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_____________________________________________________________ 

 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Buna funcționare a pieței interne a 

energiei necesită ca energia importată în 

Uniune să fie pe deplin reglementată de 

normele de instituire a pieței interne a 

energiei. O piață internă a energiei care nu 

funcționează corespunzător plasează 

Uniunea într-o poziție vulnerabilă și 

dezavantajoasă în ceea ce privește 

securitatea aprovizionării cu energie și 

subminează beneficiul său potențial pentru 

consumatorii europeni și pentru industria 

europeană. 

(1) Buna funcționare a pieței interne a 

energiei necesită ca energia importată în 

Uniune să fie pe deplin reglementată de 

normele de instituire a pieței interne a 

energiei. Transparența și respectarea 

legislației Uniunii reprezintă elemente 

importante pentru a asigura stabilitatea 

energetică a Uniunii. O piață internă a 

energiei care nu funcționează 

corespunzător plasează Uniunea într-o 

poziție vulnerabilă și dezavantajoasă în 

ceea ce privește securitatea aprovizionării 

cu energie și subminează beneficiul său 

potențial pentru consumatorii europeni și 

pentru industria europeană. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Considerentul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Pentru a garanta aprovizionarea cu 

energie în Uniune, este necesar să se 

diversifice sursele de energie și să se 

construiască noi interconectări energetice 

între statele membre. În același timp, este 

esențial să se consolideze cooperarea în 

domeniul securității energetice cu țările 

vecine ale Uniunii, cu partenerii 

strategici, precum și între instituțiile 

Uniunii. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Considerentul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Obiectivul strategiei uniunii 

energetice, astfel cum a fost adoptată de 

Comisie la 25 februarie 20153, este de a 

oferi consumatorilor o energie sigură, 

durabilă, competitivă și la prețuri 

accesibile. Mai precis, pe baza analizei 

efectuate deja în cadrul Strategiei europene 

pentru securitate energetică din mai 20144, 

strategia privind uniunea energetică 

subliniază faptul că un element important 

pentru asigurarea securității energiei este 

conformitatea deplină cu dreptul Uniunii a 

acordurilor privind achiziționarea de 

energie din țări terțe. În același spirit, în 

concluziile sale din 19 martie 2015, 

Consiliul European a solicitat asigurarea 

unei conformități depline cu dreptul 

Uniunii a tuturor acordurilor referitoare la 

cumpărarea de gaze de la furnizori externi, 

în special prin consolidarea transparenței 

acestor acorduri și a compatibilității cu 

dispozițiile Uniunii în materie de securitate 

energetică.  

(2) Obiectivul strategiei uniunii 

energetice, astfel cum a fost adoptată de 

Comisie la 25 februarie 20153, este de a 

oferi consumatorilor o energie sigură, 

durabilă, competitivă și la prețuri 

accesibile. Acest deziderat poate fi realizat 

atunci când politicile privind energia, 

comerțul și afacerile externe sunt aplicate 

în mod coerent și consecvent. Mai precis, 

pe baza analizei efectuate deja în cadrul 

Strategiei europene pentru securitate 

energetică din mai 20144, strategia privind 

uniunea energetică subliniază faptul că un 

element important pentru asigurarea 

securității energiei este conformitatea 

deplină cu dreptul Uniunii a acordurilor 

privind achiziționarea de energie din țări 

terțe. În același spirit, în concluziile sale 

din 19 martie 2015, Consiliul European a 

solicitat asigurarea unei conformități 

depline cu dreptul Uniunii a tuturor 

acordurilor referitoare la cumpărarea de 

gaze de la furnizori externi, în special prin 

consolidarea transparenței acestor acorduri 

și a compatibilității cu dispozițiile Uniunii 

în materie de securitate energetică. 
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Comisia ar trebui, prin urmare, să depună 

eforturi, în limita competențelor sale și cu 

respectarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, pentru a garanta că 

furnizorii de gaze dominanți dintr-o 

anumită regiune nu abuzează de poziția 

lor, încălcând normele Uniunii în materie 

de concurență, în special prin perceperea 

unor tarife incorecte în statele membre și 

recurgerea la întreruperi ale 

aprovizionării ca mijloc de șantaj 

economic și politic. 

____________________ ____________________ 

3 COM(2015)80. 3 COM(2015)0080. 

4 COM(2014)330. 4 COM(2014)0330. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Considerentul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Parlamentul European, în rezoluția 

sa din 15 decembrie 2015 intitulată 

„Către o uniune europeană a energiei”1a, 

a subliniat necesitatea măririi coerenței 

securității energetice externe a Uniunii și 

a unei mai mari transparențe a 

acordurilor legate de energie. 

 ______________ 

 1a Texte adoptate, P8_TA(2015)0444. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Considerentul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Un grad ridicat de transparență cu 

privire la acordurile dintre statele membre 

și țările terțe în domeniul energiei îi 
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permite Uniunii să adopte măsuri 

coordonate, în spirit de solidaritate, 

pentru a se asigura că aceste acorduri 

respectă dreptul Uniunii și asigură efectiv 

aprovizionarea cu energie. O astfel de 

transparență ar trebui să aducă beneficii, 

de asemenea, atât unei cooperări mai 

strânse în interiorul Uniunii în privința 

relațiilor externe în domeniul energiei, cât 

și obiectivelor politice pe termen lung ale 

Uniunii în domeniul energiei, climei și 

securității aprovizionării cu energie. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de decizie 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a se evita orice 

neconformitate cu dreptul Uniunii și pentru 

a spori transparența, statele membre ar 

trebui să informeze Comisia cu privire la 

intenția lor de a deschide negocieri cu 

privire la noi acorduri interguvernamentale 

sau de a aduce modificări acordurilor 

interguvernamentale existente, cât mai 

curând posibil. Comisia ar trebui să fie 

informată periodic cu privire la evoluția 

negocierilor. Statele membre ar trebui să 

aibă posibilitatea să invite Comisia să 

participe la negocieri în calitate de 

observator. 

