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PIAȚA INTERNĂ A ENERGIEI

În vederea armonizării și liberalizării pieței interne a energiei a UE, începând cu 1996,
s-au adoptat măsuri privind accesul la piață, transparența și reglementarea, protecția
consumatorilor, sprijinirea interconectării și nivelurile adecvate de aprovizionare.
Aceste măsuri urmăresc să asigure un grad mai ridicat de competitivitate, orientare
către client, flexibilitate și nediscriminare pe piața UE a energiei electrice, cu
prețuri de aprovizionare bazate pe piață. În acest sens, ele consolidează și
extind drepturile clienților individuali și ale comunităților energetice, contribuie la
combaterea sărăciei energetice, clarifică rolurile și responsabilitățile participanților
pe piață și ale autorităților de reglementare și abordează chestiunea securității
aprovizionării cu energie electrică, gaze și petrol, precum și a dezvoltării unor
rețele transeuropene pentru transportarea energiei electrice și a gazelor. Odată cu
invadarea Ucrainei de către Rusia și cu declanșarea crizei energetice provocate de
aceasta, structura pieței energetice a UE a suferit schimbări structurale profunde.

TEMEI JURIDIC

Articolele 114 și 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

OBIECTIVE

În sectorul energetic, finalizarea pieței interne a UE presupune: eliminarea a
numeroase obstacole și bariere din calea comerțului, apropierea politicilor și a
măsurilor fiscale și de stabilire a prețurilor în ceea ce privește normele și standardele
aplicabile, precum și adoptarea unor reglementări în materie de mediu și siguranță.
Obiectivul este de a asigura o piață funcțională, cu un acces echitabil la piață și
un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, precum și niveluri corespunzătoare ale
interconectării și capacității de producție.

