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Evaluarea generală a propunerii 

- Propunerea are ca scop introducerea instrumentelor europene în vederea ameliorării cooperării şi 
consolidării funcţionării pieţei interne prin intermediul coordonării operatorilor de sisteme de 
transport şi al armonizării regulamentelor pentru operatorii de sisteme de depozitare. Scopul 
propunerii este, de asemenea, creşterea transparenţei şi a perspectivelor pe termen lung, în vederea 
asigurării furnizării de gaze, planificării investiţiilor şi prevenirii întreruperilor importante. 
Raportorul poate adera, în general, la nivel principial, la aceste obiective.

- La examinarea propunerii de regulament, Raportorul este convins că trebuie avută în vedere 
protecţia consumatorilor prin adoptarea unor măsuri transparente şi adecvate din punct de vedere 
social. Deşi regulamentul se referă la măsurile tehnice care au ca scop crearea unui cadru de 
reglementare tehnic pentru accesul la reţele, trebuie luate în considerare mecanismele pentru 
protecţia consumatorilor. Comisia ridică întrebarea dacă şi cum clienţii utilizatori finali, inclusiv 
clienţii vulnerabili, vor fi expuşi fluctuaţiilor de preţ şi concluzionează că îngrijorările acestora pot 
fi abordate prin Directiva privind piaţa de gaze (articolul 3 privind obligaţiile serviciului public) sau 
prin intermediul măsurilor naţionale specifice care trebuie să fie compatibile cu legea UE în 
domeniul concurenţei. Comisia este preocupată, de asemenea, de nivelul concentraţiei în activităţile 
de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, dar nu reuşeşte să abordeze caracteristica pieţei, integrarea
sectorului de comerţ cu amănuntul în sectorul de vânzare brută a gazelor şi de generare a 
electricităţii, care probabil va cimenta poziţiile companiilor dominante. În permanentă dezvoltare
pe teritoriul Europei, pieţele sunt dominate de companiile integrate de vânzare brută şi cu 
amănuntul active atât pe piaţa electricităţii cât şi pe cea a gazelor.

- Suntem, de asemenea, preocupaţi de faptul că diversele etape de punere în aplicare între statele 
membre a celui de-al doilea pachet actual de măsuri în domeniul energetic nu sunt luate în 
considerare în mod corespunzător. Condiţiile pentru asigurarea punerii în aplicare a celui de-al 
treilea pachet de măsuri vor fi contestabile deoarece a doua rundă de liberalizare nu a fost încă pusă 
în aplicare în totalitate. Prin urmare, adoptarea măsurilor suplimentare ar putea reprezenta o sursă 
de incertitudine juridică. În vederea asigurării punerii în aplicare vor trebui găsite remedii practice 
pe lângă procedurile juridice privind încălcarea dreptului comunitar.

I. Cooperarea între operatorii de sisteme de transport: crearea Reţelei europene de operatori de 
sisteme de transport pentru gaze (REOSTG) în calitate de structură responsabilă cu sarcinile 
obligatorii reprezintă un important pas înainte.
(i) echilibrarea competenţelor între REOSTG, autorităţile naţionale de reglementare şi Agenţie: 
Considerăm că este necesară o analiză amănunţită a faptului dacă aria de cooperare aşa cum a fost 
definită în linii mari (adoptarea codurilor armonizate tehnice şi de piaţă care acoperă regulamentele 
de securitate şi, de asemenea, regulamentele privind comercializarea, coordonarea operaţiunilor de 
reţea, adoptarea planului de investiţii pe zece ani, publicarea planurilor pentru dezvoltarea reţelei) 
ţine de competenţa operatorilor de sisteme de transport sau ar fi asigurată mai bine de autorităţile 
naţionale de reglementare.

În acest context, considerăm că înfiinţarea Agenţiei reprezentând un pas înainte vital pentru o piaţa
integrată, competenţele sale ar putea fi consolidate în vederea aprobării standardelor de  securitate 
şi operare elaborate de REOSTG, a monitorizării şi revizuirii iniţiativelor operatorilor de sisteme de 
transport privind cooperarea regională şi a coordonării elaborării planului de investiţii pe zece ani.
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Considerăm că munca depusă de REOSTG – ca formă de co-reglementare în paralel cu activitatea 
Comisiei Europene, ar trebui limitată la aspectele tehnice referitoare la accesul terţilor la reţea, 
regulamentele de securitate, fiabilitate şi interoperabilitate, procedurile operaţionale.      
(ii) implicarea altor operatori şi persoane interesate în piaţa de gaze: anumite regulamente se 
referă nu numai la aspectele tehnice dar şi la aspectele de piaţă (regulamente privind transparenţa, 
regulamente privind comercializarea, coduri de piaţă). Dispoziţiile suplimentare care asigură 
consultarea corespunzătoare, sistematică şi prealabilă a persoanelor interesate trebuie luate în 
considerare în ceea ce priveşte aspectele referitoare la piaţă cu implicarea AESSE – gaze (Asociaţia 
europeană pentru simplificarea schimburilor energetice).