(5) Pentru a se evita orice 

neconformitate cu dreptul Uniunii și cu 

dispozițiile privind securitatea energetică 

a Uniunii și pentru a spori transparența, 

statele membre ar trebui să informeze 

Comisia cu privire la intenția lor de a 

deschide negocieri cu privire la noi 

acorduri interguvernamentale sau de a 

aduce modificări acordurilor 

interguvernamentale existente, cât mai 

curând posibil. Comisia ar trebui să fie 

informată periodic și în mod 

corespunzător cu privire la evoluția 

negocierilor. Comisia ar trebui să 

participe la negocieri în calitate de 

observator dacă consideră necesar acest 

lucru din perspectiva funcționării pieței 

interne a energiei sau a securității 

aprovizionării cu energie în Uniune. 
Statele membre ar trebui în orice caz să 

aibă posibilitatea să invite Comisia să 

participe la negocieri în calitate de 

observator. 
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Amendamentul  7 

Propunere de decizie 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În timpul negocierilor, Comisia ar 

trebui să aibă posibilitatea de a face 

recomandări privind modul în care se 

poate evita incompatibilitatea cu dreptul 

Uniunii. În special, Comisia ar putea 

elabora, împreună cu statele membre, 

clauze standard sau orientări opționale. 

Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a 

atrage atenția asupra obiectivelor politicii 

energetice a Uniunii și asupra principiului 

solidarității între statele membre, precum și 

asupra pozițiilor în materie de politică a 

Uniunii adoptate în concluziile Consiliului 

sau ale Consiliului European. 

(6) În timpul negocierii unui acord 

interguvernamental, Comisia ar trebui să 

facă recomandări statului membru în 

cauză privind modul în care se poate 

asigura conformitatea cu dreptul Uniunii. 

În special, Comisia ar trebui să elaboreze, 

împreună cu statele membre, clauze 

standard sau orientări opționale și exemple 

de clauze care ar trebui, în principiu, 

evitate. Asemenea clauze standard sau 

orientări opționale ar trebui să servească 

drept referință pentru autoritățile 

competente și să crească transparența și 

conformitatea cu dreptul Uniunii. 

Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a 

atrage atenția statului membru în cauză 

asupra obiectivelor relevante ale politicii 

energetice a Uniunii și asupra principiului 

solidarității între statele membre, precum și 

asupra pozițiilor în materie de politică a 

Uniunii adoptate în concluziile Consiliului 

sau ale Consiliului European. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de decizie 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a asigura conformitatea cu 

dreptul Uniunii, statele membre ar trebui să 

notifice Comisiei proiectul de acord 

interguvernamental, înainte ca acesta să 

devină obligatoriu din punct de vedere 

juridic pentru părți (ex ante). Într-un spirit 

de cooperare, Comisia ar trebui să sprijine 

statele membre în identificarea 

problemelor de conformitate prezentate de 

proiectul de acord interguvernamental sau 

de modificarea unui astfel de acord. Statele 

membre respective ar fi apoi mai bine 

(7) Pentru a asigura conformitatea cu 

dreptul Uniunii și respectarea obiectivelor 

strategiei privind uniunea energetică, 

statele membre ar trebui să notifice 

Comisiei proiectul de acord 

interguvernamental cât mai curând posibil, 

înainte ca acesta să devină obligatoriu din 

punct de vedere juridic pentru părți (ex 

ante). Într-un spirit de cooperare, Comisia 

ar trebui să sprijine statele membre în 

identificarea problemelor potențiale de 

conformitate prezentate de proiectul de 
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pregătit să încheie un acord conform 

dreptului Uniunii. Comisia ar trebui să 

dispună de suficient timp pentru o astfel de 

evaluare cu scopul de a oferi un grad cât 

mai ridicat de securitate juridică, evitând 

totodată întârzierile nejustificate. Pentru a 

beneficia pe deplin de sprijinul Comisiei, 

statele membre ar trebui să nu încheie un 

acord interguvernamental până în 

momentul în care Comisia a informat statul 

membru în cauză cu privire la evaluarea sa. 

Statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru a găsi o soluție 

potrivită în vederea eliminării 

incompatibilității identificate. 

acord interguvernamental sau de 

modificarea unui astfel de acord. Statele 

membre respective ar fi apoi mai bine 

pregătit să încheie un acord conform 

dreptului Uniunii. Comisia ar trebui să 

dispună de suficient timp pentru o astfel de 

evaluare cu scopul de a oferi un grad cât 

mai ridicat de securitate juridică, evitând 

totodată întârzierile nejustificate. Comisia 

ar trebui să analizeze posibilitatea de a 

scurta perioadele prevăzute pentru 

evaluare, mai ales dacă un stat membru 

solicită acest lucru. Pentru a beneficia pe 

deplin de sprijinul Comisiei, statele 

membre ar trebui să nu încheie un acord 

interguvernamental până în momentul în 

care Comisia a informat statul membru în 

cauză cu privire la evaluarea sa. O astfel de 

evaluare nu ar trebui să aducă atingere 

fondului sau conținutului acordurilor 

interguvernamentale, ci să asigure 

conformitatea acestora cu legislația 

Uniunii. În caz de incompatibilitate, 

statele membre ar trebui să găsească o 

soluție potrivită în vederea eliminării 

incompatibilității identificate. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de decizie 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Având în vedere strategia privind 

uniunea energetică, transparența în ceea ce 

privește acordurile interguvernamentale din 

trecut și cele viitoare continuă să fie de o 

importanță maximă. Prin urmare, statele 

membre ar trebui să continue notificarea 

către Comisie a acordurilor 

interguvernamentale existente și viitoare, 

indiferent dacă acestea au intrat în vigoare 

sau sunt aplicate cu titlu provizoriu în 

sensul articolului 25 din Convenția de la 

Viena privind dreptul tratatelor, precum și 

a noilor acorduri interguvernamentale. 

