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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru avizul său motivat referitor la propunerea 
de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenţiei Uniunii 
Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei 
(reformare) {COM (2016) 863 final}.

Propunerea face parte dintr-un pachet de măsuri ambiţioase, „Energie curată pentru toţi 
europenii”, adoptat de către Comisie în scopul instituirii unui cadru de reglementare stabil şi 
de perspectivă pentru a răspunde viitoarelor provocări din domeniul energiei. Măsurile 
incluse în pachet se concentrează asupra următoarelor trei obiective principale: acordarea 
unui rol prioritar eficienţei energetice, rolul de lider mondial în domeniul energiei din surse 
regenerabile şi asigurarea de condiţii echitabile pentru consumatori.

Integrarea în continuare a pieţelor europene de energie este o condiţie esenţială pentru 
atingerea obiectivelor pachetului. Acest lucru impune, de asemenea, adaptarea competenţelor 
şi modului de funcţionare ale Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din 
Domeniul Energiei (ACER).

Comisia salută sprijinul general acordat de Senat pentru o implicare sporită a ACER în 
dezvoltarea pieţei interne a energiei şi acordă atenţia cuvenită preocupărilor exprimate în 
avizul său motivat.

în opinia Comisiei, propunerea respectă pe deplin principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii. Iniţiativa are ca scop modificarea legislaţiei existente a Uniunii Europene 
şi crearea unui nou cadru pentru cooperarea transfrontaliera, care, din punct de vedere 
juridic şi practic, poate fi realizat numai la nivel european. Pe lângă aceasta, intervenţiile de 
politică naţionale în sectorul energiei electrice au un impact direct asupra statelor membre 
învecinate, de fapt, care este mai mare decât în trecut deoarece creşterea comerţului 
transfrontalier, răspândirea generării descentralizate şi participarea sporită a 
consumatorilor accentuează efectele de propagare. Acţiunile la nivelul unui singur stat nu
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sunt eficiente, iar externalităţile acţiunilor unilaterale au devenit mai grave de-a lungul 
timpului. în mod natural, acest lucru impune o serie de adaptări ale Regulamentului privind 
Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei.

Ca răspuns la observaţiile formulate în avizul motivat cu privire la fondul propunerii, 
Comisia ar dori să facă trimitere la anexa ataşată.

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

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte Membru al Comisiei
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ANEXĂ

Comisia a analizat cu atenţie fiecare dintre chestiunile ridicate de Senat în avizul său motivat 
şi are plăcerea de a oferi următoarele clarificări.

Punctul 1 al avizului. Posibilitatea ca Agenţia să facă recomandări „din proprie iniţiativă” 
[articolul 6 alineatul (2) din propunere] se referă la recomandări fără caracter obligatoriu 
care ar putea fi convenite între autorităţile naţionale de reglementare. Aceste recomandări ar 
putea fi formulate într-un stadiu incipient, înaintea etapelor de elaborare a proceselor de 
către autorităţile naţionale. Aceasta ar permite o mai bună raţionalizare a procesului de 
luare a deciziilor şi ar preveni discrepanţele şi problemele ulterioare.

Punctul 2 al avizului. în ceea ce priveşte preocupările exprimate de Senat cu privire la 
competenţele ACER în problemele regionale, Comisia doreşte să sublinieze faptul că 
procedura prevăzută la articolul 7 din propunere se aplică doar deciziilor cu privire la 
condiţiile sau metodologille prevăzute în codurile de reţea şi orientările care urmează a fi 
adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (2) din propunere. în prezent, aceste coduri de 
reţea şi orientări prevăd adoptarea de decizii individuale de către fiecare autoritate naţională 
de reglementare şi a unei decizii subsecvente de către ACER în cazul în care autorităţile 
naţionale nu reuşesc să cadă de acord. Propunerea simplifică procedura, conferind 
competenţa de a decide în mod direct Consiliului autorităţilor de reglementare în cazul în 
care autorităţile naţionale de reglementare sunt reprezentate. Atunci când o chestiune este 
considerată a fi de interes regional, un subgrup regional ar putea să prezinte o recomandare 
cu privire la chestiunea respectivă Consiliului autorităţilor de reglementare. Această 
procedură este descrisă la articolul 7 din propunere şi nu s-ar aplica centrelor operaţionale 
regionale (articolul 8).

în ceea ce priveşte observaţiile formulate de Senat referitoare la rotaţia autorităţii naţionale 
de reglementare coordonatoare menţionate la articolul 7 alineatul (5) din propunere, 
Comisia este deschisă să examineze modificarea duratei perioadei de rotaţie. De asemenea, 
împărtăşeşte opinia Senatului potrivit căreia Consiliul de administraţie şi Consiliul 
autorităţilor de reglementare ar trebui să facă obiectul unor dispoziţii care să garanteze 
independenţa acestora faţă de interesele naţionale şi este dispusă să ia în considerare acest 
aspect. în plus, Comisia recunoaşte că este necesar ca Agenţia să dispună de un buget 
adecvat pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient.

Punctele 3 si 4 ale avizului. în ceea ce priveşte observaţiile formulate de Senat cu privire la 
centrele operaţionale regionale, Comisia reaminteşte că dispoziţiile care reglementează 
aceste centre sunt stabilite în propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016) 861 final}. 
Comisia doreşte să sublinieze că centrele operaţionale regionale ar avea doar competenţe 
decizionale privind chestiuni foarte limitate. Aceste câteva decizii sunt necesare pentru a avea 
o entitate regională care să poată acţiona independent de interesul unui transfer individual al 
competenţelor naţionale, în numele interesului întregii regiuni. Niciuna dintre decizii nu 
interferează cu activitatea principală a transferului referitoare la securitatea sistemelor.
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Toate deciziile se referă la coordonarea unor aspecte care pot fi convenite cu săptămâni sau 
luni înainte de operaţiunile efective.

Punctul 5 al avizului. în ceea ce priveşte procesul de luare a deciziilor în Consiliul 
autorităţilor de reglementare, normele actuale impun o majoritate de două treimi. Comisia 
propune înlocuirea acesteia cu o majoritate simplă în vederea facilitării procesului decizional 
şi pentru a alinia normele privind votarea cu cele aplicabile altor agenţii ale Uniunii 
Europene. în plus, Comisia s-a confruntat cu faptul că majoritatea de două treimi a creat un 
blocaj în trecut, prevenind ACER să ia decizii importante în interesul pieţei interne a 
energiei.

în ceea ce priveşte modificările de la articolul 5 alineatul (2) din propunere, Comisia doreşte 
să clarifice faptul că actualul proces decizional care se aplică elaborării propunerilor de 
condiţii sau metodologii pentru punerea în aplicare a codurilor de reţea şi a orientărilor este 
lungă şi complicată. Aceasta s-a dovedit a fi ineficientă, desfăşurându-se în două etape (în 
primul rând la nivelul autorităţilor naţionale de reglementare şi apoi la nivelul ACER, care 
este deja implicată în prezent ori de câte ori cel puţin o autoritate naţională de reglementare 
nu este de acord cu propunerea). Propunerea Comisiei are ca scop raţionalizarea procedurii. 
Aceasta nu creează noi competenţe pentru ACER în acest domeniu, deoarece Agenţia este 
deja implicată în temeiul procedurii actuale prevăzute în codurile de reţea şi orientări.
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