II. Integrarea pieţei prin intermediul iniţiativelor regionale: noul cadru de reglementare 
promovează şi coordonează iniţiativele regionale între operatorii de sisteme de transport şi 
autorităţile de reglementare, în vederea asigurării unui management optim al reţelei şi a unei 
planificări şi aplicări corespunzătoare a investiţiei.

(i) un pas necesar înspre o piaţă internă integrată? Considerăm că dimensiunea cooperării 
regionale nu este definită în mod clar, deşi reprezintă un pas important înspre o piaţă 
internă integrată. În mod special, suntem conştienţi de preocupările anumitor deputaţi în 
Parlamentul European în legătură cu lipsa reală de legături în anumite regiuni ale 
Europei, reprezentând „insule de energie” şi necesitatea conectării „insulelor de energie” 
precum statele baltice, care nu au fost conectate la reţeaua de transport de gaze. Altă 
preocupare este definirea rolului Agenţiei în ceea ce priveşte iniţiativele operatorilor de 
sisteme de transport referitoare la cooperarea regională.  

 (ii) cum poate regulamentul să facă „iniţiativele regionale” practic operaţionale? Propunerile
Comisiei pot fi consolidate prin intermediul: stabilirii, în primul rând, a interfeţelor utilizator unic 
(birou unic), asigurării funcţiilor comerciale în numele mai multor operatori de sisteme de 
transport, la nivel regional; înfiinţarea, în viitor, a operatorilor regionali.

III. Siguranţa furnizării: Pentru Raportor, este imperativ ca dispoziţiile regulamentului să fie 
examinate din perspectiva securităţii furnizării.

- Planificarea investiţiilor: conform proiectului de regulament, schema de dezvoltare - voluntară -
pe zece ani a reţelei va fi elaborată la nivelul UE de REOSTG.
(i) Necesitatea stabilirii caracterului obligatoriu al planului de dezvoltare a investiţiilor: Suntem 
de părere că aceste planuri trebuie aprobate de autorităţile naţionale de reglementare – şi nu doar 
supuse consultării Agenţiei – şi monitorizate strict dacă dorim ca acestea să devină eficiente; 
coordonarea între planurile naţionale, regionale şi europene trebuie clarificată.
(ii) Planurile de investiţii trebuie dezvoltate în egală măsură de toţi operatorii de sisteme de 
transport indiferent de structurile pieţei adoptate în cadrul directivei (separarea proprietăţii, ISO, 
sau orice altă soluţie).

- Access la depozitare: Cadrul de reglementare pentru operatorii de sisteme de depozitare trebuie 
armonizat în conformitate cu bunele practici şi orientările stabilite deja de ERGEG. Dispozitivele 
existente ale regulamentului actual referitoare la operatorii de sisteme de transport trebuie extinse la 
operatorii de depozitare în vederea creării unei abordări comune privind accesul terţilor la 
terminalele de depozitare şi de GNL. În acest domeniu, regulamentul defineşte: (i) modul în care 
operatorii de sisteme de depozitare/GNL trebuie să ofere servicii de acces terţilor, trebuie să aloce 
capacităţile şi să se ocupe de managementul congestionării; (ii) cerinţele privind transparenţa; (iii)
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măsuri care să permită dezvoltarea unei pieţe secundare a capacităţii de depozitare /GNL.
(i) Considerăm că aceste regulamente privind accesul la depozitare nu trebuie să pericliteze 
siguranţa furnizării pe termen lung. O clauză care introduce anumite măsuri de salvgardare trebuie 
adăugată la dispoziţiile articolului 5a.