(8) Având în vedere strategia privind 

uniunea energetică, transparența în ceea ce 

privește acordurile interguvernamentale din 

trecut și cele viitoare continuă să fie de o 

importanță maximă și este un element 

important pentru a asigura stabilitatea 

energetică a Uniunii. Prin urmare, statele 

membre ar trebui să continue notificarea 

către Comisie a acordurilor 

interguvernamentale existente și viitoare, 

indiferent dacă acestea au intrat în vigoare 

sau sunt aplicate cu titlu provizoriu în 

sensul articolului 25 din Convenția de la 

Viena privind dreptul tratatelor, precum și 
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a noilor acorduri interguvernamentale. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de decizie 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Comisia ar trebui să evalueze 

compatibilitatea cu dreptul Uniunii a 

acordurilor interguvernamentale care au 

intrat în vigoare sau se aplică cu titlu 

provizoriu înainte de data intrării în 

vigoare a prezentei decizii și să informeze 

statele membre în consecință. În caz de 

incompatibilitate, statele membre ar trebui 

să ia toate măsurile necesare pentru a 

găsi o soluție potrivită în vederea 

eliminării incompatibilității identificate. 

(9) Comisia ar trebui să evalueze 

compatibilitatea acordurilor 

interguvernamentale cu dreptul Uniunii 

care a intrat în vigoare sau se aplică cu titlu 

provizoriu înainte de data intrării în 

vigoare a prezentei decizii și să informeze 

statele membre în consecință. O astfel de 

evaluare nu ar trebui să aducă atingere în 

niciun fel fondului sau conținutului 

acordurilor interguvernamentale, ci ar 

trebui să asigure conformitatea acestora 

cu legislația Uniunii. În caz de 

incompatibilitate, statele membre ar trebui 

să găsească o soluție potrivită în vederea 

eliminării incompatibilității identificate. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Prezenta decizie ar trebui să se aplice 

numai acordurilor interguvernamentale 

care au un impact asupra pieței interne a 

energiei sau asupra securității 

aprovizionării cu energie în Uniune. În 

cazul în care există îndoieli, statele 

membre ar trebui să consulte Comisia. În 

principiu, acordurile care nu mai sunt în 

vigoare sau care nu se mai aplică nu au 

impact asupra pieței interne a energiei 

sau asupra securității aprovizionării cu 

energie în Uniune și, prin urmare, nu ar 

trebui să fie vizate de prezenta decizie. 

(10) Prezenta decizie ar trebui să se aplice 

numai acordurilor interguvernamentale 

care au un impact potențial asupra pieței 

interne a energiei sau asupra securității 

aprovizionării cu energie în Uniune. 

Aceasta poate privi achiziționarea, 

comercializarea, tranzitarea, vânzarea, 

stocarea sau furnizarea energiei în sau 

către cel puțin un stat membru sau 

construirea sau exploatarea unei 

infrastructuri energetice având o 

conexiune fizică cu cel puțin un stat 

membru. În cazul în care există îndoieli, 

statele membre ar trebui să consulte fără 
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întârziere Comisia. În principiu, acordurile 

care nu mai sunt în vigoare sau care nu se 

mai aplică nu ar trebui să fie vizate de 

prezenta decizie. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Faptul că un instrument (sau părți 

ale acestuia) are un caracter juridic 

obligatoriu, și nu denumirea sa oficială, 

ar trebui să determine dacă acesta este 

clasificat drept acord interguvernamental 

sau, în cazul în care nu are caracter 

juridic obligatoriu, drept instrument fără 

caracter juridic obligatoriu în sensul 

prezentei decizii. 

Justificare 

Este important să se sublinieze că conținutul este cel care determină natura documentului, și 

nu denumirea sa oficială. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de decizie 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Statele membre stabilesc relații cu 

țările terțe nu numai prin încheierea de 

acorduri interguvernamentale, ci și sub 

forma unor instrumente fără caracter 

juridic obligatoriu. Chiar dacă nu au un 

caracter obligatoriu din punct de vedere 

juridic, aceste instrumente pot fi utilizate 

pentru a stabili un cadru detaliat pentru 

infrastructura energetică și pentru 

aprovizionarea cu energie. În această 

privință, instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu pot avea efecte asupra pieței 

interne a energiei similare cu cele avute de 

acordurile interguvernamentale, întrucât 

(11) Statele membre stabilesc relații cu 

țările terțe nu numai prin încheierea de 

acorduri interguvernamentale, ci și sub 

forma unor instrumente fără caracter 

juridic obligatoriu. Chiar dacă nu au un 

caracter obligatoriu din punct de vedere 

juridic, aceste instrumente pot fi utilizate 

pentru a stabili un cadru detaliat pentru 

infrastructura energetică și pentru 

aprovizionarea cu energie. În această 

privință, instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu pot avea efecte asupra pieței 

interne a energiei similare cu cele avute de 

acordurile interguvernamentale, întrucât 
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punerea lor în aplicare ar putea duce la o 

încălcare a dreptului Uniunii. Prin urmare, 

pentru a asigura o mai mare transparență în 

ceea ce privește toate măsurile aplicate de 

statele membre care pot avea un impact 

asupra pieței interne a energiei și asupra 

securității energetice, statele membre ar 

trebui să prezinte Comisiei, ex post, 

inclusiv respectivele instrumente fără 

caracter obligatoriu. Comisia ar trebui să 

evalueze instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu și, dacă este cazul, să informeze 

statul membru în consecință. 

punerea lor în aplicare ar putea duce la o 

încălcare a dreptului Uniunii. Prin urmare, 

pentru a asigura o mai mare transparență în 

ceea ce privește toate măsurile aplicate de 

statele membre care pot avea un impact 

asupra pieței interne a energiei și asupra 

securității energetice, statele membre ar 

trebui să prezinte Comisiei, ex ante, 

inclusiv respectivele instrumente fără 

caracter obligatoriu. Comisia ar trebui să 

evalueze instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu și, dacă este cazul, să informeze 

statul membru în consecință. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de decizie 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu sau acordurile 

interguvernamentale care trebuie notificate 

în toate elementele lor către Comisie pe 

baza altor acte ale Uniunii sau care privesc 

chestiuni ce intră în domeniul de aplicare al 

Tratatului de instituire a Comunității 

Europene a Energiei Atomice ar trebui să 

nu facă obiectul prezentei decizii. 

