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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției trebuie adoptată în numele 

Uniunii Europene în cadrul Comitetului specializat privind energia UE-Regatul Unit (denumit 

în continuare „Comitetul specializat”) instituit în temeiul Acordului comercial și de cooperare 

dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (denumit în continuare 

„Acordul comercial și de cooperare”) în legătură cu adoptarea preconizată a unei recomandări 

adresate fiecărei părți cu privire la cererile lor adresate operatorilor de transport și de sistem 

(„OTS”) de energie electrică în vederea pregătirii unor proceduri tehnice pentru utilizarea 

eficientă a liniilor de interconexiune de energie electrică.  

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit 

Acordul comercial și de cooperare vizează stabilirea unei cooperări între UE și Regatul Unit, 

printre altele, în domeniul energiei. Partea a doua (Comerț, transporturi, pescuit și alte 

dispoziții) rubrica întâi titlul VIII (Energie), include angajamente privind tranzacționarea prin 

intermediul liniilor de interconexiune de energie electrică. În special, titlul „Energie” și 

anexa 29 la Acordul comercial și de cooperare includ dispoziții care vizează elaborarea unei 

noi proceduri de alocare a capacităților liniilor de interconexiune de energie electrică în 

intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare. Această nouă procedură trebuie să se 

bazeze pe modelul de „cuplaj slab multiregional bazat pe volum” (Multi-region loose volume 

coupling), într-un anumit interval de timp. În plus, Acordul comercial și de cooperare obligă 

fiecare parte să asigure nivelul maxim al capacităților liniilor de interconexiune de energie 

electrică, cu respectarea în același timp a necesității de a asigura funcționarea sigură a 

sistemelor și cea mai eficientă utilizare a acestora.  

Normele din Acordul comercial și de cooperare sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2021. 

2.2. Comitetul specializat privind energia UE-Regatul Unit  

Comitetul specializat privind energia UE-Regatul Unit (denumit în continuare „Comitetul”), 

instituit prin articolul 8 alineatul (1) litera (l) din Acordul comercial și de cooperare, 

abordează aspectele reglementate de partea a doua (Comerț, transporturi, pescuit și alte 

dispoziții) rubrica întâi titlul VIII (Energie)1.  

Astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (4) literele (a) și (c) din Acordul comercial și de 

cooperare, comitetul are competența de a monitoriza și revizui punerea în aplicare și de a 

asigura buna funcționare a Acordului comercial și de cooperare în domeniul său de 

competență. Comitetul are competența de a adopta decizii, inclusiv orice modificări, și 

recomandări cu privire la toate aspectele pentru care Acordul comercial și de cooperare 

prevede acest lucru sau pentru care Consiliul de parteneriat și-a delegat competențele 

comitetului respectiv în temeiul articolului 7 alineatul (4) litera (f) din Acordul comercial și 

de cooperare. Această competență este prezentată detaliat în partea a doua rubrica întâi 

titlul VIII (Energie) din Acordul comercial și de cooperare, care prevede că acest Comitet 

specializat specific are, printre altele, sarcina de a oferi recomandări, inclusiv cu privire la 

aspecte precum acordurile de tranzacționare pentru utilizarea eficientă a liniilor de 

                                                 
1 Cu excepția capitolului 4 și a articolului 323 din Acordul comercial și de cooperare, precum și a 

anexei 27 la Acordul comercial și de cooperare. 
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interconexiune în temeiul articolelor 311-313, al articolului 317 și al anexei 29 la Acordul 

comercial și de cooperare.  

Potrivit articolului 8 alineatul (7) din Acordul comercial și de cooperare, comitetele 

specializate (inclusiv cel privind energia) sunt coprezidate de un reprezentant al Uniunii și de 

un reprezentant al Regatului Unit. Astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2) din 

Acordul comercial și de cooperare, deciziile și recomandările unui comitet sunt adoptate de 

comun acord de către părți.  

