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8.12.2015 A8-0341/21 

Amendamentul  21 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază că, în cazul acordurilor 

energetice, este necesară o transparență 

mai mare, care ar putea fi obținută prin 

consolidarea rolului Comisiei în cadrul 

negocierilor referitoare la energie care 
implică unul sau mai multe state membre și 

țări terțe, în special prin impunerea unei 

cerințe care să prevadă participarea 

Comisiei la toate negocierile, în calitate de 

observator, pentru a consolida poziția 

statelor membre individuale cu privire la 

țările terțe furnizoare implicate în 

negocieri, astfel încât să se atenueze 

riscurile de abuz de poziție dominantă din 

partea unui furnizor; remarcă, de 

asemenea, că Comisia ar trebui să 

realizeze evaluări ex-ante și ex-post, 

respectând în totalitate statutul 

informațiilor sensibile din punct de vedere 

comercial, și să întocmească o listă 

pozitivă și una negativă cu clauze din 

acorduri, cum ar fi interdicția la export, 

clauzele legate de destinație și clauzele de 

achiziție garantată, indexarea prețului 

gazelor în funcție de prețul petrolului sau 

clauzele care interzic unei părți terțe să 

condiționeze aprovizionarea cu energie de 

acordarea unui acces preferențial la 

infrastructura de transport al energiei din 

UE; subliniază faptul că, în temeiul 

articolului 13 alineatul (6) litera (a) din 

Regulamentul (UE) nr. 994/2010, atunci 

21. subliniază că, în cazul acordurilor 

energetice interguvernamentale, este 

necesară o transparență mai mare care 

implică unul sau mai multe state membre și 

țări terțe; subliniază faptul că, în temeiul 

articolului 13 alineatul (6) litera (a) din 

Regulamentul (UE) nr. 994/2010, atunci 

când semnează acorduri 

interguvernamentale cu țări terțe, care au 

un impact asupra dezvoltării infrastructurii 

de gaze și aprovizionării cu gaze, statele 

membre trebuie să informeze Comisia, 

pentru a-i permite acesteia să evalueze 

situația referitoare la securitatea 

aprovizionării cu energie la nivelul UE; 
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când semnează acorduri 

interguvernamentale cu țări terțe, care au 

un impact asupra dezvoltării infrastructurii 

de gaze și aprovizionării cu gaze, statele 

membre trebuie să informeze Comisia, 

pentru a-i permite acesteia să evalueze 

situația referitoare la securitatea 

aprovizionării cu energie la nivelul UE; 

solicită Comisiei să includă dispoziții 

stricte de evaluare ex-ante a contractelor 

comerciale de furnizare a gazelor în 

revizuirea Regulamentului privind 

securitatea aprovizionării cu gaze 

naturale; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Amendamentul  22 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. subliniază că, în conformitate cu 

Decizia nr. 994/2012/UE de instituire a 

unui mecanism de schimb de informații cu 

privire la acordurile interguvernamentale 

dintre statele membre și țări terțe în 

domeniul energiei, Comisia trebuie să fie 

informată cu privire la toate acordurile 

interguvernamentale viitoare din domeniul 

energiei încheiate cu părți din afara UE 

înainte de a fi semnate, pentru a se verifica 

conformitatea lor cu legislația UE, în 

particular cu cel de al treilea pachet 

privind energia, și pentru a nu periclita 

securitatea aprovizionării cu energie a UE; 

subliniază faptul că aceste discuții și 

consultări trebuie să fie folosite ca 

instrument pentru consolidarea puterii de 

negociere a statelor membre și 

întreprinderilor din UE, respectând 

totodată pe deplin informațiile sensibile 

din punct de vedere comercial; consideră 

că aceste discuții și consultări nu ar trebui 

sub nicio formă să afecteze substanța și 

conținutul acordurilor, ci să asigure faptul 

că aceste acorduri respectă dreptul 

relevant al Uniunii și interesul superior al 

întreprinderilor și al statelor membre în 

cauză; solicită Comisiei să revizuiască 

Decizia nr. 994/2012/UE astfel încât să 

consolideze în consecință mecanismul de 

informare și să potențeze rolul Comisiei; 

22. subliniază că, în conformitate cu 

Decizia nr. 994/2012/UE de instituire a 

unui mecanism de schimb de informații cu 

privire la acordurile interguvernamentale 

dintre statele membre și țări terțe în 

domeniul energiei, Comisia trebuie să fie 

informată cu privire la toate acordurile 

interguvernamentale viitoare din domeniul 

energiei încheiate cu părți din afara UE, 

pentru a se verifica conformitatea lor cu 

legislația UE și pentru a nu periclita 

securitatea aprovizionării cu energie a UE; 

subliniază faptul că aceste discuții și 

consultări trebuie să respecte pe deplin 

informațiile sensibile din punct de vedere 

comercial; consideră că aceste discuții și 

consultări nu ar trebui sub nicio formă să 

afecteze substanța și conținutul acordurilor; 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Amendamentul  23 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. invită Comisia să adopte măsuri 

concrete în vederea reducerii dependenței 

de importurile de energie, să monitorizeze 

gradul de diversificare a importurilor și să 

publice regulat rapoarte intermediare în 

această privință; 

