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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0540),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0235/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

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 

(3) Buna funcționare a pieței interne a 
energiei necesită ca energia importată în 
Uniune din țările terțe să fie pe deplin 

                                               
1 JO C, p. ...
2 JO C, p. ...
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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.

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 și nefavorabilă 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.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații trebuie să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale
susceptibile să exercite un impact asupra 
pieței interne a energiei sau asupra 
securității aprovizionării cu energie, 
deoarece aceste două aspecte sunt intrinsec 
legate. Acesta ar trebui să includă în 
special toate acordurile 
interguvernamentale care au impact asupra 
furnizării de gaz, petrol sau energie 
electrică prin infrastructuri fixe sau care au 
impact asupra cantității de energie 
importate în Uniune din țări terțe.

(4) Noul mecanism de schimb de 
informații trebuie să vizeze numai 
acordurile interguvernamentale care au un 
impact asupra pieței interne a energiei sau 
asupra securității aprovizionării cu energie, 
deoarece aceste două aspecte sunt intrinsec 
legate. Acesta ar trebui să includă în 
special toate acordurile 
interguvernamentale care au impact asupra 
furnizării de gaz, petrol sau energie 
electrică prin infrastructuri fixe sau care au 
impact asupra cantității de energie 
importate în Uniune din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În lumina supremației dreptului 
Uniunii și a principiului cooperării loiale 
între statele membre și Uniune consacrate 
la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și având în 
vedere articolul 351 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Comisia 
ar trebui să evalueze compatibilitatea 
acordurilor interguvernamentale existente 
și care încă nu au fost notificate cu 
dreptul Uniunii. În caz de 
incompatibilitate, statele membre ar trebui 
să ia toate măsurile pentru a găsi o soluție 
proporțională de a elimina 
incompatibilitatea identificată.

Or. en

Justificare

Supremația dreptului Uniunii și principiul cooperării loiale între statele membre și Uniune 
impun evaluarea și, dacă este necesar, stabilirea compatibilității între acordurile 
interguvernamentale care afectează domeniile de competență comună a Uniunii și a statelor 
membre. Aceasta asigură securitatea juridică pe termen lung a acordurilor comerciale și a 
deciziilor investitorilor bazate pe AIG în vigoare.

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 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. În cazul în 
care evaluarea identifică 
incompatibilitatea cu dreptul Uniunii, 
Comisia ar trebui să prezinte un aviz în 
care specifică incompatibilitatea 
identificată și include recomandări pentru 
eliminarea acesteia. Statele membre ar 
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trebui să țină seama în mod 
corespunzător de respectivele 
recomandări și să renegocieze acordul, 
dacă este necesar. În cazul în care 
Comisia consideră că nu s-a ținut seama 
în mod corespunzător de recomandări și 
persistă îndoielile cu privire la 
compatibilitatea acordului cu dreptul 
Uniunii, Comisia ar trebui să declanșeze 
procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor.

Or. en

Justificare

Actuala propunere nu prevede în mod clar modul de a reacționa în cazul în care evaluarea 
ex-ante identifică incompatibilități cu dreptul Uniunii. Pentru a îmbunătăți securitatea 
juridică și a oferi un cadrul de reglementare clar, Comisia ar trebui să ofere asistență în 
legătură cu modalitățile de soluționare, iar statele membre ar trebui să țină seama de avizul 
Comisiei.

Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) 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 
trebuie să recomande clauze standard 
pentru utilizarea în acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre 
și țări terțe. Utilizarea acestor clauze 
standard cu caracter juridic neobligatoriu 
este de natură să excludă conflictele dintre 
acordurile interguvernamentale și dreptul 
Uniunii.

(13) 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 
trebuie să recomande clauze standard 
neobligatorii pentru utilizarea în acordurile 
interguvernamentale dintre statele membre 
și țări terțe. Utilizarea acestor clauze 
standard cu caracter juridic neobligatoriu 
este de natură să excludă conflictele dintre 
acordurile interguvernamentale și dreptul 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Este decizia statelor dacă țin seama de recomandările Comisiei. Totuși părțile implicate în 
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acordul interguvernamental și întreprinderile ar trebui să fie conștiente de consecințe.

