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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Având în vedere faptul că, pentru o perioadă îndelungată de timp, UE va rămâne un 
importator net de energie, Comisia trebuie, în cadrul politicii sale comerciale, să asigure 
condiții favorabile comerțului cu produse energetice. Statele membre, care încheie acorduri 
interguvernamentale cu țări terțe, sprijină Comisia în realizarea acestui obiectiv, deoarece 
aceste acorduri se referă adesea și la condiții comerciale și la investiții în infrastructuri 
energetice fixe.  Acest context ar fi putut justifica extinderea temeiului juridic al deciziei la 
articolul 207 din TFUE. Totuși, trebuie recunoscut faptul că domeniul de aplicare al deciziei îl 
constituie în primul rând stabilirea unui sistem de schimb de informații în scopul de a asigura 
funcționarea fără probleme a pieței interne, o mai bună sustenabilitate și securitatea 
aprovizionării cu energie și, în consecință, temeiul juridic îl constituie articolul 194 din 
TFUE. Instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei servește, prin 
urmare, în primul rând realizării obiectivelor politicii energetice europene.

Schimbul de informații propus între statele membre, împreună cu sprijinul coordonat al 
Comisiei Europene ar consolida piața internă, asigurând aplicarea corectă a legislației, cum 
ar fi cel de-al treilea pachet privind energia. Propunerea pune la dispoziție un instrument care 
să reducă presiunea pe care o cunosc statele membre de a accepta concesii în materie de 
reglementare în cadrul acordurilor interguvernamentale care ar putea fi incompatibile cu 
legislația UE. O mai bună informare și cunoaștere a evoluțiilor în materie de reglementare ar 
contribui, de asemenea, la elaborarea politicii pentru comerț a Comisiei față de statele care 
sunt mari furnizori de energie, ca de exemplu Rusia.

Pe lângă aceasta, ar putea contribui la creșterea securității aprovizionării UE prin 
coordonarea eforturilor statelor membre în cursul proceselor de negociere. Propunerea sprijină 
crearea de mecanisme de solidaritate prevăzute în regulamentul privind securitatea 
aprovizionării cu gaz prin furnizarea de informații cu privire la cantitățile și sursele de energie 
importată, în scopul de a face din securitatea aprovizionării o realitate pentru toate statele 
membre ale UE. În al doilea rând, garantând faptul că toate acordurile sunt pe deplin 
compatibile cu legislația privind piața internă pentru energie a Uniunii și cu legislația UE, 
propunerea consolidează, de asemenea, securitatea aprovizionării cu energie, oferind, prin 
urmare, un cadru juridic stabil, necesar investițiilor realizate. Aceasta este și în interesul 
competențelor UE în domeniul comercial și al investițiilor. Având în vedere faptul că UE 
cheltuiește mai mult de 400 de miliarde EUR pe an pentru importul de energie, sunt necesare 
reducerea datoriei externe a UE în domeniul energiei, precum și creșterea independenței sale 
geopolitice și a securității energiei. Mecanismul de schimb de informații propus și eforturile 
simultane ale statelor membre de a realiza obiectivul minim de 20% de economii de energie 
vor reduce cu cel puțin 50 de miliarde EUR pe an transferul de fonduri din economiile UE 
către țările producătoare de energie și vor consolida securitatea energetică în UE.

Mecanismul de schimb de informații ar trebui, de asemenea, să contribuie la consolidarea 
sustenabilității prin coordonarea deciziilor privind investițiile în energie cu obiectivele UE 
pe termen lung referitoare la climă și energie și prin evitarea duplicării infrastructurii de 
transport a energiei. Aceasta din urmă ar putea avea ca efect, luând în considerare ciclurile de 
investiții de durată și durata de viață a acestei infrastructuri, pierderi ale eficienței, precum și 