(Nu privește versiunea în limba română.)

   

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de decizie 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Prezenta decizie nu ar trebui să 

creeze obligații în ceea ce privește 

acordurile dintre entități comerciale. Cu 

toate acestea, statele membre ar trebui să 

dispună de libertatea de a transmite 
Comisiei, pe bază de voluntariat, astfel de 

acorduri la care se face trimitere în mod 

expres în acordurile interguvernamentale 

(13) Prezenta decizie nu ar trebui să 

creeze obligații în ceea ce privește 

acordurile care sunt încheiate doar între 

entități comerciale. Cu toate acestea, sub 

rezerva respectării depline a informațiilor 

sensibile din punct de vedere comercial, 

statele membre ar trebui să fie obligate să 

comunice Comisiei acordurile care sunt 
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sau în instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu. 
încheiate doar între entități comerciale 

dacă se face trimitere în mod expres la 

acestea în acordurile interguvernamentale 

sau în instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu. 

 

Amendamentul   16 

Propunere de decizie 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Comisia ar trebui să pună la 

dispoziția celorlalte state membre, în 

format electronic securizat, toate 

informațiile pe care le primește. Comisia ar 

trebui să respecte solicitările statelor 

membre de a trata informațiile care i-au 

fost transmise ca fiind confidențiale. 

Solicitările de tratament confidențial nu ar 

trebui să limiteze însă accesul Comisiei la 

informațiile confidențiale, deoarece 

Comisia ar trebui să dispună de informații 

complete pentru propriile evaluări. Comisia 

ar trebui să fie responsabilă de garantarea 

aplicării clauzei de confidențialitate. 

Solicitările de tratament confidențial ar 

trebui să nu aducă atingere dreptului de 

acces la documente, prevăzut de 

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

(14) Comisia ar trebui să pună la 

dispoziția celorlalte state membre, în 

format electronic securizat, toate 

informațiile pe care le primește privind 

acordurile interguvernamentale și 

instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu pentru a mări coordonarea și 

transparența între statele membre și a le 

mări, astfel, puterea de negociere în 

raport cu țările terțe. Comisia ar trebui să 

respecte solicitările statelor membre de a 

trata informațiile care i-au fost transmise ca 

fiind confidențiale. Solicitările de tratament 

confidențial nu ar trebui să limiteze însă 

accesul Comisiei la informațiile 

confidențiale, deoarece Comisia ar trebui 

să dispună de informații complete pentru 

propriile evaluări. Comisia ar trebui să fie 

responsabilă de garantarea aplicării clauzei 

de confidențialitate. Solicitările de 

tratament confidențial ar trebui să nu aducă 

atingere dreptului de acces la documente, 

prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 

1049/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului11. 

_________________ _________________ 

11 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 30 mai 2001 privind accesul public la 

documentele Parlamentului European, ale 

Consiliului și ale Comisiei (JO L 299, 

27.10.2012, p. 13). 

11 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 30 mai 2001 privind accesul public la 

documentele Parlamentului European, ale 

Consiliului și ale Comisiei (JO L 299, 

27.10.2012, p. 13). 
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Amendamentul  17 

Propunere de decizie 

Considerentul 15 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În cazul în care un stat membru 

consideră că un acord interguvernamental 

este confidențial, ar trebui să prezinte 

Comisiei un rezumat al acestuia în vederea 

partajării acestui rezumat cu celelalte state 

membre. 

(15) În cazul în care un stat membru 

consideră că un acord interguvernamental 

este confidențial, ar trebui să prezinte 

Comisiei un rezumat care să cuprindă 

principalele elemente și clauzele 

pertinente, inclusiv restricțiile, în vederea 

partajării acestui rezumat cu celelalte state 

membre. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de decizie 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Un schimb permanent de informații 

cu privire la acordurile 

interguvernamentale la nivelul Uniunii este 

de natură să favorizeze dezvoltarea celor 

mai bune practici. Pe baza celor mai bune 

practici, Comisia, dacă este cazul, în 

colaborare cu Serviciul European de 

Acțiune Externă în ceea ce privește 

politicile externe ale Uniunii, ar trebui să 

elaboreze clauze standard opționale care să 

fie utilizate în acordurile 

interguvernamentale dintre statele membre 

și țări terțe. Utilizarea unor astfel de 

clauze standard ar trebui să vizeze 

evitarea conflictelor dintre acordurile 

interguvernamentale și dreptul Uniunii, în 

special normele pieței interne a energiei și 

dreptul concurenței, precum și a 

conflictelor cu acordurile internaționale 

încheiate de Uniune. Utilizarea lor ar trebui 

să fie opțională, iar conținutul ar trebui să 

poată fi adaptat oricăror circumstanțe 

specifice. 

(16) Un schimb permanent de informații 

cu privire la acordurile 

interguvernamentale la nivelul Uniunii este 

de natură să favorizeze dezvoltarea celor 

mai bune practici. Pe baza celor mai bune 

practici, Comisia, în cooperare cu statele 

membre și, dacă este cazul, în colaborare 

cu Serviciul European de Acțiune Externă 

în ceea ce privește politicile externe ale 

Uniunii, ar trebui să elaboreze clauze 

standard opționale care să fie utilizate în 

acordurile interguvernamentale dintre 

statele membre și țări terțe, precum și o 

listă de exemple de clauze care nu 

respectă dreptul Uniunii sau obiectivele 

uniunii energetice și care ar trebui, în 

principiu, evitate. Utilizarea acestor 

clauze standard ar trebui să asigure 

conformitatea acordurilor 

interguvernamentale cu dreptul Uniunii și 

conflicte cu acordurile internaționale 

încheiate de Uniune. Utilizarea lor ar trebui 

să fie opțională, iar conținutul și structura 

lor ar trebui să poată fi adaptate oricăror 
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circumstanțe specifice. 

