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Introducere

1. Raportorul salută cel de-al treilea pachet de liberalizare a pieţelor de energie din 
Uniunea Europeană deoarece, în opinia sa, oferă o propunere legislativă completă şi 
coerentă în care au fost incluse în propuneri majoritatea recomandărilor adoptate de 
Parlamentul European în iunie 2007.

2. În acest scop, acesta este de acord cu includerea unor puteri mai mari şi mai 
independente pentru autorităţile de reglementare, unor cerinţe mai mari privind 
transparenţa pe piaţă, unui cadrul îmbunătăţit pentru cooperare la nivel european între 
autorităţile de reglementare naţionale, precum şi între operatorii de sisteme de 
transport, subliniindu-se dezvoltarea ulterioară a capacităţii de interconectare între 
statele membre şi propunerea de liberalizare a proprietăţii ca cel mai eficient mijloc, 
însă nu şi singurul, de încurajare a investiţiilor şi de evitare a discriminării operatorilor 
noi intraţi pe piaţă.

3. De asemenea, acesta împărtăşeşte propunerea de creare a unei agenţii europene de 
reglementare deşi acesta este rezervat în ceea ce priveşte structura şi puterea de decizie 
a acestui nou organism.

4. În ceea ce priveşte Regulamentul privind schimburile transfrontaliere de energie 
electrică, raportorul consideră că principala problemă a propunerii legislative constă în 
actuala separare a competenţelor între diferiţi actori, ceea ce conduce la un proces de 
luare a deciziilor confuz şi oarecum greoi. Acest document va evidenţia principalele 
preocupări ale raportorului cu privire la această propunere specială.

Structura responsabilităţilor

5. Astfel cum s-a afirmat mai sus, raportorul consideră că problema cheie din acest dosar 
este că actuala structură a responsabilităţilor prezentate în propunerea Comisiei de 
regulament privind schimburile transfrontaliere de energie electrică nu corespunde 
separării actuale şi fireşti a competenţelor la nivel naţional, deoarece operatorilor de 
sisteme de transport li se conferă un statut cvasi-reglementat în timp ce agenţia de 
reglementare pare să fie redusă la rolul unui organism consultativ.

6. În special, acesta consideră că mai multe din cele unsprezece sarcini pe care operatorii 
de sisteme de transport (OST) trebuie să le îndeplinească trebuie să se afle, în schimb, 
în responsabilitatea autorităţilor de reglementare.

7. Într-adevăr, deşi Raportorul împărtăşeşte ideea Comisiei de stabilire a unei abordări 
descendente în ceea ce priveşte elaborarea de coduri tehnice din moment ce OST sunt 
cei mai în măsură să realizeze acest lucru şi sunt direct interesaţi de simplificarea şi 
armonizarea acestor norme la nivel european, raportorul consideră că alte coduri, 
precum cele privind transparenţa comerţului şi a pieţei trebuie să urmeze o abordare 
diferită în care agenţia, în calitate de autoritate independentă, să fie responsabilă de 
elaborarea liniilor directoare în strânsă cooperare cu operatorii de piaţă şi, inutil să mai 
spunem, de adoptarea acestora.
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8. În plus, caracterul voluntar al punerii în aplicare a codurilor şi normelor menţionate 
anterior ridică unele întrebări cu privire la posibilitatea existenţei oricărei valori 
adăugate la actualul sistem de cooperare OST la nivel european. Raportorul crede cu 
fermitate că unele norme şi coduri care vor decurge din punerea în aplicare a acestui 
regulament trebuie să aibă caracter obligatoriu.

9. În cele din urmă, raportorul consideră că, în conformitate cu atribuirea elaborării şi 
adoptării de coduri de piaţă agenţiei, această autoritate de reglementare trebuie să fie 
responsabilă de realizarea de consultări cu părţile interesate, în locul OST, conform 
procesului realizat la nivel naţional.

Agenţia

10. Raportorul este conştient de limitările pe care avizul serviciului juridic al Comisiei le-
a pus asupra competenţelor conferite de Agenţia europeană de reglementare. Totuşi,
acesta consideră că majoritatea incertitudinilor şi confuzia din structura puterilor 
decurge precis din această lipsă de competenţe.  Din acest motiv, raportorul ar dori ca 
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie să solicite serviciului juridic al 
Parlamentului să examineze posibilitatea extinderii puterilor agenţiei astfel încât 
aceasta să fie capabilă să ia decizii definitive de reglementare, în conformitate cu 
Rezoluţia Parlamentului European din iunie 2007 privind liberalizarea pieţelor de 
energie. 

11. În cazul în care acest lucru nu este posibil, atunci raportorul consideră că Parlamentul 
trebuie să reflecteze asupra posibilităţii de rezolvare a problemelor prin modelul 
propus pentru a se ajunge la un punct de vedere comun între autorităţile de 
reglementare naţionale şi asupra posibilităţii de acceptare a acestuia ca o etapă 
intermediară către o adevărată autoritate de reglementare europeană. 