PE478.354v02-00 4/14 AD\889590RO.doc

RO

blocarea de resurse legată de consolidarea excesivă a capacităților de combustibil fosil, inutile 
în cadrul viitoarei economii durabile a UE, fiind, în același timp, ineficientă din punct de 
vedere economic, generând costuri suplimentare. Acest aspect a fost deja evocat de 
Parlamentul European în Raportul Bendtsen1, care afirmă că economiile de energie sunt 
hotărâtoare în mărirea securității aprovizionării, deoarece realizarea obiectivului de 20% de 
economii de energie ar echivala cantitatea de energie furnizată de 15 conducte Nabucco. 
Obiectivul final trebuie să îl reprezinte faptul că ansamblul întreprinderilor și consumatorilor 
din statele membre beneficiază de o aprovizionare durabilă și sigură cu energie, la prețuri 
accesibile. 

Amendamentele propuse sprijină propunerea Comisiei în acest scop, menținând în același 
timp autonomia statelor membre în negocierea acordurilor cu țări terțe. 

Modalitatea cea mai eficientă de garantare a certitudinii necesare o reprezintă verificarea ex-
ante a compatibilității privind negocierea acordurilor interguvernamentale, și anume a 
compatibilității tratatelor cu legislația UE și cu obiectivele politice pe termen lung. Pentru o 
acțiune efectivă, evaluarea de către Comisie a noilor acorduri înainte de încheierea acestora 
trebuie să devină regulă. În cazul în care statele membre trebuie să asigure compatibilitatea 
juridică, precum și o mai bună securitate a aprovizionării și sustenabilitate, Comisia are 
datoria de a evalua măsurile respective și de a propune modificările necesare prin intermediul 
unui aviz. Statul membru în cauză primește aceste recomandări în timp util pentru a se evita 
incertitudinile juridice și deciziile necoordonate, nedurabile sau cu o bază economică greșită, 
precum și introducerea mai târziu de către Comisie a unor proceduri privind posibile încălcări. 

Din aceleași motive, acordurile existente ar trebui evaluate de Comisie, însoțite de 
comentarii legate de posibile incompatibilități cu legislația UE, pentru a permite statelor 
membre să poarte o renegociere corespunzătoare a acestor acorduri. Cu toate acestea, nu ar 
trebui să se ia în considerare niciun proces formal de autorizare a acordurilor existente sau 
noi, deoarece aceasta ar implica depășirea cadrului deciziei propuse.  

Pentru evitarea alocării de sarcini inutile întreprinderilor și statelor membre, ar trebui, de 
asemenea, să se stabilească în mod clar că Comisia va trebui să aplice o abordare sistematică 
și coerentă la emiterea avizului, în special în ceea ce privește ansamblul dispozițiilor 
legislative ale UE. Orice excepții actuale sau viitoare în ceea ce privește accesul părților
terțe ar trebui evaluate în contextul unui cadru juridic solid al politicii privind concurența și 
elaborate în beneficiul cetățenilor UE, în special al consumatorilor de energie, care ar trebui 
să se bucure pe deplin de avantajele unei piețe liberalizate a energiei. Acest fapt ar trebui 
considerat obiectivul schimbului de informații propus consolidat.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2010 referitoare la revizuirea planului de acțiune privind 
eficiența energetică (2010/2107(INI))
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Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Buna funcționare a pieței interne a 
energiei necesită ca energia importată în 
Uniune din țările terțe să fie pe deplin 
reglementată de normele de instituire a 
pieței interne a energiei. O piață internă a 
energiei care nu funcționează 
corespunzător plasează UE într-o poziție 
vulnerabilă în ceea ce privește securitatea 
aprovizionării cu energie. Un grad ridicat 
de transparență cu privire la acordurile 
dintre statele membre și țările terțe în 
domeniul energiei ar permite Uniunii să 
adopte măsuri coordonate, într-un spirit de 
solidaritate, pentru a se asigura că aceste 
acorduri sunt conforme cu legislația 
Uniunii și asigură efectiv aprovizionarea cu 
energie. 