2.3. Actul avut în vedere de Comitet 

Comitetul urmează să adopte o recomandare adresată părților cu privire la elaborarea 

acordurilor de tranzacționare a energiei electrice, astfel cum se prevede în Acordul comercial 

și de cooperare (denumit în continuare „actul avut în vedere”). 

Recomandarea Comitetului se adresează părților cu privire la două aspecte specifice. În 

primul rând, trebuie să confirme, ca recomandare adresată părților, recomandarea preliminară 

prezentată la 22 ianuarie 2021 de Direcția Generală Energie și de Departamentul pentru 

Afaceri, Energie și Strategie Industrială din cadrul Guvernului Regatului Unit către operatorii 

de transport și de sistem din UE și din Regatul Unit în domeniul energiei electrice. Această 

recomandare preliminară a fost emisă înainte de începerea lucrărilor Comitetului, lansând 

OTS invitația de a iniția pregătirea procedurilor tehnice pentru utilizarea eficientă a liniilor de 

interconexiune de energie electrică. În al doilea rând, deși recunoaște activitatea desfășurată 

deja de OTS, recomandarea prevede o cerere de informații suplimentare care trebuie furnizate 

de OTS. Aceste informații suplimentare vor veni în sprijinul Comitetului în procesul de 

îndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 312 alineatul (1) și al 

articolului 317 alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare și, în special, vor contribui 

la luarea unei decizii cu privire la modul optim în care ar putea fi elaborate acordurile de 

tranzacționare a energiei electrice. 

Comitetul ar trebui să adopte actul avut în vedere cât mai curând posibil, fie în cadrul 

următoarei sale reuniuni, fie prin intermediul unei proceduri scrise prevăzute în anexa I la 

Acordul comercial și de cooperare, oricare dintre acestea survine mai întâi. 

3. POZIȚIA CARE TREBUIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

3.1.1. Recomandare de confirmare a recomandării preliminare furnizate OTS de către 

părți în vederea inițierii pregătirii procedurilor tehnice pentru utilizarea eficientă a 

liniilor de interconexiune de energie electrică 

La 22 ianuarie 2021, Direcția Generală Energie a Comisiei Europene și Departamentul pentru 

Afaceri, Energie și Strategie Industrială din cadrul Guvernului Regatului Unit au prezentat o 

recomandare preliminară operatorilor lor de transport și de sistem, solicitându-le să inițieze 

pregătirea procedurilor tehnice pentru utilizarea eficientă a liniilor de interconexiune de 

energie electrică. Aceasta a fost prezentată imediat după ce Acordul comercial și de cooperare 

a început să fie aplicat cu titlu provizoriu de către Uniune și înainte de începerea lucrărilor 

Comitetului. Recomandarea preliminară a permis OTS, în special, să inițieze fără întârziere 

pregătirea procedurilor tehnice pentru utilizarea eficientă a liniilor de interconexiune de 

energie electrică în etapa zilei următoare.  

Recomandarea preliminară în cauză a constituit, de asemenea, baza pentru activitatea OTS cu 

privire la alte aspecte ale utilizării eficiente a liniilor de interconexiune de energie electrică, 

prevăzute la articolul 311 alineatul (1) din Acordul comercial și de cooperare, cum ar fi 

calculul capacităților, managementul congestiilor sau sporirea eficienței tranzacționării prin 

intermediul liniilor de interconexiune de energie electrică în alte intervale de timp decât cel al 
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pieței pentru ziua următoare, după caz și atunci când este necesar. Prin urmare, aceasta își 

dovedește în continuare utilitatea ca punct de referință și orientare pentru activitățile viitoare 

ale OTS, deși activitatea prioritară vizează în mod clar tranzacționarea energiei electrice în 

intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare.  

Având în vedere faptul că respectivul Comitet și-a început activitatea în cursul anului 2021, 

este acum oportun ca acesta să confirme validitatea recomandării preliminare în cauză pentru 

continuarea activității OTS. 

