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Concluziile Consiliului European 

Priorități generale agreate de Șefii de Stat și de 
Guvern UE 27 
 
• “punerea în aplicare efectivă și consecventă a celui de al 

treilea „pachet privind energia”, precum și accelerarea 
procesului de adoptare și de punere în aplicare a codurilor 
de rețea restante. Statele membre care nu au încheiat 
încă transpunerea sunt invitate să facă acest lucru 
de urgență.” 

 
• “consolidarea rolului și drepturilor consumatorilor, 

inclusiv schimbarea furnizorilor, o mai bună gestionare a 
utilizării energiei și autoproducerea de energie; în acest 
sens, Consiliul European subliniază importanța protejării 
consumatorilor vulnerabili;” 

 



  

Concluziile Consiliului European 

Acțiuni prioritare pentru atragerea investițiilor 
 
• “revizuirea de către Comisie a normelor referitoare 

la ajutorul de stat, astfel încât acestea să permită 
intervenții orientate care să faciliteze investițiile în 
materie de energie și de mediu, asigurând condiții de 
concurență echitabile și respectând integritatea pieței 
unice;” 
 

 



  

Concluziile Consiliului European 

”Rămân esențiale intensificarea în continuare a 
diversificării aprovizionării cu energie a Europei și 
dezvoltarea resurselor energetice indigene în vederea 
asigurării securității aprovizionării, a reducerii dependenței 
energetice externe a UE și a stimulării creșterii economice. 
În acest scop: 
 

• Comisia intenționează să evalueze o recurgere mai 
sistematică la sursele de energie indigene 
onshore și offshore, în vederea exploatării lor 
durabile, eficiente din punctul de vedere al costurilor și 
în condiții de siguranță, respectându-se totodată 
alegerile statelor membre în materie de mix energetic” 

 



  

Concluziile Consiliului European 

Prețuri la energie  
 
“Trebuie abordat impactul nivelului ridicat al prețurilor 
energiei și al costurilor aferente, ținând seama de rolul 
principal pe care îl joacă o piață eficientă și funcțională și 
tarifele în finanțarea investițiilor. Consiliul European solicită 
avansarea lucrărilor cu privire la următoarele aspecte: 
 
• […] trebuie analizată în acest context chestiunea 

corelării contractuale a prețurilor gazelor naturale 
și petrolului;” 
 

 



  

 
 

Priorități ACER pentru 2014 

- Începerea procesului de elaborare de Ghiduri în două noi arii: 
- Reguli cu privire la structura armonizată de tarife de 

transport electricitate 
- Reguli comerciale cu privire la elementele tehnice și 

operaționale ale serviciilor de acces la rețea și ale 
serviciile de echilibrare pentru gaz natural 

 
- Propuneri de amendamente la Codurile Rețelei (în special 

cel al mecanismului de alocare de capacitate pentru gaz 
natural) și dezvoltarea unei abordări pan-europene pentru 
alocarea de capacitate incrementală 

 
- Al treilea raport de monitorizare de piață (identificarea de 

obstacole pentru finalizarea pieței interne) 
 
- Operaționalizarea REMIT 
 
- Evaluarea a modelelor de piață pentru gaz și 

electricitate, și a inter-relaționării dintre acestea 



  

REMIT la prima vedere 

Transparență Obligații pentru participanții la piață să 
dezvăluie informații privilegiate 

Monitorizare 
Un nou cadru de monitorizare a piețelor 
angro de energie, cuprinzător, eficient și 
specific sectorului 

Cooperare 

Cooperare și coordonare strânsă între 
ACER (monitorizare la nivel de UE) și 
reglementatorii naționali (monitorizare 
națională, investigare și implementare) 

Integritate 
Interziceri explicite ale practicilor 
abuzive pe piețele angro de energie 



  

  REMIT intră în vigoare 

- Interdicțiile cu privire la utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și la manipularea pieței 
se aplică pentru participanții la piață 

- Participanții trebuie să publice informațiile privilegiate 

ACER, cooperare cu reglementatorii naționali, stabilește și publică formatul de 
date pentru înregistrarea lor de către participanții la piață 

Legislația de implementare intră în 
vigoare 

Înregistrarea începe 

Colectarea de date 
începe 

Iarnă 
2011 

Vară 
2012 ? 

Vară 
2013 

3 luni 

6 luni 

6 luni 

18 luni  Competențele reglementatorilor naționali 
implementate în legislație 

Calendar pentru implementarea REMIT 

Faza 1: Determinată de intrarea în 
vigoare a REMIT 

Faza 2: Determinată de intrarea în 
vigoare a legislației care 
implementează REMIT 



  

ACER DG COMP 

Diseminare 

Raportare 

Reglementatori 
naționali 

Alte autorități 
relevante 

Autorități naționale de 
concurență 

Autorități financiare 
naționale 

Diseminare Diseminare ESMA 

Colectarea și diseminarea datelor 

Raportarea datelor fundamentale și datelor cu privire la tranzacții, inclusiv a ordinelor de 
tranzacționare 

Participanți la 
piață/ 
Terți 

Sisteme de 
corelare a 
ordinelor 

Burse de 
energie 

Brokeri 
Registre 

centralizate ale 
tranzacțiilor 

Autorități 
financiare 

OTS-uri/ 
ENTSO-uri 



  

 
 

Împărțirea sarcinilor între ACER și 
reglementatorii naționali  

Autoritățile 
Naționale de 

Reglementare 
 

 Investigații și implementare 

la nivel național 

ACER 
 

  
Monitorizare pan-europeană a 

pieței 

Evaluare 
inițială și 
analiză 

Screening 
automat al 

datelor 

Colectare de 
date Investigație 

Investigații 
ale 

potențialelor 
încălcări 

Monitorizare la nivel național 
(opțional) 



  

Thank you for 
your 

attention 

Vă mulțumesc pentru atenție! 

www.acer.europa.eu 
 


