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Energie electrică: proprietate diferită pentru producţie şi servicii de furnizare

Parlamentul European a adoptat pachetul legislativ privind piaţa internă de energie 
electrică,  sprijinind  separarea  totală a proprietăţii  între companiile producţie de 
energie electrică şi cele de transmisie ("full ownership unbundling").  Parlamentul 
European susţine crearea  unei agenţii puternice de cooperare între autorităţile de 
reglementare  din  sectorul  energetic  şi  accesul  la  reţea  pentru  schimburile 
transfrontaliere de energie electrică.

Separarea totală a proprietăţii între companiile producţie de energie electrică şi cele 
de transmisie - "full ownership unbundling"
"În momentul de faţă, teoretic, companiile de producţie şi cele de distribuţie a energiei 
trebuie să fie separate din punct de vedere legal, de multe ori lucrurile nu stau aşa şi s-a 
demonstrat  că au existat  abuzuri  -  din această cauză, marile  companii  energetice din 
Europa au fost de acord cu disocierea proprietăţii“, a precizat deputata europeană Eluned 
Morgan (PSE,  Regatul  Unit).  „În  principiu,  în Uniunea Europeană există o piaţă unică 
pentru electricitate, dar realitatea este diferită“, a adăugat dumneaei. 

Având de ales între mai multe propuneri cu privire la separarea proprietăţii - decuplarea 
producţiei de transmisia de energie - membrii PE au decis în favoarea opţiunii celei mai 
ambiţioase: disocierea completă a proprietăţii reţelelor energetice.

Propunerea iniţială a Comisiei prevedea posibilitatea ca întreprinderile producătoare de 
energie să aibă posibilitatea de a deţine reţele de transmisie, însă operarea sistemului ar 
fi trebuit să fie realizată de o companie independentă. 

Parlamentul European a respins această opţiune precum şi cea aşa-numita "a treia cale" , 
(susţinută  de  8  state  membre  UE  -  Franţa,  Germania  Austria,  Bulgaria,  Grecia, 
Luxemburg,  Letonia  şi  Slovacia),  care  prevedea  liberalizarea  pieţelor  naţionale  de 
energie,  fără  însă  a  recurge  la  separarea  structurii  de  proprietate  a  companiilor  de 
producţie a energiei electrice.

Sectorul sistemelor de transport de energie electrică este un sector de maximă importanţă 
pentru UE şi, prin urmare, sunt necesare măsuri de protecţie suplimentare în ceea ce 
priveşte influenţa ţărilor terţe în scopul evitării oricăror ameninţări la adresa ordinii publice 
comunitare,  a  siguranţei  publice  şi  a  bunăstării  cetăţenilor  din  Comunitate,  se 
menţionează în raportul elaborat de Eluned Morgan.  Membrii PE au menţinut propunerea 
Comisiei Europene care prevede evitarea controlului asupra sistemelor de transmisie 
sau a operatorilor sistemelor de transmisie "de către o persoană sau mai multe 
persoane din ţări terţe.

Protecţia consumatorilor
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Un aspect esenţial în ceea ce priveşte aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă accesul 
la date obiective şi transparente privind consumul, consumatorii trebuind să aibă acces la 
aceste date  privind consumul,  preţurile  asociate şi  costurile  serviciului,  astfel  încât  să 
poată invita concurenţii să le prezinte o ofertă pe baza acestora. 

Consumatorii  ar  trebui,  de  asemenea,  să  aibă  dreptul  de  a  fi  informaţi  în  mod 
corespunzător  cu privire  la consumul  de energie,  iar  plăţile  anticipate  ar  trebui  să fie 
corespunzătoare  şi  să  reflecte  consumul  real  de  energie  electrică.  Informaţiile  privind 
costurile  energiei,  furnizate  cel  puţin  trimestrial  consumatorilor  şi  bazate  pe  criterii 
comune, îi stimulează să economisească energie, deoarece le oferă un feedback direct 
referitor la efectele pe care investiţiile le-au avut asupra eficienţei energetice şi asupra 
schimbărilor obiceiurilor de consum.

