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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind 
Comunicarea Comisiei intitulată „Lansarea procesului de consultare publică privind o 
nouă organizare a pieţei energiei" {COM(2015) 340 final}. 

în acest context, Comisia ar dori să reamintească faptul că dezvoltarea unei uniuni 
energetice reziliente, cu o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor, 
este unul dintre obiectivele strategice ale Comisiei. Aceasta necesită o transformare 
fundamentală a sistemului energetic al Europei, inclusiv o organizare actualizată a 
pieţei energiei electrice. 

Comunicarea se axează pe dezvoltarea unui nou cadru care oferă măsuri de piaţă pentru 
a evolua către o piaţă interconectată a energiei electrice în UE care (i) asigură semnale 
clare privind preţurile pentru investiţii, inclusiv facilitarea integrării energiei din surse 
regenerabile, (ii) promovează cooperarea regională în domeniul politicilor energetice şi 
a schemelor de sprijin pentru sursele regenerabile de energie şi (iii) oferă o dimensiune 
cu adevărat europeană privind securitatea aprovizionării. 

Ar trebui remarcat faptul că actualizarea preconizată a normelor privind piaţa energiei 
electrice ar trebui să aducă beneficii tangibile pentru consumatori. In special, 
îmbunătăţirea condiţiilor de pe piaţa cu amănuntul ar trebui să le ofere consumatorilor 
posibilitatea de a beneficia de o participare activă la tranziţia energetică a UE, prin 
asigurarea accesului la informaţii semnificative şi frecvente cu privire la consum şi la 
costurile aferente şi prin crearea de stimulente pentru adaptarea şi reducerea 
consumului în funcţie de evoluţia preţurilor. 

Comisia apreciază implicarea Camerei Deputaţilor dintr-o fază timpurie în acest stadiu 
al procesului de elaborare a politicilor şi recunoaşte importanţa problemelor ridicate de 
Camera Deputaţilor, în special în ceea ce priveşte necesitatea de a lua în considerare 
impactul producţiei intermitente în ceea ce priveşte consumatorii şi remunerarea 
serviciilor de transmisie. Aceste aspecte sunt îndeosebi relevante pentru state membre 
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precum România, unde ponderea energiei din surse regenerabile a crescut în mod 
considerabil. 

După caz, Comisia va lua în considerare observaţiile evidenţiate de Camera Deputaţilor 
în elaborarea unor măsuri specifice de politică. 

în urma consultării publice, care a fost marcată de un nivel ridicat de interes al părţilor 
implicate, Comisia intenţionează să prezinte propuneri legislative concrete spre sfârşitul 
anului 2016. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Camera Deputaţilor 
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