 

Amendamentul   19 

Propunere de decizie 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) O mai bună cunoaștere reciprocă a 

acordurilor interguvernamentale și a 

instrumentelor fără caracter juridic 

obligatoriu existente și a celor noi ar trebui 

să permită o mai bună coordonare în 

materie de energie între statele membre și 

între statele membre și Comisie. O astfel 

de îmbunătățire a coordonării ar trebui să 

permită statelor membre să beneficieze pe 

deplin de pe urma ponderii politice și 

economice a Uniunii și să permită 

Comisiei să propună soluții la problemele 

identificate în domeniul acordurilor 

interguvernamentale. 

(17) O mai bună cunoaștere reciprocă a 

acordurilor interguvernamentale și a 

instrumentelor fără caracter juridic 

obligatoriu existente și a celor noi ar trebui 

să permită o mai mare transparență și o 

mai bună coordonare în materie de energie 

între statele membre și între statele 

membre și Comisie. Un nivel mai ridicat 

de transparență și coordonare este 

important mai ales pentru statele membre 

care se bazează pe interconexiuni cu un 

stat membru care negociază un acord 

interguvernamental. O astfel de 

îmbunătățire a coordonării ar trebui să 

permită statelor membre să beneficieze pe 

deplin de pe urma ponderii politice și 

economice a Uniunii, să le mărească 

puterea de negociere față de țări terțe și să 

permită Comisiei să garanteze securitatea 

aprovizionării cu energie în Uniune. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de decizie 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Comisia ar trebui să faciliteze și să 

încurajeze coordonarea dintre statele 

membre în vederea consolidării rolului 

strategic global al Uniunii printr-o abordare 

coordonată puternică și eficientă față de 

țările producătoare, de tranzit și 

consumatoare. 

(18) Comisia ar trebui să faciliteze și să 

asigure coordonarea dintre statele membre 

în vederea consolidării rolului strategic 

global al Uniunii în domeniul energiei 

printr-o abordare coordonată pe termen 

lung bine definită și eficientă față de țările 

producătoare, de tranzit și consumatoare. 
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Amendamentul  21 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezenta decizie instituie un 

mecanism pentru schimbul de informații 

dintre statele membre și Comisie cu privire 

la acordurile interguvernamentale și la 

instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu din domeniul energiei, astfel 

cum sunt definite la articolul 2, în vederea 

optimizării funcționării pieței interne de 

energie. 

1. Prezenta decizie instituie un 

mecanism pentru schimbul de informații 

dintre statele membre și Comisie cu privire 

la acordurile interguvernamentale și la 

instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu din domeniul energiei, astfel 

cum sunt definite la articolul 2, în vederea 

optimizării funcționării pieței interne de 

energie și a garantării securității 

aprovizionării în Uniune și pentru a ajuta 

la îndeplinirea obiectivelor strategiei 

privind uniunea energetică. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) „acord interguvernamental” 

înseamnă orice acord obligatoriu din punct 

de vedere juridic, încheiat între unul sau 

mai multe state membre și una sau mai 

multe țări terțe, care are impact asupra 

funcționării pieței interne a energiei sau 

asupra securității aprovizionării cu energie 

în Uniune; cu toate acestea, în cazul în care 

un astfel de acord obligatoriu din punct de 

vedere juridic vizează și alte chestiuni, 

numai dispozițiile referitoare la energie, 

inclusiv dispozițiile generale care se aplică 

respectivelor dispoziții referitoare la 

energie, constituie un „acord 

interguvernamental”; 

(1) „acord interguvernamental” 

înseamnă orice acord obligatoriu din punct 

de vedere juridic, indiferent de denumirea 

sa oficială, încheiat între unul sau mai 

multe state membre și una sau mai multe 

țări terțe, inclusiv organizații 

internaționale, companii unde țara terță 

este acționar majoritar și companii în care 

țara terță are o influență majoră asupra 

procesului decizional, care are un impact 

potențial asupra funcționării pieței interne 

a energiei sau asupra securității 

aprovizionării cu energie în Uniune și care 

poate privi achiziționarea, 

comercializarea, tranzitarea, vânzarea, 

stocarea sau furnizarea energiei în sau 

către cel puțin un stat membru sau 

construirea sau exploatarea unei 

infrastructuri energetice având o 

conexiune fizică cu cel puțin un stat 

membru; cu toate acestea, în cazul în care 

un astfel de acord obligatoriu din punct de 
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vedere juridic vizează și alte chestiuni, 

numai dispozițiile referitoare la energie, 

inclusiv dispozițiile generale care se aplică 

respectivelor dispoziții referitoare la 

energie, constituie un „acord 

interguvernamental”; 

 

Amendamentul  23 

Propunere de decizie 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) „instrument fără caracter juridic 

obligatoriu” înseamnă un acord fără 

caracter juridic obligatoriu, încheiat între 

unul sau mai multe state membre și una sau 

mai multe țări terțe, precum un 

memorandum de înțelegere, o declarație 

comună, o declarație ministerială comună, 

o acțiune comună sau un cod de conduită 

comun, care conține interpretarea dreptului 

Uniunii, stabilește condițiile pentru 

aprovizionarea cu energie (cum ar fi 

volumurile și prețurile) sau dezvoltarea 

infrastructurilor energetice; 

(3) „instrument fără caracter juridic 

obligatoriu” înseamnă un acord fără 

caracter juridic obligatoriu, încheiat între 

unul sau mai multe state membre și una sau 

mai multe țări terțe, precum un 

memorandum de înțelegere, o declarație 

comună, o declarație ministerială comună, 

o acțiune comună sau un cod de conduită 

comun, care conține interpretarea dreptului 

Uniunii, stabilește condițiile pentru 

aprovizionarea cu energie (cum ar fi 

volumurile și prețurile) sau dezvoltarea sau 

exploatarea infrastructurilor energetice; 

 

Amendamentul   24 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care statul membru transmite o 

astfel de notificare cu privire la negocieri, 

statul membru în cauză ar trebui să 

informeze periodic Comisia cu privire la 

evoluția negocierilor. 

Odată ce statul membru a transmis 

Comisiei o astfel de notificare cu privire la 

negocieri, statul membru în cauză 

informează periodic Comisia cu privire la 

evoluția negocierilor. 

