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Piața internă a energiei electrice 

 

DATE DESPRE PROPUNERE:                                                 ENER 1 

1.  

2. 1. Data adoptării: 30.11.2016; responsabil Miguel Arias Cañete, comisar european pentru politici 

climatice și energie 

3. 2. Denumire document: Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind piața internă a energiei electrice 

4. 3. Date de identificare: COM(2016) 861   

5. 4. Tipul documentului: legislativ 

6. 5. Temei juridic: Art. 194 din TFUE 

7. 6. Stadiul actual:  Parlamentul European: comisia responsabilă pentru raport – Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie 

 

I. Context 

 Sectorul energetic joacă un rol esențial în obligația de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

din Uniune cu cel puțin 40% până în 2030, în contextul atingerii unei ponderi preconizate de 50% a 

energiei din surse regenerabile până în 2030. 

 În  data de 13 septembrie 2016, Parlamentul European a adoptat rezoluția „Către o nouă organizare 

a pieței energiei”, P8_TA(2016)0333  în care a fost  subliniat faptul că o piață  integrată a energiei care 

funcționează bine este cel mai bun instrument pentru a garanta prețuri accesibile la energie, siguranța 

alimentării cu energie, integrarea  și dezvoltarea unor volume mari  de energie electrică  produsă din surse 

regenerabile în mod rentabil. 

 Organizarea actuală a pieței energiei electrice se bazează pe normele celui de-al treilea pachet 

privind energia adoptat în 2009. Acesta a generat progrese tangibile pentru consumatori iar noile evoluții 

au condus la schimbări fundamentale pe piețele europene ale energiei electrice. Ponderea energiei 

electrice produse din surse regenerabile (E-SRE) a crescut semnificativ și această orientare va continua, 

deoarece este o condiție esențială pentru îndeplinirea obligațiilor Uniunii în temeiul Acordului de la Paris 

privind schimbările climatice. Caracteristicile fizice ale E-SRE - mai variabilă,  mai puțin previzibilă și 

mai descentralizată decât producția tradițională necesită adaptarea normelor privind piața și operarea 

rețelelor la caracterul mai flexibil al pieței. În paralel intervențiile statului , deseori concepute într-un 

mod necoordonat au dus la denaturarea pieței angro a energiei electrice cu consecințe negative pentru 

investiții și pentru comerțul transfrontalier. De asemenea, au loc schimbări semnificative și din punct de 

vedere tehnologic. Deficiențele actualelor măsuri de piață reduc atractivitatea sectorului energetic pentru 

noi investiții. La nivelul piețelor angro de energie există încă obstacole în calea comerțului transfrontalier, 

iar capacitățile liniilor de interconexiune sunt rareori exploatate integral. În ceea ce privește piețele cu 

amănuntul performanța din punct de vedere al concurenței ar putea fi îmbunătățită semnificativ. Astfel, 
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prezenta inițiativă privind organizarea pieței energiei electrice urmărește să adapteze normele actuale de 

piață la noile realități permițând transferul liber al energiei electrice acolo unde și atunci când necesitatea 

este cea mai mare, prin intermediul unor semnale de preț nedenaturate, în același timp împuternicind 

consumatorii, obținând beneficii maxime pentru societate în urma concurenței transfrontaliere și furnizând 

semnale și stimulente adecvate pentru a impulsiona realizarea investițiilor necesare pentru decarbonizarea 

sistemului nostru energetic. De asemenea, va acorda prioritate soluțiilor de eficiență energetică și va 

contribui la obiectivul de a deveni un lider mondial în domeniul producției de energie din surse 

regenerabile contribuind astfel la crearea de  locuri de muncă, creștere economică și la atragerea de 

investiții. 

 Propunerile de reformare a Regulamentului privind piața energiei electrice, a Directivei privind 

normele comune pentru piața internă a energiei electrice și a Regulamentului de instituire a Agenției 

Europene pentru Cooperarea Autorităților de reglementare din domeniul energiei fac parte dintr-un pachet 

mai amplu de inițiative al Comisiei ”O energie curată pentru toți”. Pachetul cuprinde principalele 

propuneri ale Comisiei pentru implementarea Uniunii Energetice. 