Amendamentul 6
Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O mai bună cunoaștere reciprocă a 
acordurilor interguvernamentale 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. Îmbunătățirea coordonării ar 
trebui să permită statelor membre să 
beneficieze pe deplin de pe urma ponderii 
politice și economice a Uniunii.

(14) O mai bună cunoaștere reciprocă a 
acordurilor interguvernamentale 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. Îmbunătățirea 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 acordul 
interguvernamental.

Or. en

Justificare

Comisia va avea cea mai completă imagine privind situația acordurilor interguvernamentale 
în domeniul energiei. Prin urmare, ar trebui să poată propune soluții la problemele 
identificate, care au în vedere cea mai amplă gamă de circumstanțe posibile.

Amendamentul 7
Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia ar trebui să evalueze dacă 
prezenta decizie este suficientă și 
eficientă, cel târziu la patru ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a asigura 
conformitatea deplină a acordurilor 
interguvernamentale cu dreptul Uniunii și 
un nivel înalt de coordonare între statele 
membre cu privire la acordurile 
interguvernamentale. În cazul în care 
această evaluare depistează lacune ale 
cadrului de reglementare, Comisia ar 
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trebui să prezinte o propunere legislativă 
pentru remedierea lacunelor.

Or. en

Justificare

Propunerea nu include dispoziții cu privire la măsurile care trebuie luate în cazul în care 
evaluarea ajunge la concluzia că instrumentul nu și-a atins obiectivul. Comisia ar trebui să 
primească un mandat clar și să aibă obligația de a remedia situația și de a lua măsurile 
juridice corespunzătoare prin revizuirea deciziei sau prin propunerea unui instrument 
complementar.

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 în domeniul energiei.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura claritatea ar trebui să se specifice ce tip de acorduri intră în domeniul de 
aplicare al prezentei decizii.

Amendamentul 9
Propunere de decizie
Articolul 1 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordurile interguvernamentale care se 
află deja în întregime sub incidența altor 
proceduri de notificare specifice 
reglementate de legislația Uniunii, cu 
excepția acordurilor interguvernamentale 
care trebuie transmise Comisiei în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 994/2010, nu 
intră sub incidența prezentei decizii.

(2) Prezenta decizie nu se aplică 
acordurilor interguvernamentale care se 
află deja în întregime sub incidența altor 
proceduri de notificare specifice 
reglementate de dreptul Uniunii, cu 
excepția acordurilor interguvernamentale 
care sunt comunicate Comisiei în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 994/2010.
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Or. en

Amendamentul 10
Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe, care pot să aibă
un impact asupra funcționării pieței interne 
a energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

1. „acorduri interguvernamentale” 
înseamnă orice acorduri obligatorii din 
punct de vedere juridic, încheiate între 
statele membre și țări terțe, care au un 
impact asupra funcționării pieței interne a 
energiei sau asupra securității 
aprovizionării cu energie în Uniune;

Or. en

Amendamentul 11
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 la prezentul alineat, se consideră a fi 
comunicate în sensul prezentei decizii.

(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. În termen de 6 luni de la 
prezentarea textelor complete ale 
acordurilor interguvernamentale, inclusiv 
a anexelor la acestea și a altor texte la 
care se referă în mod explicit și a 
amendamentelor la acestea, Comisia 
evaluează compatibilitatea textelor cu 
dreptul Uniunii, în special cu dreptul 
concurenței al UE și cu legislația privind 
piața internă a energiei. În cazul în care 
acordul interguvernamental prezentat nu 
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este compatibil cu dreptul Uniunii, statul 
membru ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru eliminarea 
incompatibilității identificate. Comisia 
pune la dispoziția tuturor celorlalte state 
membre, în format electronic, toate 
documentele primite, dar nu divulgă 
informațiile care sunt indicate drept 
confidențiale de către respectivul stat 
membru.