REALIZĂRI

A. Liberalizarea piețelor de gaze și electricitate
În anii 1990, când majoritatea piețelor naționale ale electricității și gazelor naturale
erau încă monopoluri, Uniunea Europeană și statele membre au decis să deschidă
treptat aceste piețe concurenței. Primele directive de liberalizare (primul pachet privind
energia) au fost adoptate în 1996 (electricitate) și 1998 (gaze), urmând să fie transpuse
în sistemele juridice ale statelor membre până în 1998 (electricitate) și 2000 (gaze).
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Al doilea pachet privind energia a fost adoptat în 2003, directivele cuprinse în acesta
urmând să fie transpuse de statele membre în legislația națională până în 2004, în timp
ce unele dispoziții au intrat vigoare abia în 2007. Consumatorii industriali și cei casnici
erau acum liberi să-și aleagă singuri furnizorii de gaze și pe cei de energie electrică
dintr-o gamă mai largă de concurenți.
În aprilie 2009, a fost adoptat un al treilea pachet privind energia, care urmărea
continuarea liberalizării piețelor interne ale energiei electrice și gazelor, modificând cel
de al doilea pachet și reprezentând piatra de temelie a punerii în aplicare a pieței interne
a energiei.
În iunie 2019, a fost adoptat un al patrulea pachet privind energia, care cuprinde
o directivă (Directiva privind energia electrică 2019/944/UE) și trei regulamente
[Regulamentul privind energia electrică 2019/943/UE, Regulamentul privind pregătirea
pentru riscuri 2019/941/UE și Regulamentul privind Agenția pentru Cooperarea
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) 2019/942/UE]. Cel de
al patrulea pachet privind energia a introdus noi norme privind piața energiei electrice
pentru energia din surse regenerabile și cu scopul de a atrage investiții. Prin acest
demers au fost oferite stimulente pentru consumatori și a fost introdusă o nouă limită
de eligibilitate pentru ca centralele electrice să fie eligibile să primească subvenții ca
mecanisme de asigurare a capacității. În plus, cel de-al patrulea pachet le-a impus
statelor membre obligația de a elabora planuri de urgență pentru potențiale crize de
energie electrică și a sporit competențele ACER în cadrul cooperării transfrontaliere
în materie de reglementare, atunci când există riscul unei fragmentări naționale și
regionale.
Cel de-al cincilea pachet privind energia, intitulat „Pregătiți pentru 55”, a fost publicat
la 14 iulie 2021, având drept obiectiv alinierea obiectivelor UE în sectorul energetic
la noile ambiții europene în materie de climă pentru 2030 și 2050. Dezbaterea
privind elementele care vizează domeniul energiei din acest pachet este în curs de
desfășurare. După invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 și după ce
aceasta a întrerupt complet operațiunile sale de aprovizionare cu gaze a Europei și
în urma crizei energetice rezultate, UE a decis să elimine rapid toate importurile de
combustibili fosili din Rusia, să introducă măsuri de economisire a energiei, să își
diversifice importurile de energie, să adopte măsuri structurale pe piețele energiei
electrice și gazelor și să accelereze introducerea surselor regenerabile de energie.
B. Măsuri suplimentare
Astfel cum s-a anunțat în Strategia pentru o uniune energetică (COM(2015)0080),
pentru a le furniza consumatorilor o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri
abordabile, Comisia a prezentat pachetul intitulat „Energie curată pentru toți europenii”
(COM(2016)0860) la data de 30 noiembrie 2016. Cel de-al patrulea pachet privind
energia, aflat în prezent în vigoare, pune în aplicare uniunea energetică și se referă la
eficiența energetică, la energia regenerabilă, la organizarea pieței energiei electrice,
securitatea aprovizionării cu energie electrică și la normele de guvernanță a uniunii
energetice. Pentru a finaliza piața internă a energiei, Comisia a adoptat măsuri în
Directiva privind energia electrică, în Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri și
în Regulamentul ACER.
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Regulamentul privind piața internă a energiei electrice [Regulamentul (UE) 2019/943]
revizuiește normele și principiile pieței interne a energiei electrice pentru a asigura
buna funcționare și competitivitatea acesteia. Acesta sprijină decarbonizarea sectorului
energetic al UE, elimină barierele din calea comerțului transfrontalier cu energie
electrică și face posibilă tranziția UE către o energie curată, în conformitate cu
angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris. Regulamentul definește un
set de principii bazate pe piață în ceea ce privește funcționarea piețelor energiei
electrice: prețurile se vor forma în funcție de cerere și ofertă; clienții vor beneficia
de pe urma normelor pieței și vor fi participanți activi pe piață; stimulentele pentru
generarea de energie electrică decarbonizată vor fi bazate pe piață; barierele din calea
fluxurilor transfrontaliere de energie electrică vor fi eliminate progresiv; producătorii vor
fi răspunzători în mod direct sau indirect pentru vânzările lor de energie electrică; vor
fi stabilite noi condiții privind instituirea de către statele membre a unor mecanisme de
asigurare a capacității, precum și privind principiile pentru crearea acestora.
Directiva privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice [Directiva
(UE) 2019/944] se concentrează asupra statelor membre și asupra consumatorilor,
definind un set de dispoziții care abordează diferite aspecte și care plasează
consumatorul în centrul tranziției către o energie curată. Furnizorii vor fi liberi să
stabilească prețul la care furnizează energia electrică clienților. Statele membre vor
asigura o concurență a prețurilor bazată pe piață între furnizori; se va asigura protecția
clienților casnici vulnerabili și afectați de sărăcia energetică; se va garanta dreptul
consumatorilor finali la energia electrică furnizată de un furnizor, sub rezerva acordului
furnizorului, indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul care respectă
cerințele UE. Consumatorii vor putea solicita instalarea de contoare inteligente de
energie electrică fără costuri suplimentare; clienții casnici și microîntreprinderile vor
avea acces gratuit la cel puțin un instrument de comparare a ofertelor furnizorilor,
inclusiv a ofertelor pentru contracte de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice;
de asemenea, clienții casnici și microîntreprinderile vor avea dreptul să schimbe
furnizorii în mod gratuit în termen de maximum trei săptămâni și să participe la
programe de schimbare colectivă a furnizorilor. Consumatorii finali care dispun de
contoare inteligente vor fi în măsură să solicite contracte de furnizare a energiei
electrice cu prețuri dinamice cu cel puțin un furnizor mare; aceștia vor avea dreptul să
