
 

NP\1097732RO.doc  PE584.203v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
2014-2019  

 

Comisia pentru afaceri juridice 
 

20.6.2016 

AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Parlamentului Bulgariei referitor la 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 se expună motivele pentru care 

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

Parlamentul Bulgariei 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 

PREȘEDINTELE 

R EP U BLIC A  BU LG A R IA  

P AR LA M E N TU L B U LG A R IE I  

 

ÎN ATENȚIA 

DLUI MARTIN SCHULZ 

PREȘEDINTELE 

PARLAMENTULUI EUROPEAN 

 

OBIECT: Avizul motivat al Parlamentului Bulgariei 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 

 

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE, 

 

În cadrul reuniunii sale din 20 aprilie 2016, Comisia pentru afaceri europene și controlul 

fondurilor europene (CAECFE) din cadrul Parlamentului Bulgariei a discutat 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. 

 

Membrii Comisiei AECFE au salutat inițiativa Comisiei Europene de a revizui Regulamentul 

(UE) nr. 994/2010 pentru a întări cooperarea dintre statele membre și a garanta securitatea 

aprovizionării cu gaze. Totodată, după ce au examinat cu atenție proiectul de act și având în 

vedere poziția-cadru formulată de Consiliul pentru faceri europene din cadrul Consiliului de 

Miniștri al Republicii Bulgaria, precum și raportul Comisiei pentru politica economică și 

turism și cel al Comisiei pentru energie din cadrul Parlamentului Bulgariei, membrii Comisiei 

AECFE au decis să exercite competențele conferite Parlamentului Bulgariei în temeiul 

articolului 6 din Protocolul nr. 2 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

exprimându-și avizul motivat (anexat) cu privire la propunerea de regulament menționată mai 

sus. 

 

În conformitate cu procedura corespunzătoare, propunem atenției dvs. raportul adoptat și 

avizul motivat cu privire la acesta (în anexă), care reflectă poziția Parlamentului Bulgariei pe 

acest subiect. 

 

Anexă: Conform textului 
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AVIZ MOTIVAT 

AL PARLAMENTULUI 

REPUBLICII BULGARIA 

 

REPUBLICA BULGARIA 

CEA DE A PATRUZECI ȘI TREIA LEGISLATURĂ A PARLAMENTULUI 

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE ȘI CONTROLUL 

FONDURILOR EUROPENE 

 

R A P O R T  

 

OBIECT: 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 - punctul 16 din Programul de lucru anual pe 2016 al 

Parlamentului privind chestiunile legate de Uniunea Europeană și poziția-cadru nr. 602-

00-20 a Republicii Bulgaria referitoare la aceasta, prezentată de Consiliul de Miniștri la 1 

aprilie 2016 

 

I. În cadrul reuniunii sale din 20 aprilie 2016, Comisia pentru afaceri europene și 

controlul fondurilor europene (CAECFE) a discutat 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, 

inclusă la punctul 16 în Programul de lucru anual pe 2016 al Parlamentului privind 

chestiunile legate de Uniunea Europeană. 

 

La reuniunea CAECFE au participat: dl Jeno Stankov, ministru adjunct al energiei, dna 

Albena Trasieva, șefa secției „Cooperare internațională în domeniul energiei” din cadrul 

direcției „Politici în domeniul energiei și cooperare internațională” din cadrul Ministerului 

energiei, precum și dl Țvetan Vladikov, dna Denița Nedeva și dna Mariana Vasileva, experți 

de stat în cadrul direcției „Coordonarea afacerilor europene” din Administrația Consiliului de 

Miniștri. 

 

II. Obiectivul proiectului de regulament este acela de a garanta că toate statele membre 

instituie instrumente adecvate pentru a se pregăti de o eventuală penurie de gaze cauzată de o 

întrerupere a aprovizionării sau de o cerere excepțional de mare, precum și pentru a gestiona 

efectele unei astfel de penurii. Măsurile prevăzute în propunerea de regulament includ o mai 

bună coordonare și cooperare regională, repartizarea precisă a sarcinilor și asigurarea 

infrastructurii necesare, ameliorarea evaluării riscurilor și prevenirea riscurilor, garantarea 

aprovizionării cu gaze a anumitor categorii de consumatori (așa-numiții consumatori 

protejați), chiar și în condiții dificile (standardul în materie de aprovizionare), și introducerea 

principiului solidarității între statele membre. 

