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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

 Nr.4c/16/151/03.11.2015  
Către, 

      Comisia pentru afaceri europene 

 

PROIECT DE OPINIE 

privind Comunicarea Comisiei Europene: Noi avantaje pentru consumatorii de energie  

COM (2015) 339 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului de funcționare a Uniunii Europene și a Protocoalelor nr.1 și 2 
anexate tratatelor Uniunii Europene, Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 
07.09.2015, pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei 
Europene: Noi avantaje pentru consumatorii de energie – COM (2015) 339.    
 Ca parte a Strategiei privind uniunea energetică, Comisia Europeană a prezentat la 15 iulie 
2015, Comunicarea privind noi avantaje pentru consumatorii de energie. Prin acest document se are 
în vedere acordarea de noi beneficii pentru consumatorii de energie, inclusiv prin crearea unor 
legături mai strânse între pieţele cu ridicata şi cele cu amănuntul. În acest sens, Comunicarea oferă o 
strategie bazată pe 3 piloni, identificaţi a fi esenţiali pentru oferirea de noi beneficii consumatorilor:  

I. Consolidarea statutului consumatorilor,  
II. Locuinţele şi reţelele inteligente, 
III. Gestionarea şi protecţia datelor.  
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I. Consolidarea statutului consumatorilor 
1. Economisirea banilor și a energiei printr-o mai bună informare a consumatorilor 

  Un element important în reducerea facturilor consumatorilor îl reprezintă creșterea eficienței 
utilizării energiei, acest lucru implicând: 
 renovarea clădirilor; 
 instalarea unor dispozitivele de control al încălzirii și termostatele; 
 creșterea eficienței unor produse precum boilerele, televizoarele, frigiderele și mașinile de 

spălat. Propunerea revizuită privind etichetarea energetică, va asigura o mai mare 
transparență, îi va încuraja pe producători să inoveze și îi va ajuta pe consumatori să facă 
alegeri în cunoștință de cauză în ceea ce privește cele mai eficiente aparate; 

 introducerea contorizării și a facturării consumului individual în clădirile cu mai multe 
apartamente și în clădirile polivalente; 

 schimbarea obiceiurilor de încălzire; 
 îmbunătățirea clarității și comparabilității conținutului facturii; 
 o mai mare transparență a taxelor de rețea; 
 implementarea pe scară largă a contoarelor inteligente (sisteme electronice care pot măsura 

consumul de energie, furnizând mai multe informații decât un contor convențional și care pot 
primi și transmite date utilizând un anumit tip de comunicare electronică) va asigura accesul 
liber și frecvent la date exacte precum și facilitarea unei facturări mai eficiente. 

 
2. Libertate de acțiune pentru consumatori 
Acest lucru presupune: 

 schimbarea furnizorului să fie simplă, rapidă și sigură din punct de vedere tehnic. Schimbarea 
furnizorului trebuie să se bazeze pe informații ușor accesibile, transparente, fiabile și ușor de 
comparat privitoare la prețuri, precum și la calitatea contractuală și satisfacția;  

 elaborarea de criterii de transparență și fiabilitate aplicabile instrumentelor de comparare a 
ofertelor de energie și pentru a se asigura că fiecare consumator are acces la cel puțin un 
instrument de comparare verificat și independent, care să-i permită să evalueze actualul 
contract în raport cu toate ofertele disponibile pe piață.  De asemenea, se vor adopta standarde 
minime privind informațiile esențiale de pe materialele publicitare și de pe facturi, în special 
în ceea ce privește compararea prețurilor;  

 dereglementarea prețurilor pentru utilizatorii finali prin eliminarea treptată a prețurilor 
reglementate inferioare costurilor; 

 adaptarea voluntară a consumului prin adaptarea voluntară a cererii se poate realiza prin 
practicarea de prețuri dinamice și reducerea tarifelor de rețea în cazul în care consumul este 
redus atunci când rețelele sunt congestionate; 

 reducerea facturilor la energie prin producția și consumul de energie proprie. Utilizarea, de 
către consumatori, a sistemelor de energie regenerabilă proprii, duce la reducerea consumului 
de energie din rețea; 

 creșterea participării consumatorilor la sistemele de producție proprie și de cooperare care să 
le permită să-și gestioneze mai bine propriul consum de energie. 
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 3. Menținerea protecției consumatorilor 