acționeze în calitate de clienți activi, de exemplu prin vânzarea de energie electrică
autoprodusă, fără a fi supuși unor cerințe tehnice disproporționate sau discriminatorii,
și de a dispune de un rezumat clar al condițiilor contractuale.
Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri [Regulamentul (UE) 2019/941]
urmărește să asigure o mai bună pregătire în caz de riscuri prin încurajarea cooperării
între operatorii de transport și de sistem din cadrul UE, cei din țările învecinate și
ACER. Acesta vizează, de asemenea, să faciliteze gestionarea transfrontalieră a
rețelelor electrice în cazul unei crize de energie electrică, prin noile centre operaționale
regionale, care au fost introduse în propunerea de regulament conexă privind piața
internă a energiei electrice [Regulamentul (UE) 2019/943]. Rețeaua europeană a
operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) va elabora și
propune o metodologie comună pentru identificarea riscurilor, în cooperare cu ACER
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și Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice, care va fi ulterior aprobată de
ACER. Au fost propuse patru seturi de măsuri:
1. norme comune privind prevenirea crizelor de energie electrică și pregătirea pentru
acestea, astfel încât să se asigure cooperarea transfrontalieră;
2. norme comune pentru gestionarea crizelor;
3. metode comune de evaluare a riscurilor legate de securitatea aprovizionării;
4. un cadru comun pentru o mai bună evaluare și monitorizare a securității
aprovizionării cu energie electrică.
Dezbaterea privind aspectele energetice ale celui de-al cincilea pachet energetic a
avut loc inițial în contextul prețurilor ridicate la energie determinate de redresarea post-
pandemie. În iulie 2021, Comisia a publicat prima parte a pachetului „Pregătiți pentru
55”, care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % și
realizarea obiectivului de edificare a unei Europe neutre din punct de vedere climatic
până în 2050. În decembrie 2021, cel de al cincilea pachet privind energia a fost
urmat de publicarea pachetului privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate.
Dezbaterea privind cel de-al cincilea pachet energetic s-a schimbat radical după
invadarea Ucrainei de către Rusia și după criza energetică care a urmat, evenimente
care au dus la întreruperea unilaterală de către Rusia a aprovizionării statelor membre
ale UE cu gaze rusești și la prețurile extrem de ridicate la gaze și energie electrică în
Europa.
Ca reacție la escaladarea crizei energetice mondiale, UE a prezentat mai multe
propuneri care preconizează schimbări structurale profunde ale piețelor sale de
energie. În martie 2022, comunicarea REPowerEU (COM/2022/108) a declarat imediat
intenția UE de a-și elimina treptat dependența de combustibilii fosili din Rusia.
În mai 2022, comunicarea a fost urmată de planul REPowerEU (COM/2022/230),
care a prezentat acțiuni suplimentare pentru a economisi energie, a diversifica
aprovizionarea cu energie, a spori securitatea aprovizionării cu energie și a înlocui
combustibilii fosili prin accelerarea introducerii energiei din surse regenerabile. În
iulie 2022, Comisia a propus noi norme privind măsurile coordonate de reducere a
cererii de gaze și a publicat comunicarea „Să economisim gazele pentru siguranță
la iarnă” (COM/2022/360). Noul Regulament (UE) 2022/1369 al Consiliului privind
măsurile coordonate de reducere a cererii de gaze a intrat în vigoare la 9 august. La
14 septembrie 2022, Comisia a propus un nou regulament privind o intervenție de
urgență cu scopul de a aborda problema prețurilor ridicate la energie (COM/2022/473)
și de a reduce facturile la energie pentru cetățenii și întreprinderile europene.
Propunerea introduce măsuri de reducere a cererii de energie electrică, un plafon
temporar aplicabil veniturilor pentru producătorii de energie electrică care utilizează
tehnologii cu costuri mai mici, cum ar fi sursele regenerabile de energie, energia
nucleară și lignitul, precum și o contribuție de solidaritate temporară asigurată din
profiturile excedentare înregistrate în sectoarele petrolului, gazelor, cărbunelui și
rafinăriilor, care va fi transferată consumatorilor de energie.
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C. Reglementarea pieței energiei: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de
Reglementare din Domeniul Energiei
Agenția ACER a UE este operațională începând din martie 2011 [Regulamentul (CE)
nr. 713/2009]. ACER este responsabilă în principal de promovarea cooperării dintre
autoritățile naționale de reglementare la nivel regional și european și de supravegherea
dezvoltării rețelei și a piețelor interne ale energiei electrice și gazelor. Ea este, de
asemenea, competentă să investigheze cazurile de abuz de piață și să coordoneze
împreună cu statele membre aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare.
În iunie 2019, Comisia a adoptat Regulamentul ACER (2019/942/UE) pentru a reforma
ACER, a asigura procesul de reformare a actelor juridice și a consolida rolul principal
al acesteia de coordonator al acțiunilor autorităților naționale de reglementare, în
special în domeniile în care procesele decizionale naționale fragmentate referitoare
la aspecte cu relevanță transfrontalieră ar duce la apariția unor probleme sau
inconsecvențe pentru piața internă. Atribuțiile ACER în domeniul supravegherii pieței
angro și al infrastructurii transfrontaliere au fost extinse pentru a oferi ACER o
mai mare responsabilitate în ceea ce privește elaborarea și prezentarea către
Comisie a propunerii finale pentru un cod de rețea și influențarea procesului de
revizuire a pieței regionale a energiei electrice (zonă de ofertare), prevăzut în
reformarea Regulamentului privind energia electrică (2019/943/UE). Regulamentul
ACER introduce taxe ca sursă suplimentară de finanțare, pentru a acoperi costurile
activităților legate de REMIT („taxe REMIT”) desfășurate de ACER. La 15 iulie
2020, DG Energie și ACER au prezentat o propunere de structurare a taxelor.
La 17 decembrie 2020, Comisia a adoptat Decizia (UE) 2020/2152 privind taxele,
care vizează acoperirea cheltuielilor pentru operațiuni efectuate de ACER, cum sunt
colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea informațiilor.
Ca măsură suplimentară, au fost adoptate două regulamente prin care au fost create
structuri de cooperare reprezentate prin Rețelele europene ale operatorilor de transport
și de sistem (rețelele ENTSO): unul în domeniul energiei electrice [Regulamentul (CE)
nr. 714/2009] și unul în domeniul gazelor [Regulamentul (CE) nr. 715/2009, modificat
prin Decizia 2010/685/UE a Comisiei]. Rețelele ENTSO, împreună cu ACER, concep
norme detaliate privind accesul la rețea și coduri tehnice și asigură coordonarea
exploatării rețelei prin schimbul de informații operaționale și prin elaborarea unor