12. Parlamentul European şi-a exprimat nu demult dorinţa de a institui un organism 
european al autorităţilor de reglementare naţionale căruia să îi fie conferite puteri de 
decizie asupra aspectelor transfrontaliere între statele membre iar autorităţile de 
reglementare naţionale să rămână responsabile de deciziile legate de aspecte de pe 
teritoriul naţional. Poziţia Parlamentului a intenţionat să pună capăt situaţiilor de 
impas între autorităţile de reglementare naţionale pe care le observăm în prezent; din 
acest motiv, propunerea Comisiei, în forma actuală, nu conferă agenţiei competenţa de 
a rezolva aceste actuale şi posibile dificultăţi. Raportorul consideră că o agenţie 
independentă, cu competenţe adecvate în aspecte transfrontaliere, ar promova 
elaborarea unei adevărate reglementări UE a energiei, într-un mod mai eficient şi cu o 
mai mare transparenţă.

13. Raportorul este, de asemenea, preocupat de desfiinţarea ERGEG existente şi 
implicaţiile pe care le-ar putea avea din punct de vedere al independenţei, din moment 
ce agenţia, astfel cum s-a propus în prezent, va depinde în mod excesiv de Comisia 
Europeană. 

Cerinţe de liberalizare în reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport
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14. Raportorul salută propunerea Comisiei de a formaliza cadrul de cooperare existent al 
operatorilor de sisteme de transport pentru promovarea integrării la nivel european şi 
pentru dezvoltarea unei depline armonizări a normelor tehnice între cele 27 de state 
membre.

15. Pentru o funcţionare corectă a modelului ENTSO şi indiferent de nivelul de 
liberalizare necesar în fiecare stat membru – adică, OST sau ISO liberalizate - , 
Raportorul consideră că fiecare operator de sistem de transport din cadrul ENTSO 
trebuie să fie tratat în mod egal în ceea ce priveşte obligaţiile sale în calitate de 
operator de sistem şi asigurarea accesului nediscriminat la reţea. 

Investiţii

16. Propunerile Comisiei de prezentare a unui plan de investiţie pe 10 ani de OST este în 
conformitate cu obligaţiile deja existente la nivel de stat membru, astfel Raportorul 
salută obiectivul de a adăuga acestuia o dimensiune europeană, în special în ceea ce 
priveşte modernizarea şi îmbunătăţirea capacităţii de transport între statele membre.   

17. Totuşi, este important ca acest plan să fie adoptat de organismul de reglementare şi nu 
doar prezentat spre revizuire.

Transparenţa

18. Raportorul este convins că trebuie elaborate norme privind transparenţa, în consultare 
cu OST, de către organismul de reglementare şi nu doar revizuite de agenţie. Deşi 
acesta salută elaborarea de linii directoare la nivel UE, acesta ar prefera să vadă că 
aceste linii directoare devin obligatorii privind majoritatea elementelor importante. 

19. De asemenea, acesta ar dori să evidenţieze faptul că în unele părţi din regulament, 
transparenţa pare să fie confundată cu monitorizarea şi raportarea, astfel acesta ar dori 
să facă diferenţa între aceste părţi, în consecinţă, în raportul său. 

Armonizarea

20. Raportorul consideră că armonizarea nu se află în prim planul propunerii. Existenţa a 
27 de cadre de reglementare diferite este unul din principalele obstacole în calea 
integrării pieţelor de energie. Prin urmare, raportorul consideră că caracterul voluntar 
al armonizării normelor tehnice şi de piaţă nu va fi suficient pentru a depăşi barierele 
existente în calea comerţului transfrontalier între statele membre ce rezultă dintr-o 
integrare insuficientă. Din acest motiv, acesta consideră că armonizarea codurilor 
tehnice precum şi a cadrului de reglementare trebuie să fie unul din principalele 
obiective ale pachetului.

Pieţe regionale

21. Raportorul salută includerea regulamentelor şi a directivelor privind dezvoltarea 
pieţelor regionale ca o etapă pozitivă înspre integrare. Într-adevăr, progresele recente 
în acest domeniu, precum şi cele deja consacrate precum piaţa nordică, ar putea oferi o 
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bază solidă pentru compararea diferitelor modele şi pentru o posibilă extrapolare a 
unora din aceste experienţe la nivel UE. 

Niveluri de interconectare

22. Raportorul salută numirea de coordonatori speciali în scopul grăbirii procesului de 
elaborare a principalelor patru proiecte de interconectare între statele membre, care 
stagnează. Raportorul consideră că acestea pot avea o influenţă pozitivă în grăbirea 
acestor procese prin mediere între toţi actorii şi părţile interesate.

23. Totuşi, aceste cazuri individuale, deşi sunt importante, reprezintă doar o mică parte a 
problemei, rămânând încă multe obstacole politice, tehnice şi administrative în 
întreaga Uniune Europeană în calea măririi capacităţii de interconectare între statele 
membre, chiar şi în cazul în care aceste proiecte sunt viabile din punct de vedere 
economic şi tehnic.
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