Or. en

Justificare

Supremația dreptului Uniunii și principiul cooperării loiale între statele membre și Uniune 
impun evaluarea și, dacă este necesar, stabilirea compatibilității între acordurile 
interguvernamentale, care afectează domeniile de competență comună a Uniunii și a statelor 
membre. Aceasta asigură securitatea juridică pe termen lung a acordurilor comerciale și a 
deciziilor investitorilor bazate pe AIG în vigoare.

Amendamentul 12
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 

(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 și cel târziu cu 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. Statul membru în cauză trebuie 
să informeze periodic Comisia cu privire la 
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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.

derularea negocierilor. La cererea Comisiei 
sau a statului membru în cauză, Comisia 
participă la negocieri în calitate de 
observator și oferă asistență juridică 
statului membru implicat în negocieri în 
legătură cu modalitățile de evitare a 
incompatibilității între acordul 
interguvernamental și dreptul Uniunii.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți claritatea juridică, instrumentul ar trebui să precizeze un termen clar, pe 
care statele membre ar trebui să-l respecte, pentru informarea Comisiei cu privire la 
intențiile de a începe negocieri. Dacă există o cerere din partea unui stat membru sau a 
Comisiei de a lua parte în calitate de observator, participarea Comisiei nu ar trebui să fie la 
latitudinea acesteia.

Amendamentul 13
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Acordurile interguvernamentale 
existente sau aplicate provizoriu care, la 
data intrării în vigoare a prezentei decizii, 
au fost deja comunicate Comisiei în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
994/2010 și care respectă cerințele de la 
prezentul articol, se consideră a fi 
comunicate în sensul prezentei decizii. O 
notificare prezentată în conformitate cu 
prezenta decizie ar trebui considerată ca 
îndeplinind obligația de notificare 
prevăzută la articolul 13 alineatul (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 994/2010.

Or. en

Justificare

Articolul 13 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 994/2010 stabilește deja obligația de a 
raporta Comisiei contractele de furnizare de gaz. Pentru a evita dubla raportare, ar trebui să 
se precizeze în prezenta decizie că statele membre își îndeplinesc obligația stabilită în 
respectivul regulament prin prezentarea acordurilor interguvernamentale în temeiul prezentei 
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decizii.

Amendamentul 14
Propunere de decizie
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Asistență din partea Comisiei

În cazul în care un stat membru 
informează Comisia, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) cu privire la 
intenția sa de a deschide negocieri în 
vederea modificării unui acord 
interguvernamental existent sau pentru a 
încheia un nou acord 
interguvernamental, statul membru 
respectiv poate solicita asistența Comisiei 
în cadrul negocierilor cu țara terță.

Or. en

Justificare

Conținutul acestui articol este deja inclus în amendamentul 12.

Amendamentul 15
Propunere de decizie
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

(1) Cât mai curând posibil și nu mai 
târziu de două săptămâni după încheierea 
negocierilor statele membre în cauză 
informează Comisia cu privire la 
închiderea negocierilor și prezintă 
Comisiei spre examinare proiectul de 
acord interguvernamental negociat, dar 
încă nesemnat, inclusiv anexele la acesta 
și alte texte la care se referă în mod 
explicit. Din proprie inițiativă sau la 
solicitarea statului membru care a negociat 
acordul interguvernamental, Comisia 



PR\882629RO.doc 15/20 PE475.868v01-00

RO

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.