standarde și proceduri comune în domeniul siguranței și pentru situații de urgență.
Rețelele ENTSO sunt responsabile și de redactarea, la intervale de doi ani,- a unor
planuri decenale de investiții în rețea, care sunt revizuite ulterior de ACER.
În plus, Regulamentul (UE) 2016/1952 urmărește îmbunătățește transparența prețurilor
la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali industriali, obligând în acest sens
statele membre să se asigure că aceste prețuri și sistemele de stabilire a prețurilor
folosite sunt comunicate către Eurostat o dată sau de două ori pe an. În octombrie 2011,
UE a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența
pieței angro de energie (REMIT), care urmărește să garanteze practici comerciale
echitabile pe piețele europene ale energiei.
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D. Securitatea aprovizionării cu energie electrică, gaze naturale și petrol
Regulamentul (UE) 2019/941 stabilește măsuri menite să garanteze securitatea
aprovizionării cu energie electrică, pentru a asigura buna funcționare a pieței interne
de energie electrică, un nivel adecvat al interconectării statelor membre, un nivel
corespunzător al capacității de producție și un echilibru între cerere și ofertă. În
lumina importanței majore a gazului pentru aprovizionarea cu energie a Uniunii
Europene și ca reacție la criza ruso-ucraineană a gazelor din iarna 2008-2009,
Regulamentul (UE) 2017/1938 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării
cu gaze naturale a fost adoptat în 2010 și revizuit în 2017. Regulamentul urmărește
consolidarea mecanismelor de prevenție și de reacție în situații de criză. În vederea
garantării securității aprovizionării cu petrol, Directiva 2009/119/CE obligă statele
membre să mențină rezerve minime de petrol care corespund mediei zilnice a
importurilor nete pe 90 de zile sau mediei zilnice a consumului intern pe 61 de
zile, în funcție de care cantitate este mai mare. Pentru a răspunde îngrijorărilor cu
privire la livrarea gazului rusesc prin Ucraina, Comisia a lansat Strategia europeană
pentru securitate energetică în mai 2014 (COM(2014)0330). Strategia urmărește să
asigure o aprovizionare cu energie stabilă și din abundență a cetățenilor europeni și a
economiei europene. Aceasta prevede măsuri cum ar fi creșterea eficienței energetice,
promovarea producției de energie în cadrul UE și completarea legăturilor care lipsesc
din infrastructură pentru a redirecționa energia acolo unde este necesară în timpul unei
crize.
În mai 2019, Comisia a adoptat o revizuire specifică a Directivei privind gazele naturale
din 2009 [Directiva (UE) 2019/692]. În urma acestei revizuiri, dispozițiile fundamentale
ale Directivei privind gazele naturale ar deveni imediat aplicabile gazoductelor
transfrontaliere cu țări terțe sau, mai precis, acelor segmente ale conductelor situate
pe teritoriul UE. Acest lucru ar contribui la asigurarea faptului că niciun proiect de
infrastructură de gaze (actual, planificat sau viitor) între un stat membru și o țară terță
nu denaturează piața unică a energiei și nu afectează securitatea aprovizionării în UE.
În decembrie 2021, Comisia a propus o revizuire (COM/2021/803, COM/2021/804 și
COM/2021/805) a Directivei 2009/73/CE privind gazele naturale și a Regulamentului
(CE) nr. 715/2009, care stabilesc un cadru de reglementare pentru piețe competitive și
decarbonizate ale gazelor naturale. Propunerile includ proiectarea și dezvoltarea noii
piețe a hidrogenului din UE și un nou regulament privind reducerea emisiilor de metan
în sectorul energetic.
La 23 martie 2022, în urma invadării Ucrainei de către Rusia și a adoptării de către
Rusia a strategiei de a-și utiliza în mod ofensiv stocurile de gaze, Comisia a propus un
nou regulament privind stocarea gazelor [Regulamentul (UE) 2022/1032], care impune
țărilor UE să se asigure, până la 1 noiembrie 2022, că instalațiile lor de stocare a gazelor
sunt pline până la 80 % din capacitate și, în anii următori, până la 90 % din capacitate.
De asemenea, Comisia a publicat comunicarea intitulată „Securitatea aprovizionării și
prețuri accesibile ale energiei electrice: opțiuni de măsuri imediate și pregătirea pentru
iarna următoare” (COM/2022/138). La 27 iunie 2022, colegiuitorii au ajuns la un acord
în ceea ce privește Regulamentul privind stocarea gazelor.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R0941
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32009L0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014DC0330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L0692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A804%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A804%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2021%3A805%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649253932345&uri=CELEX%3A52022DC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32022R1032
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E. Rețelele transeuropene de energie (TEN-E)
Politica privind TEN-E este axată pe crearea de legături între infrastructura energetică
a statelor membre. În cadrul acestei politici, au fost identificate nouă coridoare prioritare
(patru coridoare de energie electrică, patru coridoare de gaze și un coridor petrolier) și
trei domenii tematice prioritare (instalarea rețelelor inteligente, autostrăzi ale energiei
electrice și o rețea transfrontalieră de dioxid de carbon).
Regulamentul (UE) nr. 347/2013 stabilește orientări pentru rețelele energetice
transeuropene care identifică proiecte de interes comun (PIC) și proiecte prioritare
în cadrul rețelelor transeuropene de energie electrică și gaze. Proiectele de interes
comun în domeniul energiei și proiectele transfrontaliere în domeniul energiei din surse
regenerabile sunt finanțate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei - Energie
(CEF-E). Acesta este un instrument de finanțare cu un buget total de 5,84 miliarde
EUR pentru perioada 2021-2027, alocat sub formă de granturi gestionate de Agenția
Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu. Între 2014 și 2020, un buget total
al MIE-E de 4,8 miliarde EUR a finanțat 149 de acțiuni în domeniul infrastructurii
energetice transfrontaliere în cadrul a 107 proiecte de interes comun în opt coridoare
prioritare (patru în sectorul energiei electrice și patru în sectorul gazelor naturale).
Comisia stabilește lista PIC prin intermediul unui act delegat, care intră în vigoare numai
dacă Parlamentul sau Consiliul nu formulează nicio obiecțiune în termen de două luni
de la notificarea acestuia.
La 5 aprilie 2022, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a Regulamentului
TEN-E din 2013 pentru a sprijini mai eficient modernizarea infrastructurii energetice
transfrontaliere a Europei și a îndeplini obiectivele Pactului verde european.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