(ii) Regulamente privind managementul congestionării aplicate de operatorii de sisteme de 
transport, depozitare şi operatorii GNL (pe baza capacităţii permanente şi a accesului zilnic) 
trebuie definite ferm şi trebuie cel puţin să ia în considerare existenţa contractelor pe termen lung şi 
mecanismele de flexibilitate. (Un deputat în Parlamentul European, luând exemplul perioadei reci 
de lungă durată, a fost de părere că măsurile de separare a proprietăţii precum şi cele de acces la 
depozitare ar putea diviza funcţionarea pieţei de gaze, oferi o vizibilitate pe termen lung mai puţin 
precisă şi slăbi coordonarea tuturor operatorilor.)     

IV. Cerinţe de transparenţă: regulamentul propus extinde cerinţele de transparenţă deja existente 
pentru operatorii de sisteme de transport pentru a acoperi stocurile comerciale de gaze (publicarea 
zilnică a cantităţii de gaz utilizate într-o instalaţie), previziunile de cerere şi ofertă de stocuri 
comerciale de gaze, costurile pentru echilibrarea reţelei şi comercializare. Noile dispozitive se 
aplică, de asemenea, şi operatorilor de sisteme de transport în ceea ce priveşte informaţiile ex-ante 
şi ex-post privind cererea şi oferta, pe baza nominalizărilor, a previziunilor şi a fluxurilor realizate 
de intrări şi ieşiri din sistem, şi măsurilor aplicate în vederea echilibrării sistemului.
Deşi aceste dispoziţii reprezintă puncte de referinţă importante în calea spre creşterea transparenţei 
pieţei de care beneficiază toţi participanţii pe piaţă şi deşi dreptul de acces este legal, estimăm că 
publicarea tranzacţiilor cu gaze este un subiect sensibil care ar putea reduce avantajele 
concurenţiale ale companiilor europene de gaze. Sfera de aplicare a acestor măsuri trebuie 
examinată în profunzime.

V. Aspecte instituţionale: Propunerea stabileşte adoptarea „orientărilor” obligatorii de către 
Comisie prin intermediul unei proceduri de „comitologie” în următoarele arii principale: 
(i) Comitologia în ceea ce priveşte activităţile REOSTG: dacă REOSTG are sarcina de a elabora
coduri, Comisia poate interveni în circumstanţe clar definite în cazul în care se consideră că aceste 
coduri tehnice sau de piaţă adoptate de REOSTG nu vor asigura nediscriminarea, concurenţa 
eficientă şi funcţionarea eficientă a serviciilor.
Se pare că aplicarea procedurii de comitologie va fi aplicată ca urmare a evaluării şi aprecierii de 
către Comisie a funcţionării pieţei şi, prin urmare, că sfera de aplicare acoperită nu poate fi definită 
ex-ante. Aceasta ar putea reprezenta o sursă de incertitudine juridică, având în vedere faptul că 
aceste orientări pot avea consecinţe ulterioare semnificative, deoarece pot servi ca bază juridică 
pentru iniţierea procedurilor viitoare privind încălcarea dreptului comunitar intentate de Comisie 
împotriva statelor membre.    
(ii) Comitologia în ceea ce priveşte adoptarea orientărilor (articolul 9): în vederea specificării 
detaliilor referitoare la serviciile de acces pentru terţi, mecanismele de alocare a capacităţii şi 
procedura de management al congestionării, la metodologia de tarifare şi la regulamentele de 
echilibrare.
În general, se pare că un număr destul de mare de dispoziţii vor delega competenţe Comisiei care, 
prin urmare, nu vor mai necesita codecizia Parlamentului European. Deşi Parlamentul European ar 
fi intensificat cercetarea minuţioasă, sfera adoptării orientărilor supuse comitologiei trebuie 
examinată amănunţit.
Luând în considerare sfera vastă de subiecte în care este preconizată adoptarea orientărilor şi sensul 
imprecis al termenului elemente neesenţiale, se propune Comisiei să definească şi să stabilească 
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ordinea de prioritate a listei de subiecte în colaborare cu Agenţia propusă (ACER) şi ca orientările 
să fie supuse evaluărilor impactului reglementării de către Comisie şi ACER.

În cadrul primelor schimburi cu raportorii fictivi şi din cadrul Comisiei ITRE, am notat următoarele 
preocupări suplimentare: accesul la reţea pentru IMM-uri; identificarea companiilor mari care 
împiedică integrarea pieţei UE; identificarea strategiilor de dominare; necesitatea asigurării 
transparenţei depline, după modelul pieţei SUA cu informaţii privind capacităţile furnizate în timp 
real.
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