(3) Buna funcționare a pieței interne a 
energiei necesită ca energia importată în 
Uniune din țările terțe să fie pe deplin 
reglementată de normele de instituire a 
pieței interne a energiei. O piață internă a 
energiei care nu funcționează 
corespunzător plasează UE într-o poziție 
vulnerabilă în ceea ce privește securitatea 
aprovizionării cu energie. Un grad ridicat 
de transparență cu privire la acordurile 
dintre statele membre și țările terțe în 
domeniul energiei ar permite Uniunii să 
adopte măsuri coordonate, într-un spirit de 
solidaritate, pentru a se asigura că aceste 
acorduri sunt conforme cu legislația 
Uniunii și asigură efectiv aprovizionarea cu 
energie, evitând în același timp crearea 
unui surplus de capacitate și asigurând în 
acest fel eficiența economică, durabilitate 
și prețuri echitabile pentru consumatori.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia ar trebui să se asigure că 
interesele consumatorilor europeni sunt 
respectate, insistând asupra 
compatibilității acordurilor 
interguvernamentale în domeniul energiei 
cu legislația UE și în special cu legislația 
privind piața internă a UE, inclusiv cu 
dispozițiile referitoare la accesul părților 
terțe prevăzute de legislația UE privind 
piața internă pentru energie. 
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acordurile interguvernamentale care 
trebuie notificate în toate elementele lor 
către Comisie pe baza altor acte ale Uniunii 
precum [Regulamentul (UE) nr. …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … de stabilire a unor dispoziții 
tranzitorii pentru acordurile bilaterale de 
investiții încheiate între state membre și 
țări terțe] trebuie excluse din mecanismul 
de schimb de informații instituit prin 
prezenta decizie.

(5) Acordurile interguvernamentale care 
trebuie notificate în toate elementele lor 
către Comisie pe baza altor acte ale Uniunii 
precum [Regulamentul (UE) nr. …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … de stabilire a unor dispoziții 
tranzitorii pentru acordurile bilaterale de 
investiții încheiate între state membre și 
țări terțe] trebuie excluse din mecanismul 
de schimb de informații instituit prin 
prezenta decizie. Totuși, Comisia ar trebui 
să efectueze o examinare a acestor 
acorduri bilaterale dintre statele membre 
și țările terțe privind investițiile în ceea ce 
privește dispoziții specifice legate de 
energie cu relevanță pentru domeniul de 
aplicare al prezentei decizii, care să se 
concretizeze într-un raport către statele 
membre și Parlament.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia trebuie, din proprie inițiativă 
sau la solicitarea statului membru care a 
negociat acordul interguvernamental, să 
aibă dreptul de a evalua compatibilitatea 
acordului negociat cu dreptul Uniunii 
înainte de semnarea acordului.

(10) Comisia ar trebui să evalueze
compatibilitatea acordului negociat cu 
dreptul Uniunii înainte de semnarea 
acordului și să emită un aviz privind 
necesitatea renegocierii impusă de 
cerințele legislației UE, aviz de care statul 
membru în cauză trebuie să țină seama în 
mod corespunzător.
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Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Întrucât există o piață internă a 
energiei, precum și o strategie comună în 
domeniul energiei, acordurile 
interguvernamentale au un impact asupra 
politicii comune. Din acest motiv, trebuie 
să se asigure că acordurile 
interguvernamentale sunt compatibile cu 
conceptul politic comun.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Multe acorduri în domeniul energiei 
au secțiuni referitoare la investiții. Carta 
energiei, de exemplu, cuprinde norme 
privitoare la investiții. Din acest motiv 
trebuie asigurată coerența între 
acordurile în domeniul energiei și cele 
referitoare la investiții. În acest context, 
ar trebui să se țină seama îndeosebi de 
drepturile și recomandările Parlamentului 
European privind viitoarea politică în 
domeniul investițiilor.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) În coordonarea acordurilor 
interguvernamentale, Comisia Europeană 
ar trebui să își asume un rol activ și de 
catalizator pentru a se asigura că toate 
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cerințele formulate pot fi transpuse în 
practică.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta decizie instituie un mecanism 
pentru schimbul de informații între statele 
membre și Comisie cu privire la acordurile 
interguvernamentale.

