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AVIZ MOTIVAT  
AL UNUI PARLAMENT NAȚIONAL  
REFERITOR LA SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Consiliului Federal al Austriei privind propunerea de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de 

garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Consiliul Federal al Austriei a transmis avizul motivat prezentat în anexă, referitor la 

propunerea de regulament menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

15/SB-BR/2016 

AVIZ  MOTIV AT  
 

din 30 martie 2016 al Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Federal, în 

conformitate cu articolul 23g alineatul (1) din Constituția Austriei, coroborat cu 

articolul 6 din Protocolul nr. (2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității 

 

  

 

COM(2016)0053 

 

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui 

mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la 

instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în 

domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE 

 

și 

 

COM(2016)0052 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile 

de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 994/2010 

 

 

A. Aviz motivat 

 

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității. 

 

B. Justificare 

 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de 

garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și 

de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 

 

Comisia își întemeiază propunerea pe articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), care se referă la măsurile de garantare a securității aprovizionării cu 

energie în Uniune. Pentru măsurile preconizate (parțial noi ¨n raport cu regulamentul ce 

urmează să fie abrogat), Comisia alege ca instrument regulamentul. 

 

În principiu, nu se pot formula obiecții împotriva adoptării și pe viitor de măsuri la nivelul 

Uniunii care să îmbunătățească în continuare securitatea aprovizionării cu energie, în special 

deoarece astfel se pot preîntâmpina diferențele în cadrul procedurilor transfrontaliere ale 

diverselor state membre care ar perturba securitatea aprovizionării. Uniunea Europeană a 

făcut deja acest lucru în 2010, atunci când a adoptat Regulamentul (UE) nr. 994/2010 privind 

măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 



 

NP\1092232RO.doc 3/4 PE580.749v01-00 

 RO 

2004/67/CE a Consiliului. Prin urmare, nu există obiecții față de preluarea de măsuri 

individuale din Regulamentul (UE) nr. 994/2010 în noua propunere privind măsurile de 

garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale. 

 

Proiectul prevede totuși și unele măsuri noi. În conformitate cu articolul 3 din propunerea de 

regulament, statele membre trebuie să coopereze în vederea gestionării crizelor de 

aprovizionare. În acest scop, Comisia definește câteva „regiuni”, fiecare compusă din mai 

multe state membre. Criteriile pentru stabilirea componenței sunt enumerate la articolul 3 

alineatul (7) din propunere. Comisia ar avea competența exclusivă de a modifica ulterior 

componența regiunilor în temeiul unui act delegat. Așadar, statele membre nu au vreun 

cuvânt de spus nici în privința componenței inițiale a regiunilor, nici în privința unei 

modificări viitoare. 

 

Din punctul de vedere al subsidiarității, acest lucru trebuie să fie respins în mod clar, 

deoarece modul de stabilire a componenței „regiunilor” încalcă suveranitatea statelor 

membre. 

 

În cazul în care s-ar pune în practică ideea creării de „regiuni” pentru a garanta securitatea 

aprovizionării cu gaze naturale, este nevoie într-adevăr (și) de criterii comune la nivelul 

Uniunii, dar trebuie să se țină seama și de punctele de vedere pertinente exprimate în statele 

membre cu referire la componența regiunilor. Printre criteriile de selecție comune la nivelul 

Uniunii ar trebui să se numere capacitățile existente de transport și punerea în aplicare în 

aceeași măsură a celui de-al treilea pachet privind piața internă a gazelor naturale în statele 

membre vizate. 

 

În plus, astfel de „regiuni” trebuie să fie create, în mod obligatoriu, cu acordul statelor 

membre vizate; transferarea acestei competențe către Comisie prin intermediul unui act 

delegat este respinsă cu fermitate. De asemenea, actului delegat propus îi lipsește precizia 

necesară, deoarece la articolul 18 din propunerea de regulament, care se referă la exercitarea 

delegării, nu se menționează articolul 3 alineatul (7). 

 

Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui 

mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la 

instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul 

energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE 

 

Temeiul juridic al deciziei este, de asemenea, articolul 194 din TFUE. Comisia consideră că 

este necesar să fie informată cu privire la tratatele dintre statele membre și țările terțe în 

domeniul energiei, înainte de încheierea lor. Elementul central al deciziei îl reprezintă 

verificarea ex ante a unor asemenea proiecte de tratate de către Comisie. Acordurile dintre 

întreprinderi urmează însă să fie exceptate. 

 

Introducerea unei obligații de a notifica toate acordurile interguvernamentale din domeniul 

energiei încheiate cu țări terțe poate aduce atingere suveranității statelor membre: La articolul 

5 alineatul (4) din propunerea de decizie se prevede că statul membru nu semnează, nu 

ratifică sau nu aprobă proiectul de acord interguvernamental în domeniul energiei sau de 

modificare a unui acord interguvernamental existent înainte ca Comisia să fi informat statul 

membru cu privire la orice îndoieli existente, în conformitate cu alineatul (1), sau, după caz, 

înainte de a fi emis un aviz în conformitate cu alineatul (2) sau înainte ca termenele 
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menționate la alineatele (1) și (2) să fi expirat. În cazul în care semnează și ratifică un acord 

interguvernamental, statul membru în cauză ține seama în cea mai mare măsură de avizul 

Comisiei. 

 

În principiu, o implicare timpurie a CE poate fi avantajoasă pentru soluţionarea eventualelor 

dificultăţi de ordin juridic încă din cursul negocierilor. În acest sens, este important ca dreptul 

de a emite avize să se limiteze la aspectele juridice. Există unele preocupări cu privire la 

propunerea de principiu de a extinde sfera deciziei la instrumente fără caracter obligatoriu în 

domeniul energiei, deoarece acest lucru conduce în special la mai multă birocrație. 

 

Articolul 5 din propunerea de decizie ar putea să fie compatibil într-o măsură mai mare cu 

legislația primară a Uniunii Europene și din punctul de vedere al proporționalității, dacă 

sesizarea Comisiei implică doar faptul ca aceasta să-i comunice statului membru în cauză 

avizul său juridic privind compatibilitatea unui anumit acord din domeniul energiei cu 

legislația pentru o piață internă a energiei care să fie funcțională (inclusiv cu dreptul 

concurenței). 