 

Amendamentul   25 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Informațiile furnizate Comisiei cuprind 

informații privind dispozițiile care 

urmează a fi discutate în cadrul 

negocierilor, obiectivele negocierilor și 

alte informații relevante în conformitate 

cu dispozițiile referitoare la 

confidențialitate prevăzute la articolul 8. 

 

Amendamentul   26 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Informațiile primite, cu excepția părților 

confidențiale identificate în conformitate 

cu articolul 8, și eventuale note privind 

incompatibilitatea cu legislația Uniunii 

sunt puse la dispoziția tuturor statelor 

membre de către Comisie pentru a 

asigura faptul că obiectivele uniunii 

energetice sunt îndeplinite. 

 

Amendamentul   27 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care acordul interguvernamental 

ratificat sau modificarea ratificată a 

acordului interguvernamental se referă în 

mod explicit la alte texte, statul membru în 

cauză prezintă inclusiv textele respective, 

în măsura în care acestea conțin elemente 

care pot avea impact asupra funcționării 

pieței interne a energiei sau asupra 

securității aprovizionării cu energie în 

cadrul Uniunii. 

În cazul în care acordul interguvernamental 

ratificat sau modificarea ratificată a 

acordului interguvernamental se referă în 

mod explicit la alte texte, statul membru în 

cauză prezintă inclusiv textele respective, 

în măsura în care acestea conțin oricare 

din elementele enumerate la articolul 2 

alineatul (1). 
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Amendamentul  28 

Propunere de decizie 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Obligația de notificare a Comisiei în 

conformitate cu alineatele (2) și (3) nu se 

aplică în cazul acordurilor între entități 

comerciale. 

4. Obligația de notificare a Comisiei în 

conformitate cu alineatele (2) și (3) nu se 

aplică în cazul acordurilor care sunt 

încheiate doar între entități comerciale. 

 În cazul în care există îndoieli dacă un 

acord constituie un acord 

interguvernamental sau un acord 

interguvernamental existent și, prin 

urmare, dacă trebuie să fie notificat în 

conformitate cu articolele 3 și 6, statele 

membre consultă Comisia fără întârziere. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în un stat membru transmite 

Comisiei o notificare cu privire la 

negocieri în temeiul articolului 3 alineatul 

(1), serviciile Comisiei îi pot oferi statului 

membru respectiv asistență cu privire la 

modul în care poate evita o 

incompatibilitate între acordul 

interguvernamental sau modificarea la 

acordul interguvernamental existent în curs 

de negociere și dreptul Uniunii. De 

asemenea, statul membru respectiv poate 

solicita asistența Comisiei în cadrul 

negocierilor în cauză. 

1. În cazul în un stat membru transmite 

Comisiei o notificare cu privire la 

negocieri în temeiul articolului 3 alineatul 

(1), serviciile Comisiei oferă statului 

membru respectiv asistență și orientări cu 

privire la modul în care poate asigura 

faptul că acordul interguvernamental sau 

modificarea la acordul interguvernamental 

existent în curs de negociere este conform 

cu dreptul Uniunii și cu obiectivele de 

securitate energetică ale Uniunii. 

 

 

Amendamentul  30 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. La solicitarea statului membru în 

cauză sau la cererea Comisiei și cu 

aprobarea scrisă a statului membru în 

cauză, Comisia poate participa la 

negocieri în calitate de observator. 

2. În cazul în care Comisia consideră 

necesar acest lucru din perspectiva 

funcționării pieței interne a energiei sau a 

securității aprovizionării cu energie în 

Uniune, ea participă la negocieri în 

calitate de observator, fără a limita 

libertatea de negociere a statelor membre. 

De asemenea, statul membru în cauză 

poate solicita asistența Comisiei în cadrul 

negocierilor. 

 

 

 

Amendamentul  31 

Propunere de decizie 

Articolul 4 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care Comisia participă la 

negocieri în calitate de observator, 

aceasta poate oferi statului membru în 

cauză asistență privind modul în care poate 

evita incompatibilitatea între acordul 

interguvernamental sau modificarea în curs 

de negociere și dreptul Uniunii. 

3. Pe parcursul negocierilor, Comisia 

oferă statului membru în cauză asistență 

privind modul în care poate asigura faptul 

că acordul interguvernamental sau 

modificarea în curs de negociere este 

conformă cu dreptul Uniunii și respectă 

obiectivele uniunii energetice. 

Reprezentanții Comisiei tratează 

informațiile sensibile primite în timpul 

negocierilor cu confidențialitatea 

cuvenită. 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În termen de șase săptămâni de la 

data notificării proiectului complet de 

acord interguvernamental sau de 

modificare, inclusiv a anexelor la acestea, 

1. În termen de patru săptămâni de la 

data notificării proiectului complet de 

acord interguvernamental sau de 

modificare, inclusiv a anexelor la acestea, 
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în temeiul articolului 3 alineatul (2), 

Comisia informează statul membru în 

cauză cu privire la orice îndoieli legate de 

compatibilitatea proiectului de acord sau a 

modificării cu dreptul Uniunii, în special 

cu legislația privind piața internă a 

energiei și cu dreptul Uniunii în materie 

de concurență. În lipsa unui răspuns din 

partea Comisiei în termenul indicat, se 

consideră că aceasta nu a avut astfel de 

dubii. 

în temeiul articolului 3 alineatul (2), 

Comisia informează statul membru în 

cauză cu privire la orice îndoieli legate de 

compatibilitatea proiectului de acord sau a 

modificării cu dreptul Uniunii. În lipsa 

unui răspuns din partea Comisiei în 

termenul indicat, se consideră că aceasta nu 

a avut astfel de dubii. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care Comisia informează 

statul membru în cauză în temeiul 

alineatului (1) că are îndoieli, aceasta 

transmite statului membru în cauză avizul 

său privind compatibilitatea proiectului de 

acord interguvernamental sau de 

modificare în cauză cu dreptul Uniunii, în 

special cu legislația privind piața internă 

a energiei și cu dreptul Uniunii în materie 

de concurență, în termen de 12 săptămâni 

de la data de notificare menționată la 

alineatul (1). În lipsa unui aviz al Comisiei 

în cursul perioadei respective, se consideră 

că aceasta nu a exprimat vreo obiecție. 