La adoptarea pachetului legislativ privind piețele interne ale energiei, Parlamentul
a sprijinit ferm separarea proprietății asupra activităților de transport în sectorul
energiei electrice, considerând acest lucru cel mai eficace instrument de promovare
a investițiilor în infrastructuri într-un mod nediscriminatoriu, a unui acces echitabil la
rețea pentru operatorii nou-intrați și a transparenței pieței. Parlamentul a subliniat, de
asemenea, importanța unei viziuni europene comune asupra investițiilor pe termen
mediu (planul european orientativ pe zece ani axat pe interconexiuni), a consolidării
cooperării între autoritățile de reglementare, statele membre și operatorii de transport și
de sistem și a unui proces ferm de armonizare a condițiilor de acces la rețea. La inițiativa
Parlamentului, s-a acordat o importanță deosebită protecției drepturilor consumatorilor,
acestea fiind incluse în acordul convenit cu Consiliul: în rezoluții s-a insistat asupra
sporirii drepturilor consumatorilor (schimbarea furnizorilor, informarea directă prin
intermediul contoarelor inteligente și prelucrarea eficientă a reclamațiilor adresate
unui mediator pentru energie). De asemenea, Parlamentul a obținut recunoașterea
conceptului de „sărăcie energetică”. În plus, a sprijinit ferm instituirea ACER, subliniind
că acesteia trebuie să i se confere competențele necesare pentru a rezolva problemele
care nu pot fi soluționate de autoritățile naționale de reglementare și care împiedică
integrarea și buna funcționare a pieței interne. De la invadarea Ucrainei de către