25. invită statele membre să adopte măsuri 

concrete în vederea reducerii dependenței 

de importurile de energie; solicită Comisiei 

să monitorizeze gradul de diversificare a 

importurilor și să publice regulat rapoarte 

intermediare în această privință; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Amendamentul  24 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. este încredințat că Uniunea își poate 

crește securitatea energetică și reduce 

dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin creșterea eficienței 

energetice, precum și prin utilizarea optimă 

a surselor de energie ale Europei, în 

conformitate cu obiectivele climatice, de 

mediu și de securitate energetică ale UE, 

precum și cu legislația în materie de 

sănătate și siguranță, luând în considerare 

particularitățile statelor membre în ceea ce 

privește propriile mixuri energetice, 

evitând sarcinile de reglementare inutile și 

respectând principiul proporționalității; 

subliniază faptul că niciun combustibil sau 

tehnologie care contribuie la securitatea 

energetică nu ar trebui privit a priori în 

mod discriminator; 

28. este încredințat că Uniunea își poate 

crește securitatea energetică și reduce 

dependența de anumiți furnizori și 

combustibili prin creșterea eficienței 

energetice, precum și prin utilizarea optimă 

a surselor de energie ale Europei, în 

conformitate cu legislația în materie de 

sănătate și siguranță, luând în considerare 

particularitățile statelor membre în ceea ce 

privește propriile mixuri energetice, 

evitând sarcinile de reglementare inutile și 

respectând principiul proporționalității; 

subliniază faptul că niciun combustibil sau 

tehnologie care contribuie la securitatea 

energetică nu ar trebui privit a priori în 

mod discriminator; consideră, în acest 

context, că Comisia ar trebui să 

investigheze potențialele neconcordanțe și 

cazuri de subcotare între planurile de 

securitate energetică și ETS; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Amendamentul  25 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. invită Comisia să faciliteze utilizarea 

eficace a tuturor sistemelor UE de finanțare 

existente, inclusiv a Fondului european 

pentru investiții strategice, pentru a atrage 

investițiile în proiecte-cheie de 

infrastructură energetică, în cercetare și 

inovare în domeniul eficienței energetice, 

în surse regenerabile și în dezvoltarea 

capacităților interne ale Europei în vederea 

îndeplinirii obiectivelor climatice și 

energetice pentru 2030, pe baza unei 

abordări costuri-beneficii care să fie neutră 

din punct vedere tehnologic și care să 

acorde prioritate internalizării costurilor 

externe; 

29. invită Comisia să faciliteze utilizarea 

eficace a tuturor sistemelor UE de finanțare 

existente, inclusiv a Fondului european 

pentru investiții strategice, pentru a atrage 

investițiile în proiecte-cheie de cercetare și 

inovare în domeniul eficienței energetice, 

în surse regenerabile și în dezvoltarea 

capacităților interne ale Europei, pe baza 

unei abordări costuri-beneficii care să fie 

neutră din punct vedere tehnologic și care 

să acorde prioritate internalizării costurilor 

externe; este de părere că, în vederea 

atingerii acestui obiectiv, Comisia ar 

trebui să susțină scutirile prevăzute de 

directiva MiFID I și solicită Comisiei să 

nu încadreze întreprinderile din sectorul 

energetic în categoria întreprinderilor 

financiare, astfel cum prevede directiva 

MiFID II; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Amendamentul  26 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. reamintește faptul că piețele energetice 

se deosebesc de piețele financiare în 

virtutea activelor fizice subiacente, prin 

care riscul sistemic din sectorul energetic 

este eliminat; consideră că, în acest sens, 

este necesară punerea în aplicare a unor 

reglementări financiare care să acopere și 

sectorul energetic, astfel încât să nu 

denatureze dezvoltarea unei piețe interne 

energetice funcționale; 