 

Având în vedere tensiunile existente în relațiile dintre Ucraina și Rusia, Comisia Europeană 

consideră că, la cinci ani de la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010, se impun măsuri 

suplimentare care să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze în UE. Temeiul juridic pe 

care se sprijină propunerea de regulament prezentată de Comisie se găsește la articolul 194 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care stabilește competențele 

Uniunii în domeniul energiei. În expunerea sa de motive, Comisia arată că riscul unei 

întreruperi majore a aprovizionării cu gaze nu este limitat de frontierele naționale și ar putea 
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afecta mai multe state membre, iar abordările naționale au drept rezultat măsuri sub nivelul 

optim și pot agrava impactul unei crize. Având în vedere aceste constatări și după o 

examinare detaliată a instrumentelor puse la dispoziție de Regulamentul (UE) nr. 994/2010 și 

a aplicării acestora de către statele membre, Comisia propune să fie întărită cooperarea și 

coordonarea regională, aceasta fiind metoda cea mai eficientă din punctul de vedere al 

costurilor pentru a spori gradul de securitate al aprovizionării pe întreg teritoriul UE. 

 

În propunerea de regulament se prevede crearea pentru fiecare regiune (regiunile sunt descrise 

în anexă) a unui plan regional obligatoriu de măsuri preventive și a unui plan regional 

obligatoriu de urgență, fiind prevăzute și evaluări regionale ale riscurilor. Aceste planuri vor 

face obiectul unei evaluări „inter pares” și vor fi coordonate cu celelalte regiuni în cadrul 

Grupului de coordonare pentru gaz, iar Comisia poate cere modificarea acestora înainte ca să 

le aprobe definitiv. 

 

Conform noilor dispoziții propuse de Comisie, fiecare stat membru trebuie să adopte măsurile 

necesare pentru ca, în cazul perturbării infrastructurii unice principale de gaze, capacitatea 

tehnică a infrastructurii rămase, determinată în conformitate cu formula N-1 prevăzută în 

anexa II la propunerea de regulament, să fie în măsură să furnizeze cantitatea de gaze 

necesară pentru o zi de cerere de gaze excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de 

ani. De asemenea, trebuie asigurată o capacitate fizică constantă pentru transportul gazelor în 

ambele direcții la toate interconectările dintre statele membre, cu excepția cazurilor prevăzute 

[articolul 4 alineatul (4) și anexa III la propunerea de regulament]. 

 

Modificările incluse în propunerea de regulament vizează, de asemenea, asigurarea unui mai 

bun acces la informații atât pentru autoritățile competente naționale, cât și pentru Comisia 

Europeană. Acestea vor avea dreptul de a cere întreprinderilor din sectorul gazelor naturale 

informații suplimentare, inclusiv informații comerciale, în cazul apariției unei situații de 

urgență și cu justificările corespunzătoare. De asemenea, întreprinderile din sectorul gazelor 

naturale vor fi obligate să notifice autorității naționale competente și Comisiei contractele 

care au legătură cu securitatea aprovizionării cu gaze, de îndată ce acestea au fost semnate sau 

modificate. Este vorba aici de contracte pe termen lung, prin care se asigură peste 40% din 

consumul anual de gaze naturale în statul membru respectiv. 

 

Nu se introduc modificări semnificative la așa-numitul standard în materie de aprovizionare, 

care garantează continuitatea aprovizionării cu gaze a consumatorilor protejați pentru o 

perioadă anumită de timp, chiar și în cazul unui deficit de aprovizionare cu gaze naturale 

și/sau al unei cereri excepțional de ridicate. Categoria de „consumatori protejați” se păstrează, 

urmând să includă toți consumatorii casnici conectați la rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale, precum și, în funcție de decizia fiecărui stat membru, instalațiile de termoficare și 

întreprinderile mici și mijlocii, în anumite condiții. Propunerea de regulament prevede și 

aplicarea obligatorie a principiului solidarității între statele membre. Potrivit acestui principiu, 

dacă un stat membru se găsește într-o situație de urgență și nu poate aproviziona consumatorii 

protejați, trebuie să se întrerupă aprovizionarea consumatorilor, care nu fac parte din categoria 

celor protejați, din orice alt stat membru conectat direct la primul. 