Prin urmare, se propune ca poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul 

Comitetului să fie aceea de a sprijini adoptarea de către Comitet, în temeiul articolului 311 

alineatele (1) și (2), al articolului 312 alineatul (1) și al articolului 317 alineatul (2) din 

Acordul comercial și de cooperare, a unei recomandări adresate fiecărei părți, care să 

confirme ca recomandare adresată părților recomandarea preliminară pe care părțile au 

furnizat-o OTS la 22 ianuarie 2021, solicitând inițierea pregătirii procedurilor tehnice pentru 

utilizarea eficientă a liniilor de interconexiune de energie electrică.  

3.1.2. Recomandare adresată părților cu privire la o solicitare adresată OTS pentru a 

furniza informații suplimentare privind analiza costuri-beneficii și propunerile 

nedetaliate de proceduri tehnice  

În conformitate cu articolul 312 alineatul (1) din Acordul comercial și de cooperare, 

Comitetul ia, cu prioritate, măsurile necesare pentru a se asigura că OTS de energie electrică 

elaborează prevederi prin care să stabilească procedurile tehnice pentru alocarea capacităților 

și managementul congestiilor în intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare, conform 

unui anumit calendar prevăzut în partea 2 din anexa 29 la Acordul comercial și de cooperare. 

În temeiul articolului 317 alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare, Comitetul poate 

recomanda ca fiecare parte să solicite operatorilor săi de transport și de sistem să pregătească 

procedurile tehnice pentru utilizarea eficientă a liniilor de interconexiune de energie electrică. 

Pe baza recomandării preliminare emise de Direcția Generală Energie a Comisiei Europene și 

de Departamentul pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială din cadrul Guvernului 

Regatului Unit la 22 ianuarie 2021, OTS din Uniune și din Regatul Unit au efectuat o analiză 

costuri-beneficii și au elaborat propuneri nedetaliate ca un prim pas în elaborarea procedurilor 

tehnice pentru acordurile de tranzacționare a energiei electrice dintre Uniune și Regatul Unit.  

Analiza, prezentată Comisiei la 26 aprilie 2021, a concluzionat că, teoretic, este posibilă 

elaborarea unor mecanisme care să îndeplinească condițiile pentru cuplajul slab multiregional 

bazat pe volum, astfel cum se prevede în anexa 29 la Acordul comercial și de cooperare (așa-

numita soluție de tip „registru preliminar al ofertelor”2). Cu toate acestea, OTS din UE și din 

Regatul Unit au concluzionat, de asemenea, că această soluție nu ar fi de dorit, deoarece ar 

genera riscuri grave în materie de manipulare a pieței și de perturbare a pieței. ACER a 

confirmat în mod clar aceste preocupări în avizul său, comunicat Comisiei la 7 mai 2021.  

Operatorii de transport și de sistem din UE și din Regatul Unit au analizat o altă soluție pentru 

elaborarea acordurilor de tranzacționare a energiei electrice, așa-numita soluție de tip 

                                                 
2 Soluția de tip „registru preliminar al ofertelor” este o soluție prin care, pentru a reduce la minimum 

impactul asupra cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare (SDAC), cuplajul slab multiregional 

bazat pe volum va începe mai devreme, utilizând orice registru al ofertelor primit, de exemplu, până la 

ora 11:45 în zonele de ofertare învecinate (și registrele finale ale ofertelor din Marea Britanie). 

Participanții la piață din zonele de ofertare învecinate ale UE au libertatea de a transmite noi comenzi 

ori de a aduce modificări comenzilor deja transmise până la închiderea porții SDAC la ora 12:00 CET. 

Închiderea porții din Marea Britanie va avea loc la ora 11:45 CET. Acest fapt nu implică nicio întârziere 

sau modificare a procesului SDAC. 
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„registru comun al ofertelor”3. Totuși, în acest scop ar fi necesară o modificare a 

Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind 

alocarea capacităților și gestionarea congestiilor („Regulamentul ACGC”)4. Soluția propusă 

se bazează pe ipoteza că actualul calendar al etapelor procedurale din cadrul cuplării unice a 

piețelor pentru ziua următoare, astfel cum este prevăzut în Regulamentul ACGC, ar putea fi 

modificat pentru a ține seama de parametrii și procesele de tranzacționare din Regatul Unit.  

