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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia doreşte să transmită mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie 
[COM(2015) 339 final]. 

Această comunicare face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri ambiţioase menite să 
pună în aplicare strategia pentru uniunea energetică. Strategia a fost lansată în 
februarie 2015 şi este una dintre priorităţile politice ale Comisiei Juncker. 

Pieţele cu amănuntul ale energiei nu funcţionează pe cât de bine ar putea să funcţioneze 
pentru consumatori. Această problemă este abordată în propunerile formulate în 
comunicare, acestea indicând un număr de modificări menite să îi ajute pe consumatori să 
obţină beneficii concrete de pe urma participării active la piaţă. Acest lucru nu doar le va 
permite consumatorilor să beneficieze de facturi mai mici şi de posibilităţi de a alege mai 
extinse, ci şi va contribui la obţinerea flexibilităţii de care avem nevoie pentru o mai bună 
integrare a generării de energie din surse regenerabile variabile. 

Comisia salută sprijinul larg exprimat de Camera Deputaţilor pentru obiectivele comunicării 
şi ia act de recomandările adresate Comisiei de a analiza posibilitatea pentru consumatori 
de a obţine energie din generarea de căldură şi de electricitate la scară redusă, ca 
alternativă la energia tradiţională centralizată conectată la reţea sau ca supliment la 
aceasta. 

Comisia a luat notă de punctele de vedere exprimate în opinia Camerei Deputaţilor şi le va 
utiliza în momentul în care va examina măsurile care să fie incluse într-o nouă propunere 
legislativă privind remodelarea pieţei europene a energiei electrice, propunere pe care 
Comisia intenţionează să o prezinte în trimestrul al patrulea al anului 2016. în cadrul acestui 
proces, Comisia analizează în prezent o serie de opţiuni pentru înlăturarea barierelor care îi 
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împiedică pe consumatori să îşi genereze şi să consume propria energie electrică, precum şi 
pentru utilizarea optimă a altor resurse de energie descentralizate. 

în octombrie 2015, domnul vicepreşedinte Šefčovič a participat la un prânz de lucru cu mai 
mulţi deputaţi din Parlamentul României, în cadrul căruia s-au discutat strategia pentru 
uniunea energetică şi punerea în aplicare a acesteia. Punerea în aplicare a strategiei va 
aduce numeroase beneficii, printre care se numără şi îmbunătăţirea performanţei României 
în ceea ce priveşte securitatea energetică, eficienţa energetică, precum şi cercetarea şi 
inovarea. 

Comisia speră că prezentul răspuns clarifică chestiunile ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

Miguel Arias Cañete 
Membru al Comisiei 