II. Prezentarea propunerii 

 Propunerea de Regulament conține șapte capitole care pot fi rezumate astfel: 

 Capitolul 1. Obiectivul:  

1. Prezentul Regulament are drept obiectiv construirea unui fundament pentru realizarea eficientă a 

obiectivelor uniunii energetice și în special a cadrului privind clima și energia pentru 2030, permițând 

pieței să emită semnale pentru sporirea flexibilității și stimularea decarbonizării și inovării; 

 

2. Stabilirea unor principii fundamentale pentru buna funcționare a piețelor integrate a energiei electrice, 

care să asigure accesul nediscriminatoriu la piață al tuturor furnizorilor de resurse și consumatorilor 

de energie electrică, să abiliteze consumatorii, să permită consumul și eficiența energetică. 

 Capitolul 2. Norme generale pentru piața energiei electrice: stabilesc  principiile esențiale care 

trebuie respectate de legislația națională în domeniul energiei pentru a permite o funcționare a pieței 

interne a energiei electrice. Acestea stabilesc, de asemenea, principalele  principii juridice pentru comerțul 

cu energie electrică în intervale de timp diferite (piețe de echilibrare, intra-zilnice, pentru ziua următore 

sau la termen), inclusiv principiile de formare a prețurilor. Textul clarifică principiul responsabilității în 

materie de echilibrare și oferă un cadru pentru mai multe norme de piață compatibile pentru dispecerizarea 

și reducerea generării și a consumului dispecerizabil. 

 Capitolul 3. Descrie procesul de definire a zonelor de ofertare în mod coordonat. Pentru  a 

aborda problema persistentă a limitărilor naţionale semnificative privind fluxurile transfrontaliere de 

energie electrică, condiţiile pentru astfel de limitări excepţionale sunt clarificate, în special, prin norme 

care garantează că importurile și exporturile de energie electrică nu sunt restricționate de actori naționali 

din motive economice. Acest capitol conține modificări  ale unor principii existente privind tarifele de 

rețea de transport și distribuție și stabilește o procedură pentru a promova convergența progresivă a 

metodologiilor tarifelor de transport și distribuție. Capitolul stabilește norme modificate pentru utilizarea 

taxelor de congestionare. 
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 Capitolul 4. Adecvarea resurselor – stabilește principiile și procedura de elaborare a unei 

evaluări a adecvării resurselor europene pentru a stabili cu mai multă precizie necesitatea unor 

mecanisme de asigurare a capacității și dacă este cazul, stabilirea unui standard de fiabilitate de către 

statele membre. În acest capitol se clarifică modul și condițiile în care mecanismele de asigurare a 

capacității pot fi introduse într-un mod compatibil cu piața. De asemenea, se clarifică principiile de 

organizare compatibile privind mecanismele de asigurare a capacității, inclusiv normele legate de 

participarea capacității situate într-un alt stat membru și pentru utilizarea interconectării. În capitolul se 

descrie modul în care centrele operaționale regionale TSO naționali (operatorii de sisteme de transport), 

ENTSO pentru energie electrică (Rețeaua europeană a operatorilor de transport) și autoritățile naționale de 

reglementare prin intermediu ACER (Agenția pentru cooperarea Autorităților de Reglementare din 

domeniul Energiei) vor fi implicate în elaborarea unor parametri tehnici pentru participarea capacităților 

situate în alt stat membru, precum și normele operaționale privind participarea acestora. 

 Capitolul 5. Operatorii sistemelor de transport - stabilește sarcinile și atribuțiile ENTSO 

(Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport ) și sarcinile de monitorizare ale ACER 

precizând în același timp capacitatea acesteia de a acționa în mod independent și pentru binele european. 

Este definită misiunea centrelor operaționale regionale și sunt prevăzute criteriile și o procedură pentru 

definirea regiunilor de operare a sistemului acoperite de fiecare centru operațional regional și a funcțiilor 

de coordonare îndeplinite de aceste centre. Stabilește, de asemenea, modalitățile de organizare și de lucru, 

cerințele în materie de consultare, procedurile de adoptare a deciziilor și a recomandărilor și de revizuire a 

acestora, componența și atribuțiile consiliului de administrație și regimurile de răspundere ale centrelor 

operaționale regionale. De asemenea, acest capitol cuprinde norme privind conexiunea în cazul unităților 

de cogenerare incluse anterior în Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică. Normele privind 

planul de dezvoltare al rețelei pe 10 ani, mecanismul de compensare între operatorii de transport și de 

sistem, schimbul  de informații și certificarea rămân în mare parte neschimbate. 

 

 Capitolul 6. Operatorii sistemelor de distribuție ( OSD) propunerea de regulament instituie o 

entitate europeană pentru OSD, definește o procedură pentru instituirea acesteia și a sarcinilor sale, 

inclusiv în ceea ce privește consultarea părților interesate. Sunt prevăzute norme detaliate  cu privire la 

colaborarea dintre OSD și OTS în ceea ce privește planificarea și operarea rețelelor lor. 