În ceea ce privește evaluarea OTS, susținută de avizul ACER, soluția de tip „registru comun 

al ofertelor” ar necesita, de asemenea, pe lângă elaborarea de proceduri tehnice și modificarea 

Regulamentului ACGC, o analiză tehnică suplimentară complexă a fezabilității sale și o 

perioadă lungă de timp pentru punerea sa în aplicare, care depășește în mod semnificativ 

calendarul inițial prevăzut în anexa 29 la Acordul comercial și de cooperare, pe parcursul 

căruia această soluție ar trebui să fie testată și verificată. 

În lumina acestor constatări, discutate în cadrul reuniunii Comitetului din 30 martie 2022, 

Comisia și Guvernul Regatului Unit consideră că este necesar să li se solicite OTS să 

analizeze în continuare și mai detaliat aceste rezultate. Comisia și Guvernul Regatului Unit au 

considerat că operatorii de transport și de sistem ar trebui să răspundă la o serie de întrebări 

suplimentare cu privire la fiecare opțiune studiată, înainte ca părților să le fie recomandată de 

către Comitet opțiunea adecvată pentru care ar trebui elaborate procedurile tehnice în 

intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare. De asemenea, potrivit constatărilor 

Comisiei și ale Regatului Unit, calendarul prevăzut în anexa 29 la Acordul comercial și de 

cooperare nu a fost respectat. Cu toate acestea, Comitetul ar trebui să își îndeplinească 

obligațiile care îi revin în temeiul articolului 312 alineatul (1) și al articolului 317 alineatul (2) 

din Acordul comercial și de cooperare. 

Prin urmare, se propune ca poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul 

Comitetului să fie aceea de a sprijini adoptarea de către Comitet, în temeiul articolului 312 

alineatul (1), al articolului 317 alineatul (2) și al anexei 29 la Acordul comercial și de 

cooperare, a unei recomandări adresate fiecărei părți de a solicita operatorilor lor respectivi de 

transport și de sistem de energie electrică să furnizeze informațiile suplimentare, pe baza unei 

liste de întrebări care va fi anexată la recomandare, în termen de 5 luni de la data cererii 

formulate de fiecare parte.  

4. TEMEI JURIDIC 

4.1. Temeiul juridic procedural 

4.1.1. Principii 

Potrivit articolului 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) „Consiliul, la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate, adoptă o decizie privind suspendarea aplicării unui 

acord și de stabilire a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui 

organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu 

                                                 
3 Soluția de tip „registru comun al ofertelor” este o soluție în care cuplajul slab multiregional bazat pe 

volum începe la ora 12:00, care este ora actuală de închidere a porții pentru cuplarea unică a piețelor 

pentru ziua următoare (denumită în continuare „SDAC”). Aceasta înseamnă că registrele ofertelor 

participanților la piață din Marea Britanie și din zonele de ofertare învecinate SDAC sunt complete, iar 

acestea sunt utilizate în cuplajul slab multiregional bazat pe volum. Aceasta înseamnă că soluția de tip 

„registru comun al ofertelor” ar avea un impact asupra actualului proces SDAC. 
4 Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind 

alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (JO L 197, 25.7.2015, p. 24). 
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efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al 

acordului”. (subliniere adăugată) 

De asemenea, conceptul de „acte cu efecte juridice” include instrumentele care, deși nu au un 

caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, „au vocația de a influența în mod 

decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul Uniunii”5. 

4.1.2. Aplicarea la cazul în discuție 

Comitetul specializat privind energia UE-Regatul Unit este un organism instituit prin Acordul 

comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit. 

Actul pe care Comitetul este invitat să îl adopte este un act care poate produce efecte juridice. 

Acesta contribuie la îndeplinirea obligațiilor convenite de părți la articolul 312 alineatul (1) și 

la articolul 317 alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare. Întrucât recomandarea 

Comitetului condiționează și încadrează elaborarea acordurilor de tranzacționare a energiei 

electrice dintre UE și Regatul Unit, aceasta are capacitatea de a influența în mod decisiv 

conținutul sau modul în care urmează să fie pus în aplicare acquis-ul Uniunii, în special 

Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea 

capacităților și gestionarea congestiilor6. 