48. reamintește faptul că piețele energetice 

se deosebesc de piețele financiare în 

virtutea activelor fizice subiacente, prin 

care riscul sistemic din sectorul energetic 

este eliminat; consideră că, în acest sens, 

este necesară punerea în aplicare a unor 

reglementări financiare care să acopere și 

sectorul energetic, astfel încât să nu 

denatureze dezvoltarea unei piețe interne 

energetice funcționale; subliniază faptul 

că există zone de ofertare care îndeplinesc 

aceste criterii și îndeamnă Comisia să nu 

le scindeze; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Amendamentul  27 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. invită Comisia să aloce resurse 

financiare sporite Agenției pentru 

Cooperarea Autorităților de Reglementare 

din Domeniul Energiei (ACER) și 

subliniază faptul că ar trebui autorizată 

recrutarea de personal suplimentar, 

pentru a permite punerea în aplicare 

deplină și efectivă a monitorizării piețelor 

de energie în vederea asigurării integrității 

și transparenței în ceea ce privește 

comerțul cu energie și a respectării 

Regulamentului privind integritatea și 

transparența pieței de energie (REMIT), ca 

o condiție prealabilă pentru buna 

funcționare a pieței interne a energiei din 

UE; ia act de faptul că ar trebui consolidate 

competențele ACER în raport cu Rețeaua 

europeană a operatorilor de sisteme de 

transport de energie electrică (ENTSO-E), 

Rețeaua europeană a operatorilor de 

transport și de sistem de gaze naturale 

(ENSTO-G) și alte organisme care 

îndeplinesc funcții esențiale ale UE, 
pentru a asigura faptul că își poate 

îndeplini sarcinile prevăzute în legislația 

relevantă a UE și consideră că agenția ar 

trebui să colaboreze cu asociațiile care 

reprezintă operatorii de distribuție (OD), 

organizații ale consumatorilor și alte 

grupuri ale societății civile; 

52. invită Comisia să aloce resurse 

financiare adecvate Agenției pentru 

Cooperarea Autorităților de Reglementare 

din Domeniul Energiei (ACER) și 

subliniază faptul că aceasta ar trebui să fie 

în măsură să își îndeplinească sarcina de 

punere în aplicare deplină și efectivă a 

monitorizării piețelor de energie în vederea 

asigurării integrității și transparenței în 

ceea ce privește comerțul cu energie și a 

respectării Regulamentului privind 

integritatea și transparența pieței de energie 

(REMIT), ca o condiție prealabilă pentru 

buna funcționare a pieței interne a energiei 

din UE; ia act de faptul că ar trebui 

revizuite competențele ACER, pentru a 

asigura faptul că sarcinile prevăzute în 

legislația relevantă a UE nu sunt în 

contradicție cu beneficiile directe pentru 

producători și consumatori și nu 

subminează funcționarea piețelor 

energetice transfrontaliere; în plus, este 

de părere că, înainte de a pune în aplicare 

o decizie a ACER, nu ar trebui analizată o 

potențială problemă numai în cadrul 

limitat al mandatului ACER, ci ar trebui 

luate în considerare contextul și 

implicațiile mai largi ale unei astfel de 

decizii; 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Amendamentul  28 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. regretă faptul că ENTSO-E și ENTSO-

G depind într-o măsură prea mare de 

alocarea bugetară din partea OST 

naționale, fapt care le afectează 

capacitatea de a acționa în calitate de 

jucători europeni; 

54. constată că ENTSO-E și ENTSO-G 

depind într-o măsură prea mare de alocarea 

bugetară din partea OST naționale; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Amendamentul  29 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază faptul că, pentru a consolida 

solidaritatea energetică în caz de urgență 

și rezistența la întreruperile aprovizionării, 

atât gazele, cât și energia electrică trebuie 

să poată fi exportate în orice moment; 

constată, în acest sens, faptul că sistemele 

actuale de transport transfrontalier sunt 

adeseori obstrucționate de deciziile 

operatorilor naționali de transport; solicită, 

prin urmare, ACER să pună mai mult 

accentul pe această chestiune în raportul 

său anual de monitorizare a pieței; 

56. subliniază faptul că, pentru a consolida 

rezistența la întreruperile aprovizionării, 

atât gazele, cât și energia electrică trebuie 

să poată fi exportate în orice moment; 

constată, în acest sens, faptul că sistemele 

actuale de transport transfrontalier sunt 

adeseori obstrucționate de deciziile 

operatorilor naționali de transport; totuși, 

este de părere că anumite decizii adoptate 

de ACER în cadrul mandatului său 

împiedică transmiterea transfrontalieră și 

piețele transregionale; consideră, prin 

urmare, că ACER ar trebui să țină seama 

de implicațiile mai largi ale deciziilor sale; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Amendamentul  30 

Gianluca Buonanno 

în numele Grupului ENL  

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Către o uniune europeană a energiei 

2015/2113(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 60a. consideră că țările care au atins 

acest obiectiv nu ar trebui împiedicate în 

mod artificial să pună în aplicare un 

exemplu de bune practici, precum zona de 

ofertare austro-germană; 

Or. en 

 

 