Deputaţii  europeni  au  abordat  în  prezentul  raport  şi  chestiunea  sărăciei  energetice. 
Statele  membre  ar  trebui  să  elaboreze  planuri  naţionale  de  acţiune  pentru  a  aborda 
chestiunea  sărăciei  energetice  şi  pentru  a  asigura  consumatorilor  vulnerabili 
aprovizionarea cu energia necesară. În acest sens este necesară o abordare integrată, iar 
măsurile ar trebui să includă politici sociale, politici tarifare şi îmbunătăţiri ale locuinţelor în 
materie de eficienţă energetică.  

Eficienţa energetică şi schimbările climatice
Ţinând seama de legătura directă dintre consumul de energie şi schimbările climatice, 
autorităţilor  naţionale  li  se  solicită  "să  acorde  prioritate  instalaţiilor  de  producţie  care 
folosesc surse de energie regenerabile sau deşeuri sau celor de producţie combinată de 
energie electrică şi termică".  

Pentru a-i ajuta pe consumatori să îşi reducă costurile legate de energie, statele membre 
pot  solicita  ca  veniturile  provenite  din  energia  furnizată  consumatorilor  casnici  să  fie 
alocate finanţării eficienţei energetice.

Cooperarea regională 
Autorităţile naţionale sunt încurajate să coopereze la integrarea pieţelor naţionale la nivel 
regional deoarece pieţele regionale de energie pot reprezenta un prim pas în procesul de 
instituire a unei pieţe interne a electricităţii.

Agenţia de cooperare între autorităţile de reglementare din sectorul energetic
În raportul elaborat de Giles Chichester (PPE-DE, Regatul Unit), deputaţii europeni s-au 
exprimat pentru un rol executiv puternic al Agenţiei, în contrast cu poziţia Consiliului, care 
prevedea doar un rol consultativ. Agenţia va beneficia de competenţe şi responsabilităţi 
majore în ceea ce priveşte dezvoltarea pieţei interne în domeniul energiei. Deputaţii au 
decis ca sediul agenţiei să fie la Bruxelles.

Europarlamentarul  Gabriela  Creţu  (PSE,  România)  s-a  exprimat  în  cadrul  plenului  cu 
privire la rolul  Agenţiei  de cooperare, care ar trebui "să întărească rolul autorităţilor 
naţionale de reglementare şi să le sprijine funcţionarea, să permită armonizarea tehnică 
a reţelelor europene drept condiţie pentru o piaţa internă reală, să facă posibilă furnizarea 
reciprocă de energie între statele membre, să ia în considerare interesul consumatorilor 
-în  special  a micilor  consumatori  -  în decizii,  să monitorizeze atent  evoluţiile  pe piaţa 
energetică; ne aşteptăm ca agenţia să fie un instrument util al politicii energetice comune".

Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică
Raportul redactat de Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE, Spania) subliniază importanţa 
schimburilor şi  a fluxurilor de electricitate la nivel transfrontalier,  în vederea "asigurării 
utilizării optime a capacităţilor disponibile de generare de energie electrică la cele mai mici 
preţuri".
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Rezultatele votului celor trei rapoarte adoptate de Parlamentul European
Piaţa internă de energie electrică, Eluned Morgan (PSE, regatul Unit) 
449 pentru, 204 împotrivă, 19 abţineri

Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, Alejo 
Vidal-Quadras (PPE-DE, Spania)
575 pentru, 34 împotrivă, 36 abţineri

Agenţia  pentru  cooperarea autorităţilor  de reglementare  din  domeniul  energetic,  Giles 
Chichester (PPE-DE, Regatul Unit)  
- 580 pentru, 40 împotrivă, 48 abţineri
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