Actul avut în vedere nu aduce modificări sau completări cadrului instituțional al Acordului 

comercial și de cooperare. 

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse este articolul 218 alineatul (9) din 

TFUE. 

4.2. Temeiul juridic material 

4.2.1. Principii 

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la 

care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul avut în vedere urmărește 

două obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate 

fi identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are 

mai degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de 

obiectivul sau de elementul principal sau predominant. 

4.2.2. Aplicarea la cazul în discuție 

Obiectivul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la domeniul energetic. Prin 

urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 194 alineatul (1) din TFUE.  

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 194 alineatul (1) din TFUE, 

coroborat cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE. 

                                                 
5 Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliu, C-399/12, 

ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.  
6 Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind 

alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (JO L 197, 25.7.2015, p. 24). 
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2022/0388 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului 

specializat privind energia UE-Regatul Unit, instituit prin Acordul comercial și de 

cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe 

de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în ceea 

ce privește acordurile de tranzacționare a energiei electrice dintre UE și Regatul Unit 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 

alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) La 29 aprilie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2021/6891 privind încheierea 

Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, pe de altă parte2 („Acordul comercial și de cooperare”). Acordul s-a 

aplicat cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021 și a intrat în vigoare la 1 mai 2021. 

(2) Potrivit articolului 8 alineatul (4) litera (c) din Acordul comercial și de cooperare, 

Comitetul specializat privind energia (denumit în continuare „Comitetul”) poate 

adopta decizii și recomandări cu privire la toate aspectele pentru care Acordul 

comercial și de cooperare sau orice acord de completare prevede acest lucru sau pentru 

care Consiliul de parteneriat și-a delegat competențele în domeniul său de competență. 

Potrivit articolului 10 alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare, un comitet 

adoptă decizii și formulează recomandări de comun acord. 

(3) Articolul 311 alineatul (1) din Acordul comercial și de cooperare impune fiecărei părți 

să se asigure că alocarea capacităților și managementul congestiilor pe liniile de 

interconexiune de energie electrică sunt bazate pe piață, transparente și 

nediscriminatorii. Părțile ar trebui să abordeze, printre altele și după caz, calculul 

capacităților, gestionarea congestiilor și acordurile de tranzacționare pentru toate 

intervalele de timp relevante, inclusiv intervalul de timp al pieței pentru ziua 

următoare. Potrivit articolului 311 alineatul (1) litera (f), coroborat cu articolul 311 

alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare, fiecare parte trebuie să se asigure 

că alocarea capacităților și managementul congestiilor între liniile de interconexiune 

de energie electrică sunt coordonate între operatorii de transport și de sistem din 

                                                 
1 Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, a 

Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a 

Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind 

procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (JO L 149, 

30.4.2021, p. 2). 
2 JO L 149, 30.4.2021, p. 10. 
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Uniune și din Regatul Unit („OTS”) pentru toate intervalele de timp relevante, deși o 

astfel de coordonare nu trebuie să implice și nici să presupună participarea acestora din 

urmă la procedurile relevante ale Uniunii.  

(4) Articolul 312 alineatul (1) din Acordul comercial și de cooperare prevede că, pentru 

alocarea capacităților și gestionarea congestiilor în etapa zilei următoare, Comitetul ia, 

cu prioritate, măsurile necesare în conformitate cu articolul 317 pentru a se asigura că 

OTS de energie electrică elaborează prevederi prin care să stabilească procedurile 

tehnice pentru intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare.  