2. În cazul în care Comisia informează 

statul membru în cauză în temeiul 

alineatului (1) că a constatat 

incompatibilitatea acordului 
interguvernamental sau a modificării cu 

dreptul Uniunii, Comisia furnizează 

statului membru un aviz detaliat în termen 

de 12 săptămâni de la data de notificare 

menționată la alineatul (1). În lipsa unui 

aviz al Comisiei în cursul perioadei 

respective, se consideră că aceasta nu a 

exprimat vreo obiecție. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Cu acordul statului membru în cauză, 

termenele menționate la alineatele (1) și (2) 

pot fi prelungite. Termenele prevăzute la 

alineatele (1) și (2) se scurtează de comun 

acord cu Comisia, dacă situația impune o 

3. Cu acordul statului membru în cauză, 

termenele menționate la alineatele (1) și (2) 

pot fi prelungite. Termenele prevăzute la 

alineatele (1) și (2) se scurtează de comun 

acord cu Comisia, dacă situația o impune, 
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astfel de măsură. pentru a se asigura că negocierile se 

încheie în timp util. 

 

 

Amendamentul  35 

Propunere de decizie 

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care semnează, ratifică sau 

adoptă un acord interguvernamental sau o 

modificare, statul membru în cauză ține 

seama în cea mai mare măsură de avizul 

Comisiei menționat la alineatul (2). 

Înainte de a semna, ratifica sau aproba un 

acord interguvernamental sau o modificare, 

statul membru în cauză demonstrează cum 

a fost abordat avizul Comisiei menționat la 

alineatul (2) pentru a se asigura 

conformitatea deplină cu dreptul Uniunii. 

 

Amendamentul   36 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la [3 de luni de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii] cel târziu, statele 

membre notifică Comisiei toate acordurile 

interguvernamentale existente, inclusiv 

anexele și modificările aduse acestora. 

Până la [3 de luni de la intrarea în vigoare a 

prezentei decizii], statele membre notifică 

Comisiei toate acordurile 

interguvernamentale existente, inclusiv 

anexele și modificările aduse acestora. În 

cazul în care sunt indicii că ar putea fi 

necesar să deschidă negocieri cu o țară 

terță în viitor, statele membre informează 

Comisia în consecință. 

 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obligația de notificare a Comisiei în 

conformitate cu prezentul alineat nu se 

Obligația de notificare a Comisiei în 

conformitate cu prezentul alineat nu se 
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aplică în cazul acordurilor între entități 

comerciale. 

aplică în cazul acordurilor care sunt 

încheiate doar între entități comerciale. 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia evaluează acordurile 

interguvernamentale notificate în 

conformitate cu alineatul (1) sau (2). În 

cazul în care, după prima sa evaluare, 

Comisia are îndoieli cu privire la 

compatibilitatea acordurilor respective cu 

dreptul Uniunii, în special cu legislația 

privind piața internă a energiei și cu 

dreptul Uniunii în materie de concurență, 

Comisia informează statele membre în 

cauză în mod corespunzător, în termen de 

nouă luni de la notificarea acordurilor 

respective. 

3. Comisia evaluează acordurile 

interguvernamentale notificate în 

conformitate cu alineatul (1) sau (2). În 

cazul în care, după prima sa evaluare, 

Comisia are îndoieli cu privire la 

compatibilitatea acordurilor respective cu 

dreptul Uniunii, Comisia informează 

statele membre în cauză în mod 

corespunzător, în termen de nouă luni de la 

notificarea acordurilor respective. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de decizie 

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Evaluarea de către Comisie a 

acordurilor interguvernamentale și a 

acordurilor interguvernamentale existente 

nu aduce atingere aplicării normelor 

Uniunii privind încălcările, ajutoarele de 

stat și concurența și nu înlocuiește în 

niciun caz evaluarea lor. 
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Amendamentul  40 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La adoptarea unui instrument fără caracter 

juridic obligatoriu sau a unei modificări a 

unui instrument fără caracter juridic 

obligatoriu, statul membru în cauză 

notifică Comisiei instrumentul fără caracter 

juridic obligatoriu sau modificarea, 

inclusiv orice anexă la acestea. 

Înainte de adoptarea unui instrument fără 

caracter juridic obligatoriu sau a unei 

modificări a unui instrument fără caracter 

juridic obligatoriu, statul membru în cauză 

notifică prompt Comisiei instrumentul fără 

caracter juridic obligatoriu sau 

modificarea, inclusiv orice anexă la 

acestea. 

 

 

Amendamentul  41 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Obligația de notificare a Comisiei în 

conformitate cu alineatele (1) și (2) nu se 

aplică în cazul acordurilor între entități 

comerciale. 

3. Obligația de notificare a Comisiei în 

conformitate cu alineatele (1) și (2) nu se 

aplică în cazul acordurilor care sunt 

încheiate doar între entități comerciale. 

 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de decizie 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Atunci când, după prima sa 

evaluare, Comisia consideră că măsurile 

de punere în aplicare a instrumentului fără 

caracter juridic obligatoriu care i-a fost 

notificat în conformitate cu alineatele (1) și 

(2) ar putea intra în conflict cu dreptul 

Uniunii, în special cu legislația referitoare 

la piața internă a energiei și cu legislația 

Uniunii în materie de concurență, 

4. Comisia informează statul membru 

în cauză în legătură cu îndoielile sale că 

măsurile de punere în aplicare a 

instrumentului fără caracter juridic 

obligatoriu care i-a fost notificat în 

conformitate cu alineatele (1) și (2) ar 

putea intra în conflict cu dreptul Uniunii 

sau cu obiectivele strategiei privind 
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Comisia poate informa în consecință 

statul membru vizat. 

uniunea energetică. 

 4a. Înainte de a semna, ratifica sau 

aproba un instrument fără caracter 

juridic obligatoriu sau o modificare, statul 

membru în cauză demonstrează cum a 

fost abordat avizul Comisiei pentru a se 

asigura conformitatea deplină a 

măsurilor de punere în aplicare cu 

dreptul Uniunii și cu obiectivele de 

securitate energetică ale Uniunii.  

