsabilitatea. De asemenea, autorităţile de reglementare vor trebui să se asigure că 
necesităţile consumatorilor europeni vor fi luate în considerare în luarea deciziilor 
privind investiţiile transfrontaliere. 

17. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să poată impune măsuri pentru 
stimularea concurenţei şi să fie responsabilă pentru evaluarea companiilor care se 
bucură de dominaţie semnificativă pe piaţă. Autorităţile naţionale de reglementare ar 
trebui să aibă instrumentele necesare pentru obţinerea unui rezultat mai competitiv 
prin intermediul unei strânse cooperări cu autorităţile trustului naţional şi european şi 
ar trebui abilitate legal pentru a putea intra în acord cu celelalte autorităţi europene şi 
naţionale de reglementare (de exemplu asupra datelor împărtăşite).

18. Legislaţia Uniunii Europene ar trebui să stabilească clar obiectivele politicii şi scopul 
exact al datoriilor şi atribuţiilor autorităţilor naţionale de reglementare, cuprinzând 
dreptul de a stabili sau aproba tarifele de acces la reţea şi metodologia utilizată pentru 
stabilirea tarifelor. Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să aibă dreptul de a 
obţine informaţii relevante de la companiile de electricitate şi de gaze şi de a impune 
sancţiuni eficiente, precum şi drepturi de investigare şi atribuţii suficiente pentru 
soluţionarea litigiilor. 

19. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui încurajate să îşi folosească dreptul de a 
impune plafoane tarifare pe pieţele necompetitive pentru definirea şi limitarea 
perioadei în care statele membre întârzie cu aplicarea legislaţiei europene astfel încât 
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consumatorii să fie în continuare protejaţi împotriva abuzurilor de pe piaţă. 
Autorităţile Comisiei vor trebui să urmărească tarifele mai mici decât cotaţia pe piaţă 
deoarece acest lucru împiedică şi denaturează concurenţa în special printre marii 
utilizatori de energie electrică din Uniunea Europeană. 

20. Comisia propune un număr de prevederi care vor înzestra Comisia cu drepturi de 
adoptare a directivelor prin comitologie. Cu toate acestea, atribuţiile legislative ar 
trebui conferite Comisiei prin codecizie şi nu prin comitologie acolo unde este 
necesar, astfel încât să nu se submineze atribuţiile Parlamentului European. 

IV – Agenţia europeană de cooperare a autorităţilor de reglementare din 
domeniul energetic (Agenţia)

21. Vor trebui stabilite datoriile clare ale organismelor naţionale şi europene de 
reglementare pentru a garanta evitarea duplicării. Autorităţile de reglementare vor 
trebui să monitorizeze orice condiţii stabilite în Directiva privind autorităţile naţionale 
de reglementare. Nesupunerea faţă de normele hotărâte va conduce la sancţiuni ferme. 
Atribuţiile şi independenţa Agenţiei europene de cooperare a autorităţilor de 
reglementare din domeniul energetic vor trebui asigurate prin răspunderea faţă de 
Parlamentul European. 

22. În ceea ce priveşte chestiunile transfrontaliere, este necesară recunoaşterea 
neconcordanţei de reglementare şi necesitatea unei mai bune interconexiuni în unele 
părţi ale pieţei europene. Astfel, propunerea de a acorda Agenţiei dreptul de a lua 
decizii asupra scutirilor pentru liniile de legătură şi asupra scutirilor în cazul în care 
infrastructura se situează pe teritoriul mai multor state membre este binevenită. În 
cazul în care autorităţile naţionale de reglementare competente nu reuşesc să ajungă la 
o înţelegere asupra unui regim de reglementare corespunzător, Agenţia Europeană va 
putea scoate la licitaţie liniile esenţiale de legătură, prin consultarea cu autorităţile 
competente. Preţurile vor trebui comunicate consumatorului într-un cadru reglementat 
şi transparent. Agenţia va trebui să îndeplinească un rol mai activ în reglementarea 
chestiunilor transfrontaliere. 

V – Pieţele regionale de energie electrică 

23. În ultimul rând, obiectivul va fi este acela de funcţionare spre o reţea europeană unică 
de electricitate prin paşi adecvaţi, siguri şi incrementali. Trebuie să fie clar faptul că 
acest lucru trebuie realizat împreună cu separarea totală a proprietăţii şi nu trebuie 
considerat un model alternativ. 

24. Operatorii de sisteme de transport ar trebui să primească hărţi şi programe exacte 
pentru a asigura că lucrurile avansează. Trebui găsit un echilibru în ceea ce priveşte 
atribuţiile operatorilor de sisteme de transport şi cele ale autorităţilor naţionale de 
reglementare. În general, autorităţile de reglementare sunt mai indicate pentru 
definirea codurilor pentru activităţile comerciale – de exemplu, norme de echilibrare, 
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norme de aglomerare, în timp ce codurile tehnice ar trebui să fie responsabilitatea 
operatorilor de sisteme de transport. Dezvoltarea unui cod tehnic al reţelei electrice de 
transport va  garanta că pieţele regionale nu se vor îndepărta.   

25. Definirea regiunilor şi stimularea cooperării regionale sunt fundamentale pentru 
asigurarea unei pieţe uşor integrabile în contextul european. Este foarte important să 
stabilim „insulele energetice”, ca de exemplu statele baltice care nu au făcut parte din 
Uniunea pentru coordonarea transportului energiei electrice (UCTE), ale reţelei 
electrice de transport. Avem nevoie de stimulente pentru depăşirea obstacolelor care 
provoacă întârzieri în efectuarea importurilor noi de energie şi în infrastructura de 
export. Astfel, Agenţia va trebui să opereze şi asupra dimensiunii regionale. 

VI – Proprietatea terţelor ţări

26. Energie electrică este fără îndoială un domeniu în care interesele naţionale şi europene 
vor trebui să primeze în special în contextul siguranţei aprovizionării. Este de 
asemenea necesar să clarificăm care ar fi impactul acestei clauze asupra investiţiilor 
actuale ale statului în sistemele de transport europene şi să limităm masa investiţiilor 
pentru preluarea infrastructurii ca rezultat al cerinţelor de separare. Raportorul va 
trebui să indice că opţiunea favorită pentru proprietatea infrastructurii va fi deţinută 
majoritar de sectorul public.   
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