(5) La 22 ianuarie 2021, Direcția Generală Energie a Comisiei Europene și Departamentul 

pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială din cadrul Guvernului Regatului Unit 

au prezentat o recomandare preliminară operatorilor de transport și de sistem, înainte 

de începerea lucrărilor Comitetului. În ceea ce privește calculul și alocarea 

capacităților pentru intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare, în recomandarea 

preliminară OTS au fost invitați să elaboreze un model-țintă pentru ziua următoare 

bazat pe conceptul de „cuplaj slab multiregional bazat pe volum”, în conformitate cu 

articolul 312 alineatul (1), cu articolul 317 alineatele (2) și (3) și cu anexa 29 la 

Acordul comercial și de cooperare. În ceea ce privește calculul și alocarea capacităților 

pentru alte intervale de timp decât intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare, în 

recomandarea preliminară OTS ai părților au fost invitați să elaboreze în comun o 

propunere de calendar pentru elaborarea proiectelor de proceduri tehnice.  

(6) Având în vedere faptul că activitatea Comitetului a fost inițiată în cursul anului 2021, 

este oportun, în temeiul articolului 317 alineatul (2) din Acordul comercial și de 

cooperare, ca acesta să confirme acum recomandarea preliminară emisă la 

22 ianuarie 2021 ca recomandare adresată părților, astfel cum a fost furnizată de către 

părți operatorilor de transport și de sistem, solicitându-le acestora să inițieze pregătirea 

procedurilor tehnice pentru utilizarea eficientă a liniilor de interconexiune de energie 

electrică. Recomandarea preliminară, odată confirmată ca recomandare a Comitetului, 

ar trebui să încadreze în continuare orice activitate ulterioară a OTS în această 

privință. 

(7) Pe baza recomandării preliminare din 22 ianuarie 2021, operatorii de transport și de 

sistem ai ambelor părți au transmis Comisiei o analiză costuri-beneficii a opțiunilor de 

dezvoltare a cuplajului slab multiregional bazat pe volum, astfel cum se prevede în 

anexa 29 la Acordul comercial și de cooperare, precum și o prezentare generală a 

procedurilor tehnice corespunzătoare. La 7 mai 2021, Agenția pentru Cooperarea 

Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei a prezentat Comisiei avizul său 

informal cu privire la această analiză. 

(8) Comisia a examinat rezultatul analizei costuri-beneficii și avizul Agenției pentru 

Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei în raport cu cerințele 

Acordului comercial și de cooperare și a informat Consiliul cu privire la opiniile sale 

preliminare. Aceasta a concluzionat că rezultatele obținute de OTS trebuie să fie 

îmbunătățite și că sunt necesare informații suplimentare cu privire la toate opțiunile 

analizate de aceștia. Regatul Unit a fost de acord cu această concluzie în cadrul 

reuniunii Comitetului din 30 martie 2022. 

(9) Prin urmare, este oportun să se sprijine adoptarea de către Comitet a unei recomandări 

adresate părților cu privire la o solicitare adresată de acestea OTS pentru a furniza 

informații suplimentare în completarea analizei costuri-beneficii și a propunerilor 

nedetaliate de proceduri tehnice cu scopul de a veni în sprijinul Comitetului în 

procesul de îndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 312 
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alineatul (1) și al articolului 317 alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare. 

Este oportun ca Uniunea să solicite operatorilor săi de transport și de sistem să 

furnizeze astfel de informații suplimentare în termen de cinci luni de la data solicitării. 

(10) Comitetul urmează să adopte recomandarea adresată fiecărei părți cu privire la cererile 

sale adresate OTS de energie electrică în vederea pregătirii procedurilor tehnice pentru 

utilizarea eficientă a liniilor de interconexiune de energie electrică cât mai curând 

posibil. Comitetul urmează să adopte recomandarea fie în cadrul următoarei sale 

reuniuni, fie prin procedură scrisă, oricare dintre acestea survine mai întâi, după 

finalizarea procedurilor interne de către fiecare parte.  

(11) Este oportun să se stabilească poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul 

Comitetului, întrucât recomandarea are capacitatea de a influența în mod decisiv 

conținutul sau modul în care urmează să fie pus în aplicare acquis-ul Uniunii, în 

special Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei3, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului specializat privind 

energia se bazează pe proiectul de act al Comitetului respectiv, anexat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 

                                                 
3 Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind 

alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (JO L 197, 25.7.2015, p. 24). 
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