(1) Prezenta decizie instituie un mecanism 
pentru schimbul de informații între statele 
membre și Comisie cu privire la acordurile 
interguvernamentale, pentru a îmbunătăți 
securitatea energetică a Uniunii, 
funcționarea pieței interne de energie și 
consecvența și coerența acțiunilor externe 
ale Uniunii în domeniul energiei și pentru 
a asigura compatibilitatea acestora cu 
legislația UE.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre transmit integral 
Comisiei toate acordurile 
interguvernamentale existente și aplicate 
cu titlu provizoriu, încheiate între statele 
membre și țări terțe, inclusiv anexele la 
acorduri și alte texte la care se referă, 
precum și toate modificările aduse 
acestora, în termen de cel mult trei luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
decizii. Comisia trebuie să pună la 
dispoziția tuturor celorlalte state membre, 
în format electronic, toate documentele 
primite. Acordurile interguvernamentale 
existente sau aplicate provizoriu care au 
fost deja comunicate Comisiei în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
994/2010 la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii, care respectă cerințele de 

(1) Statele membre transmit integral 
Comisiei toate acordurile 
interguvernamentale existente și aplicate 
cu titlu provizoriu, încheiate între statele 
membre și țări terțe, inclusiv anexele la 
acorduri și alte texte la care se referă, 
precum și toate modificările aduse 
acestora, în termen de cel mult trei luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
decizii. Comisia trebuie să pună la 
dispoziția tuturor celorlalte state membre, 
în format electronic, toate documentele 
primite. În termen de 12 luni de la 
primirea respectivelor acorduri 
interguvernamentale, Comisia evaluează 
acordurile și informează statele membre 
în cauză cu privire la eventualele 
incompatibilități ale acordurilor lor cu 
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la prezentul alineat, se consideră a fi 
comunicate în sensul prezentei decizii.

legislația UE. Acordurile 
interguvernamentale existente sau aplicate 
provizoriu care au fost deja comunicate 
Comisiei în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 994/2010 la data intrării în 
vigoare a prezentei decizii, care respectă 
cerințele de la prezentul alineat, se 
consideră a fi comunicate în sensul 
prezentei decizii.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un stat membru 
intenționează să deschidă negocieri cu o 
țară terță în vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord interguvernamental, 
statul membru respectiv informează 
Comisia în scris cu privire la intențiile sale 
cât mai curând posibil înainte de 
deschiderea preconizată a negocierilor. 
Informațiile furnizate Comisiei trebuie să 
cuprindă documentele relevante, o 
identificare a dispozițiilor care urmează a fi 
abordate în cadrul negocierilor, obiectivele 
negocierilor și alte informații relevante. În 
cazul modificării unui acord existent, 
dispozițiile care urmează să fie renegociate 
trebuie să fie menționate în informațiile 
furnizate Comisiei. Comisia pune la 
dispoziția statelor membre informațiile 
primite, în format electronic. Statul 
membru în cauză trebuie să informeze 
periodic Comisia cu privire la derularea 
negocierilor. La cererea Comisiei sau a 
statului membru în cauză, Comisia poate 
participa la negocieri în calitate de 
observator.