 În lipsa unui răspuns din partea Comisiei 

în termen de patru săptămâni de la 

notificare, se consideră că Comisia nu a 

avut astfel de îndoieli. Avizul Comisiei cu 

privire la instrumentele fără caracter 

juridic obligatoriu nu este obligatoriu din 

punct de vedere juridic. Cu toate acestea, 

atunci când semnează, ratifică sau aprobă 

un instrument fără caracter juridic 

obligatoriu sau o modificare la un 

instrument fără caracter juridic 

obligatoriu, statul membru în cauză ține 

seama în cea mai mare măsură de avizul 

Comisiei și abordează dispozițiile 

problematice ale acestor instrumente. 

 4b. În cazul în care există îndoieli dacă 

un instrument constituie un instrument 

fără caracter juridic obligatoriu sau un 

instrument fără caracter juridic 

obligatoriu existent și, prin urmare, dacă 

trebuie să fie notificat în conformitate cu 

articolul 7, statele membre consultă 

Comisia fără întârziere. 

 

Amendamentul   43 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care un stat membru nu a 

semnalat că astfel de informații sunt 

confidențiale în conformitate cu alineatul 

(1), Comisia pune informațiile respective, 

în format electronic securizat, la dispoziția 

2. În cazul în care un stat membru nu a 

semnalat că astfel de informații sunt 

confidențiale în conformitate cu alineatul 

(1), Comisia pune informațiile respective, 

în format electronic securizat, la dispoziția 
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tuturor celorlalte state membre. tuturor celorlalte state membre, împreună 

cu nota privind orice incompatibilitate cu 

legislația Uniunii. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ea (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) informații referitoare la dispozițiile 

care intră în competența Uniunii în 

contextul politicii comerciale comune. 

Justificare 

Raportorul consideră că ar trebui să se pună un accent deosebit și pe respectarea 

chestiunilor care intră în competențele exclusive ale Uniunii în cadrul politicii comerciale 

comune. 

 

Amendamentul   45 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia pune rezumatul menționat la 

alineatul (3) la dispoziția tuturor celorlalte 

state membre, în format electronic. 

4. Comisia pune rezumatul menționat la 

alineatul (3) la dispoziția tuturor celorlalte 

state membre, în format electronic, 

împreună cu observațiile sale privind 

conformitatea cu strategia privind 

uniunea energetică. 

 

Amendamentul   46 

Propunere de decizie 

Articolul 8 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Solicitările de tratament confidențial 

în temeiul prezentului articol nu limitează 

accesul Comisiei la informațiile 

confidențiale. Comisia se asigură că 

5. Solicitările de tratament confidențial 

în temeiul prezentului articol nu limitează 

accesul Comisiei la informațiile 

confidențiale. Comisia se asigură că 
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accesul la informațiile confidențiale este 

strict limitat la serviciile Comisiei pentru 

care este absolut necesar să dispună de 

aceste informații. 

accesul la informațiile confidențiale este 

strict limitat la serviciile Comisiei pentru 

care este absolut necesar să dispună de 

aceste informații. Reprezentanții Comisiei 

care participă la negocierea acordurilor 

interguvernamentale în calitate de 

observatori tratează informațiile sensibile 

primite în timpul negocierilor cu 

confidențialitatea cuvenită. 

 

 

 

Amendamentul  47 

Propunere de decizie 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) de a identifica problemele comune 

legate de acordurile interguvernamentale și 

de instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu și de a examina măsuri 

adecvate pentru soluționarea acestor 

probleme și, dacă este cazul, de a propune 

soluții; 

(b) de a identifica problemele comune 

legate de acordurile interguvernamentale și 

de instrumentele fără caracter juridic 

obligatoriu și de a examina măsuri 

adecvate pentru soluționarea acestor 

probleme și, dacă este cazul, de a propune 

îndrumări și soluții; 

 

 

Amendamentul  48 

Propunere de decizie 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) de a elabora, pe baza celor mai bune 

practici și în consultare cu statele membre, 

clauze standard opționale care, dacă se 

aplică, ar îmbunătăți în mod semnificativ 

conformitatea viitoarelor acorduri 

interguvernamentale și a instrumentelor 

fără caracter juridic obligatoriu cu dreptul 

Uniunii; 

(c) de a elabora, până la … [a se 

introduce data: 1 an de la data intrării în 

vigoare a prezentei decizii], pe baza celor 

mai bune practici și în consultare cu statele 

membre, clauze standard și orientări 

opționale care, dacă se aplică, ar 

îmbunătăți în mod semnificativ 

conformitatea viitoarelor acorduri 

interguvernamentale și a instrumentelor 

fără caracter juridic obligatoriu cu dreptul 

Uniunii; 
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Amendamentul  49 

Propunere de decizie 

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Până la ... [a se introduce data: 1 an 

de la data intrării în vigoare a prezentei 

decizii], Comisia, pe baza celor mai bune 

practici și după consultarea statelor 

membre, dezvoltă un sistem de informații 

agregate, care, protejând caracterul 

confidențial al informațiilor sensibile, 

garantează o mai mare transparență a 

principalelor elemente ale acordurilor 

interguvernamentale, astfel încât să se 

stabilească un criteriu indicativ care să 

poată fi utilizat de statele membre în 

negocieri în vederea evitării abuzurilor de 

poziție dominantă de către țări terțe. 

 

Amendamentul   50 

Propunere de decizie 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 1 ianuarie 2020 cel târziu, 

Comisia prezintă Parlamentului European, 

Consiliului, Comitetului Economic și 

Social European și Comitetului Regiunilor 

un raport privind aplicarea prezentei 

decizii. 

1. Până la ... [doi ani de la data intrării 

în vigoare a prezentei decizii], Comisia 

prezintă Parlamentului European, 

Consiliului, Comitetului Economic și 

Social European și Comitetului Regiunilor 

un raport privind aplicarea prezentei 

decizii. 

 

 

 

 