 Principala responsabilitate pentru asigurarea respectării drepturilor consumatorilor de energie 
le revine statelor membre. Pentru a ajuta statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin 
în această privință și pentru a spori transparența, Comisia va examina modalități de îmbunătățire, la 
nivelul UE, a colectării datelor și a monitorizării sărăciei energetice, asigurând totodată securitatea, 
protecția vieții private și protecția datelor cu caracter personal.  

II. Locuinţele şi reţelele inteligente 

 Soluțiile automatizate integrate pot facilita și simplifica acțiunile consumatorilor, conectând 
sistemele de contorizare inteligentă cu sistemele de gestionare a energiei ale locuințelor inteligente, 
precum și cu aparate inteligente care simplifică gestionarea consumului, participarea la adaptarea 
cererii și sincronizarea cât mai mult posibil a consumului cu micro-producția proprie, în funcție de 
informațiile legate de prețul energiei. Astfel de tehnologii inteligente vor facilita, de asemenea, 
introducerea vehiculelor electrice. 
 Pentru ca atât consumatorii, cât și sistemul energetic să beneficieze pe deplin de aceste 
tehnologii, este necesar ca sistemele de contorizare inteligentă care urmează să fie instalate să fie 
adecvate scopului din punctul de vedere al funcționalităților pe care le oferă. De asemenea, 
implementarea infrastructurii de contorizare avansată trebuie să garanteze interoperabilitatea tehnică, 
precum și accesul consumatorilor la datele privind consumul propriu prin intermediul unei interfețe 
generice cu standard deschis. Standardele și interoperabilitatea sunt importante și pentru comunicarea 
în casă între aparatele inteligente și sistemele de gestionare a energiei, astfel încât echipamentele 
compatibile cu adaptarea cererii, amplasate în casă, să fie ușor de instalat și de utilizat. Trebuie, de 
asemenea, să se asigure o compatibilitate cu celelalte sisteme din casă (de exemplu, sistemul de 
alimentare cu apă), pentru a permite aparatelor inteligente să își optimizeze consumul. 
 Organismele europene de standardizare au elaborat un set complet de standarde pentru 
contoarele inteligente și pentru arhitectura globală și diferitele componente ale rețelelor inteligente, 
care se referă atât la aspectele legate de tehnologie, cât și la cele de comunicare (de exemplu, 
protocoale pentru schimbul de informații).  
 

III. Gestionarea şi protecţia datelor. 

 O parte importantă a valorii viitoarei piețe de energie va proveni din existența unor fluxuri 
mari de date și din integrarea mai extinsă a tehnologiei informațiilor și comunicațiilor în sistemele 
energetice. Astfel, entitatea care colectează și prelucrează datele în contextul sistemelor de 
contorizare inteligentă sau al altor servicii care le permit consumatorilor să acționeze ar trebui să 
ofere acces direct la aceste date clientului și oricărui terț desemnat de consumator. Accesul ar trebui 
să fie efectiv și nediscriminatoriu.  Acest lucru este esențial în cazul în care entitatea de contorizare 
sau facturare furnizează și alte servicii pe piață.  
 Pentru serviciile cu valoare adăugată, numai terții autorizați de către consumator trebuie să 
aibă acces la datele de consum și de facturare.  
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 Propunerea de directivă a Comisiei privind securitatea rețelelor și a informațiilor și 
propunerea de regulament general privind protecția datelor, amândouă aflate în prezent în discuție, 
abordează riscurile apărute în legătură cu prelucrarea datelor.  