(2) În cazul în care un stat membru 
intenționează să deschidă negocieri cu o 
țară terță în vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord interguvernamental, 
statul membru respectiv informează 
Comisia în scris cu privire la intențiile sale 
cât mai curând posibil, dar în niciun caz 
mai târziu de trei luni, înainte de 
deschiderea preconizată a negocierilor.
Informațiile furnizate Comisiei trebuie să 
cuprindă documentele relevante, o 
identificare a dispozițiilor care urmează a fi 
abordate în cadrul negocierilor, obiectivele 
negocierilor și alte informații relevante. În 
cazul modificării unui acord existent, 
dispozițiile care urmează să fie renegociate 
trebuie să fie menționate în informațiile 
furnizate Comisiei. Comisia pune la 
dispoziția statelor membre informațiile 
primite, în format electronic. Statul 
membru în cauză trebuie să informeze 
periodic Comisia cu privire la derularea 
negocierilor. La cererea Comisiei sau a 
statului membru în cauză, Comisia poate 
participa la negocieri în calitate de 
observator.
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate să evalueze
compatibilitatea acordului negociat cu 
dreptul Uniunii înainte de semnarea 
acordului, fie din proprie inițiativă în 
termen de maximum patru săptămâni după 
ce a fost informată cu privire la 
închiderea negocierilor, fie la solicitarea 
statului membru care a negociat acordul 
interguvernamental. În cazul în care 
Comisia sau statul membru în cauză 
solicită o astfel de evaluare ex-ante a 
compatibilității cu legislația Uniunii a 
acordului interguvernamental negociat, 
proiectul de acord interguvernamental 
negociat și încă nesemnat trebuie înaintat 
Comisiei spre examinare. Statul membru 
în cauză trebuie să se abțină de la semnarea 
acordului o perioadă de patru luni de la 
data transmiterii proiectului de acord 
interguvernamental. În acord cu statul 
membru în cauză, perioada de examinare 
poate fi prelungită. Atunci când se solicită 
controlul compatibilității, în lipsa unui 
aviz al Comisiei în termenul de examinare, 
se consideră că Comisia nu a ridicat 
obiecții.

(1) Statele membre înaintează Comisiei 
spre examinare proiectele de acorduri 
interguvernamentale negociate și încă 
nesemnate. Comisia evaluează 
compatibilitatea acordului negociat cu 
dreptul Uniunii în termen de maximum
patru luni de la prezentarea proiectelor, în 
special în ceea ce privește legislația 
privind concurența și cea privind piața 
internă de energie. Statul membru în cauză 
trebuie să se abțină de la semnarea 
acordului în această perioadă de 
examinare. În acord cu statul membru în 
cauză, perioada de examinare poate fi 
prelungită. În lipsa unui aviz al Comisiei în 
termenul de examinare, se consideră că 
Comisia nu a ridicat obiecții.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care evaluarea unui 
proiect de acord interguvernamental are 
ca rezultat un aviz negativ, Comisia oferă 
soluții posibile sau precizează că este 
necesară renegocierea, fapt de care statul 
membru în cauză ține seama în mod 
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corespunzător.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia facilitează coordonarea între 
statele membre cu scopul de a:

(1) Comisia facilitează și promovează
coordonarea între statele membre cu scopul 
de a:

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pe baza celor mai bune practici, de a 
elabora clauzele standard a căror utilizare 
ar garanta deplina conformitate a 
viitoarelor acorduri interguvernamentale cu 
legislația în materie de energie a Uniunii.

(c) pe baza celor mai bune practici, de a 
elabora clauzele standard a căror utilizare 
ar garanta deplina conformitate a 
viitoarelor acorduri interguvernamentale cu 
legislația în materie de energie a Uniunii și 
cu nivelul de securitate al aprovizionării 
cu energie stabilit în obiectivele pe termen 
lung ale UE în ceea ce privește energia și 
clima.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) integrarea și incorporarea 
acordurilor în cadrul politicii comune 
europene în domeniul energiei, după cum 
este prevăzut în Foaia de parcurs pentru 
2050.
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Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coerența acordurilor în domeniul 
energiei și investițiilor
Comisia Europeană se asigură că 
acordurile în domeniul energiei care 
cuprind o secțiune referitoare la investiții 
sunt în conformitate cu legislația 
referitoare la acordurile bilaterale în 
domeniul investițiilor. Comisia 
Europeană garantează, de asemenea, și în 
viitor respectarea drepturilor de 
participare ale Parlamentului European 
în cazul tratatelor în domeniul energiei cu 
o componentă de investiții. Se va ține 
seama îndeosebi de recomandările 
Parlamentului European privind politica 
viitoare în domeniul investițiilor.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizuire Raportarea și revizuirea

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia raportează bianual 
Parlamentului European cu privire la 
informațiile primite în conformitate cu 
articolul 3 și prezintă Parlamentului 
European o evaluare cuprinzătoare în 
termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a 
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prezentei decizii.
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