 

 Capitolul 7. Coduri de rețea și orientări - propunerea de regulament stabilește normele și 

competența Comisiei Europene de a adopta acte delegate sub formă de coduri de rețea sau orientări. 

Acestea oferă clarificări cu privire la caracterul juridic și adoptarea codurilor de rețea și a orientărilor și 

eventual extinde conținutul acestora în domenii precum structurile tarifare de distribuție. Capitolul 

menționat include și entitatea europeană pentru operatorii de distribuție și alte părți interesate mai 

îndeaproape de derularea procedurilor de elaborare a propunerilor pentru codurile de rețea pentru energie 

electrică. 

 

 Capitolul 8. Dispoziții finale – Acesta include norme preexistente pentru exceptarea noilor 

interconectări de curent continuu de la anumite cerințe ale directivei și ale regulamentului privind energia 

electrică și în același timp clarifică procedura pentru modificările ulterioare efectuate de autoritățile 

naționale de reglementare. Anexa la prezentul Regulament definește mai în detaliu funcțiile atribuite 

centrelor operaționale regionale create prin regulament. 
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 Implicațiile bugetare: impactul bugetar asociat propunerii din cadrul acestui pachet se referă la 

resursele Agenției pentru Cooperarea Autorităților de reglementare din domeniul energiei. În esență noile 

sarcini care urmează să fie realizate de ACER, în special în ceea ce privește evaluarea adecvării sistemului 

și înființarea unor centre operaționale regionale, necesită o introducere treptată de 18 poziții suplimentare 

(în echivalent normă întreagă (ENI) în cadrul Agenției în 2020, în ceea ce privește schema de personal a 

agenției, precum și resursele financiare aferente. 

III. Poziții exprimate 

 Bundesrat-ul: în data de 31 martie 2017 a adoptat o rezoluție privind propunerea de Regulament  

privind organizarea pieței interne a energiei, în conformitate cu art.12 lit. b din TUE. Acesta consideră că 

propunerea în forma sa actuală, nu justifică acțiunea UE. Aceasta constituie o ingerință în dreptul 

statelor membre de a-și  stabili ele însele condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, de 

a alege între diferite surse de energie și de a-și stabili structura generală a aprovizionării  cu energie 

(art.194 alin 2paragraf.2 din TFUE).  

 În acest domeniu UE nu dispune de nici o competență generală pentru a reglementa sau armoniza 

prin urmare propunerea nu este conformă cu TUE. 

 Din punctul de vedere exprimat de Bundesrat, încălcarea competențelor poate justifica 

susținerea neconformității propunerii cu principiul subsidiarității. 

Articolul 11 al propunerii de regulament privind organizarea pieței interne a energiei, 

restricționează dreptul Republicii Federale Germania  care favorizează  în general  dispecerizarea 

pentru  instalațiile de producere de energie electrică fără vreun alt criteriu. Restricția prevăzută de 

regulament limitează dispecerizarea, doar pentru  anumite instalații de producere a energiei electrice fiind 

încălcat astfel dreptul statului german de a decide cu privire la condițiile de exploatare a resurselor 

energetice. Această limitare riscă să paralizeze tranziția energetică care în prezent se realizează cu succes 

în Germania. Această abordare este, de asemenea, în contradicție cu obiectivul privind decarbonizarea 

sectorului energiei electrice. 

 Transferul de competență  către Comisie referitor la decizia  privind  configurarea zonelor 

de ofertare, contravine dreptului statului german de a-și stabili structura generală a  aprovizionării cu 

energie (art.194 paragraf 2  alin.2 TFUE). Decizia ar trebui să fie luată  în comun de către țările în 

cauză pe baza propunerilor operatorilor de sisteme de transport. De asemenea, împărțirea în  zone de 

ofertare contravine obiectivului privind piața unică. 

 Dispozițiile privind instituirea și misiunea centrelor operaționale regionale (COR) sunt 

considerate inutile deoarece vin în completarea dispozițiilor care reglementează deja aceste atribuții în 

sarcina  operatorilor de sisteme de transport. De asemenea, Comisia Europeană nu a prezentat motive 

suficiente care să justifice înființarea unui nou organism de cooperare la nivel regional, altul decât cel deja 

existent ENTSO. De asemenea, se consideră că nu au fost prezentate suficiente argumente care să justifice 

atribuirea COR a competenței de a decide în mod autonom. 

        

 

 

 

                                                                                                                             Andreea Mihai 

                                                                                                                              25 aprilie 2017 