 

III. Potrivit poziției-cadru a Consiliului de Miniștri, Republica Bulgaria sprijină în principiu 

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. Totodată, Bulgaria va cere insistent să beneficieze de o derogare, la fel ca 



 

NP\1097732RO.doc 5/6 PE584.203v01-00 

 RO 

Luxemburgul, Slovenia și Suedia [articolul 4 alineatul (8)] sau ca Malta și Cipru (articolul 

19), având în vedere că dezvoltarea infrastructurii necesare, cu o capacitate mai mare, 

necesită timp și investiții considerabile. Bulgaria consideră că prin modificările propuse se 

introduce un control mai strict din partea Comisiei asupra activităților participanților pe piața 

gazelor naturale, ceea ce contravine principiilor unei piețe libere și concurențiale, pe de o 

parte, și limitează drepturile statelor membre în raporturile lor contractuale cu țările terțe, pe 

de altă parte. Bulgaria consideră că propunerea de regulament conține sarcini administrative 

suplimentare pentru întreprinderi și/sau administrație. Nu în ultimul rând, Bulgaria propune să 

fie precizate anumite dispoziții din proiectul de act, astfel încât să se reglementeze modul prin 

care să fie compensate statele pentru obligațiile ce li se impun față de societate. 

 

IV. Propunerea de regulament menționată mai sus a fost examinată de Comisia pentru politica 

economică și turism (CPET) în cadrul reuniunii sale din 13 aprilie 2016. În avizul său, CPET 

consideră că toate rezervele exprimate de Bulgaria în poziția-cadru pe acest subiect sunt pe 

deplin întemeiate. CPET consideră că adoptarea proiectului de act menționat nu va duce la 

modificarea cadrului normativ al Bulgariei, dar va impune sarcini administrative și financiare 

considerabile economiei bulgare. 

 

V. Propunerea de regulament a fost examinată de Comisia pentru energie în cadrul reuniunii 

sale din 14 aprilie 2016. În avizul său, comisia sprijină pe deplin poziția-cadru a Republicii 

Bulgaria adoptată de Consiliul pentru afaceri europene din cadrul Consiliului de Miniștri. 

 

VI. În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea propunerii 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, având în vedere avizul Comisiei 

pentru politica economică și turism și cel al Comisiei pentru energie, Parlamentul Bulgariei 

își exprimă, prin intermediul Comisiei sale pentru afaceri europene și controlul fondurilor 

europene, următorul aviz motivat adresat instituțiilor europene: 

 

1. Comisia AECFE salută inițiativa Comisiei Europene de a revizui Regulamentul (UE) nr. 

994/2010 pentru a întări cooperarea dintre statele membre și a garanta securitatea 

aprovizionării cu gaze. 

 

2. Comisia AECFE își exprimă preocuparea cu privire la faptul că propunerea de regulament 

prevede o coordonare obligatorie între statele membre, care urmează să aibă loc la nivelul 

unor regiuni stabilite de Comisia Europeană, fără ca aceasta să demonstreze convingător că 

sunt reflectate în măsură suficientă pozițiile statelor membre individuale. Dacă în viitor va fi 

adoptat principiul cooperării regionale obligatorii, trebuie să se țină seama de o serie de 

particularități geografice, politice și economice, în cadrul unui dialog constant cu toate statele 

membre. 

 

3. Comisia AECFE consideră că nu este respectat principiul subsidiarității prevăzut la 

articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), deoarece 

competențele Comisiei Europene de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 3 

alineatul (7) din propunerea de regulament (cu privire la componența regiunilor menționate), 

nu sunt prevăzute expres în actul legislativ (la articolul 18, „Exercitarea competențelor 

delegate”). Acest lucru contravine articolului 290 alineatul (2) din TFUE. 

 

4. Comisia AECFE consideră că propunerea de regulament nu respectă principiul 
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proporționalității stabilit la articolul 5 alineatul (4) din TUE, deoarece creează sarcini 

administrative și financiare suplimentare atât pentru statele membre, cât și pentru cetățenii 

Uniunii Europene, depășind astfel ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor 

propunerii. Pentru Bulgaria, obligația de a dezvolta o nouă infrastructură, cu o capacitate mai 

mare, va crea o sarcină financiară excesivă. 

 

5. Nu în ultimul rând, potrivit Comisiei AECFE, dreptul Comisiei Europene de a iniția, în 

cazul în care o întreprindere din sectorul gazelor naturale nu respectă obligația de notificare, o 

procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statului membru ale cărui 

autorități competente au competența de a primi sau de a solicita contractul în cauză, 

reprezintă de asemenea o măsură ce depășește mijloacele necesare pentru realizarea 

obiectivului preconizat. 

 

Având în vedere cele expuse mai sus, în urma discuției ce a avut loc în cadrul Comisiei 

AECFE, raportul și avizul motivat care îl însoțește au fost adoptate în unanimitate, cu 14 

voturi. 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI 

PENTRU AFACERI EUROPENE ȘI 

CONTROLUL FONDURILOR EUROPENE: 

 

SVETLIN TANCEV 