 În concluzie crearea de noi beneficii pentru consumatorii de energie, așa cum se prevede în 
Strategia privind uniunea energetică, necesită plasarea acestora în centrul unui sistem energetic 
prosper și funcțional. Pentru realizarea acestui lucru trebuie avute în vedere etapele următoarele: 

1. oferirea consumatorilor acces aproape în timp real, la informații parțial standardizate, 
semnificative, exacte și ușor de înțeles privind consumul și costurile conexe, precum și 
privind tipurile de surse de energie; 

2. schimbarea furnizorilor să se poată realiza rapid și simplu, prin oferte transparente și 
comparabile din partea furnizorilor concurențiali, care să nu implice obstacole cum ar fi taxe 
pentru schimbarea furnizorului;  

3. să se garanteze că consumatorii rămân pe deplin protejați pe noua piață a energiei, inclusiv 
împotriva practicilor comerciale neloiale; 

4. să se ofere consumatorilor posibilități de a deveni activi în domeniul energiei și de a câștiga 
din acțiune, de exemplu prin adaptarea sau reducerea consumului lor în funcție de evoluția 
prețurilor, contribuind la echilibrarea variabilității energiei regenerabile prin acceptarea 
ajustării cererii sau prin producerea ori stocarea de energie; 

5. păstrarea sub controlul consumatorilor a datelor privind consumul/datele de contorizare; 
garantarea vieții private, protecția și securitatea datelor consumatorilor în cazul în care aceștia 
oferă altor părți (furnizori și intermediari) acces la datele lor;  

6. să li se faciliteze consumatorilor accesul la oferte transparente și competitive bazate pe piață, 
oferindu-se totodată consumatorilor aflați în situații vulnerabile și/sau care se confruntă cu 
sărăcia energetică o asistență direcționată și eficientă care să reflecte cele mai bune practici și 
să contribuie la eficiența energetică și la economii; 

7. să li se ofere consumatorilor posibilitatea de a participa la piață prin intermediari fiabili și prin 
sisteme colective sau comunitare. Acești intermediari trebuie să beneficieze de un acces 
echitabil la piețe și la datele de consum și să fie monitorizați în același mod ca furnizorii;  

8. să se garanteze că aparatele electrocasnice inteligente și componentele acestora sunt pe deplin 
interoperabile și ușor de utilizat și că sistemele de contorizare inteligentă sunt adecvate 
scopului, având funcțiile recomandate, pentru a maximiza beneficiile consumatorilor; 

9. să se asigure o funcționare stabilă și rentabilă a rețelelor; să se asigure o gestionare 
nediscriminatorie a datelor de contorizare cu valoare comercială potențială de către operatorii 
de distribuție sau de către orice altă entitate responsabilă;  

10. să se consolideze legătura dintre cercetare, inovare și industrie pentru a se stimula concurența 
la nivel internațional în ceea ce privește locuințele inteligente și tehnologiile de rețea 
inteligente, în cooperare cu toți actorii de pe piață. 

 

Poziţia României 

 Poziţia României referitoare la această Comunicare este în curs de elaborare.  
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Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat conţinutul 

Comunicării Comisiei Europene – Noi avantaje pentru consumatorii de energie – COM (2015) 339 și 
în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil 
asupra acestui act având în vedere următoarele: 

- posibilitatea de a alege cel mai ieftin furnizor de electricitate disponibil pe piață ar însemna 
economii foarte mari pentru consumatori; 

- prețurile reglementate pentru consumatorii finali împiedică întreprinderile să intre pe piață și 
să investească în noi modalități de producere a energiei, iar prețurile reglementate la un nivel 
inferior costurilor duc la datorii care, în cele din urmă, vor fi plătite de contribuabili Astfel, 
dereglementarea prețurilor ar oferi consumatorilor cel mai bun raport calitate-preț și ar stimula 
consumatorii să examineze în mod activ opțiuni mai bune, inclusiv serviciile privind eficiența 
energetică. 

- rețelele, contoarele și locuințele inteligente precum și echipamentele de producție proprie de 
energie și de stocare le pot oferi cetățenilor posibilitatea de a reduce sumele de pe facturi.  
 

 
 

PREŞEDINTE, 
                                                   Daniel Vasile Oajdea 

 

 