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02013R0347-20200331
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/energy-infrastructure_ro
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Rusia, Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții referitoare la eliminarea treptată a
combustibililor fosili furnizați de Rusia și la criza energetică actuală.
Rezoluții importante recente:
— 5 octombrie 2022: Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la prețurile

la energie, solicitând din nou un embargo imediat și total asupra petrolului,
cărbunelui, combustibilului nuclear și gazelor din Rusia. Parlamentul a adus
totodată la cunoștința statelor membre faptul că consumatorii care nu își pot
permite facturile tot mai mari la energie nu ar trebui să fie deconectați și subliniază
că trebuie evitate evacuările pentru gospodăriile vulnerabile care nu își pot plăti
facturile și chiriile. Acesta a solicitat, de asemenea, impunerea unui plafon adecvat
al prețurilor pentru importurile de gaze furnizate prin infrastructura de conducte,
noi măsuri de combatere a speculațiilor, un plafon pentru veniturile obținute din
așa-numitele tehnologii inframarginale utilizate pentru producerea de energie
electrică în beneficiul consumatorilor și al întreprinderilor și a însărcinat Comisia
să analizeze posibilitatea decuplării prețurilor la energie electrică și gaze.

— 19 mai 2022: Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la consecințele sociale
și economice pentru UE ale războiului purtat de Rusia în Ucraina, invitând statele
membre să adopte de urgență cel de-al șaselea pachet de sancțiuni. Cu această
ocazie, Parlamentul a reiterat apelul său în favoarea instituirii unui embargou
imediat și complet asupra importurilor de petrol, cărbune, combustibil nuclear și
gaze din Rusia și în favoarea abandonării complete a Nord Stream 1 și 2.

— 7 aprilie 2022: Parlamentul a solicitat un embargo total și imediat asupra
importurilor de petrol, cărbune, combustibil nuclear și gaze din Rusia,
abandonarea completă a Nordstream 1 și 2 și prezentarea unui plan care să
asigure în continuare securitatea aprovizionării cu energie a UE pe termen scurt;

— 1 martie 2022: Parlamentul a condamnat agresiunea militară ilegală, neprovocată
și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, precum și implicarea Belarusului
în această agresiune. Acesta a solicitat extinderea domeniului de aplicare al
sancțiunilor și direcționarea acestor sancțiuni asupra slăbirii strategice a economiei
și a bazei industriale ruse, în special a complexului militar-industrial. În special,
Parlamentul a solicitat o restricție privind importul de bunuri de export esențiale
din Rusia, inclusiv petrol și gaze.

Matteo Ciucci
09/2022
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