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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-001111/2019
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

Subiect: Un caz de abuz de poziție dominantă în sectorul energetic

La 17 decembrie 2018, Comisia a adoptat o decizie de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
grupului Bulgarian Energy Holding (BEH) Group1 și a emis o amendă de 77 de milioane EUR pentru 
blocarea accesului la infrastructura de gaze naturale din Bulgaria2.

Având în vedere tipurile de conduită identificate de Comisie și anunțul BEH că va contesta decizia:

Cum se va asigura Comisia că BEH și Bulgartransgaz pun în aplicare măsurile necesare pentru ca 
conducta de interconectare Bulgaria-Grecia și conducta BRUA să devină realitate?

Ce garanții a obținut sau impus Comisia pentru a se asigura că BEH și Bulgartransgaz vor coopera cu 
operatorii de sisteme de transport din vecinătate, în conformitate cu obligațiile lor de reglementare și 
contractuale, pentru a face ca conducta de interconectare Bulgaria-Grecia și conducta BRUA să 
devină operaționale și să deservească cetățenii UE din sud-estul Europei?

1 Cauza AT.39849, în care, conform unui comunicat de presă oficial al Comisiei, BEH a refuzat accesul 
concurenților la: rețeaua națională bulgară de transport al gazelor naturale; singura instalație de stocare a 
gazelor din Bulgaria; și singura conductă de import pentru aducerea gazelor în Bulgaria, care a fost rezervată 
integral de BEH. Comportamentul BEH a constituit un abuz de poziție dominantă (articolul 102 din TFUE).

2 Comisia a explicat că decizia sa de a elimina barierele la intrare pentru concurenții de pe piețele din Bulgaria 
ar permite pieței angro bulgare a gazului să funcționeze mai eficient. Ea a afirmat, de asemenea, că acest 
lucru ar fi facilitat și mai mult de recenta deschidere a „interconexiunii de gaze naturale dintre Bulgaria și 
Grecia”, pentru care a aprobat sprijin public la 8 noiembrie 2018, și de „proiectul de cooperare energetică 
Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA)”, care „va permite angrosiștilor bulgari să își diversifice sursele de 
aprovizionare”.