informează respectivul stat membru, în 
termen de două luni de la notificarea 
închiderii negocierilor, cu privire la orice 
îndoieli privind compatibilitatea acordului 
negociat și a anexelor la acesta și a altor 
texte la care se referă în mod explicit cu 
dreptul Uniunii, în special cu dreptul 
concurenței al UE și cu legislația privind 
piața internă a UE în domeniul energiei.
Statul membru în cauză trebuie să se abțină 
de la semnarea acordului o perioadă de 
două luni de la data transmiterii acordului
interguvernamental. În lipsa unui răspuns
din partea Comisiei în respectivul termen, 
se consideră că Comisia nu a ridicat 
obiecții. Statul membru amână semnarea 
unui acord interguvernamental cu încă 
două luni dacă primește un răspuns din 
partea Comisiei privind incompatibilitatea 
acordului negociat, dar încă nesemnat, cu 
dreptul Uniunii. În acest termen de două 
luni Comisia prezintă un aviz juridic.
(2) În cazul în care avizul juridic 
identifică incompatibilitatea acordului 
negociat cu dreptul Uniunii, Comisia 
precizează respectiva incompatibilitate și 
prezintă recomandări privind modalitățile 
de eliminare a incompatibilității.
(3) Statele membre țin seama în mod 
corespunzător de recomandările Comisiei 
și, dacă este necesar, renegociază acordul.
În cazul în care nu s-a ținut seama de 
recomandări și persistă îndoielile 
semnificative cu privire la 
compatibilitatea acordului 
interguvernamental semnat cu dreptul 
Uniunii, Comisia ia în calcul declanșarea 
procedurii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor.

Or. en

Justificare

Un control ex-ante de compatibilitate în două etape poate fi un sistem de avertizare timpurie 
pentru statele membre, care ar permite evitarea renegocierilor complicate ale acordului 
interguvernamental. Consecințele fiecărei etape ale mecanismului de control ar trebui să fie 



PE475.868v01-00 16/20 PR\882629RO.doc

RO

explicite, adică necesitatea sugerării de soluții din partea Comisiei, obligația statelor 
membre de a ține seama de recomandările Comisiei și, în ultimă instanță, lansarea unei 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Amendamentul 16
Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identifica problemele comune legate de 
acordurile interguvernamentale și de a 
stabili măsurile adecvate de soluționare a 
acestor probleme;

(b) identifica problemele comune legate de 
acordurile interguvernamentale și de a 
propune soluții la aceste probleme;

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să propună soluțiile pe care le consideră necesare pentru remedierea 
problemelor identificate în acordul interguvernamental.

Amendamentul 17
Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1 – 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 și în 
consultare cu statele membre, de a elabora 
clauzele standard neobligatorii a căror 
utilizare ar garanta deplina conformitate a 
viitoarelor acorduri interguvernamentale cu 
legislația în materie de energie a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de decizie
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă se furnizează informații Comisiei în Dacă se furnizează informații Comisiei în 
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conformitate cu articolul 3, statul membru 
poate indica dacă vreo parte a 
informațiilor, în special a informațiilor 
comerciale, trebuie considerată 
confidențială și dacă informațiile furnizate 
pot fi comunicate altor state membre.
Comisia respectă aceste indicații.
Solicitările de tratament confidențial nu 
limitează accesul Comisiei la informațiile 
confidențiale.

conformitate cu articolul 3, statul membru 
poate indica dacă vreo parte a 
informațiilor, a cărei divulgare ar putea 
afecta afacerile părților implicate, în 
special a informațiilor comerciale, trebuie 
considerată confidențială și dacă 
informațiile furnizate pot fi comunicate 
altor state membre. Comisia respectă 
aceste indicații. Solicitările de tratament 
confidențial nu limitează accesul Comisiei 
la informațiile confidențiale.

Or. en

Justificare

Acordurile interguvernamentale în domeniul energiei pot conține uneori referințe la contracte 
comerciale. Pentru a proteja întreprinderile de scurgerea de informații cu privire la afacerile 
lor, ar trebui să se menționeze mai clar ce tip de informații poate fi considerat confidențial.

Amendamentul 19
Propunere de decizie
Articolul 8 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul evaluează în special dacă 
această decizie prevede un cadru suficient 
pentru a asigura conformitatea deplină a 
acordurilor interguvernamentale cu dreptul 
Uniunii și un nivel înalt de coordonare 
între statele membre cu privire la 
acordurile interguvernamentale.

(2) Raportul evaluează în special dacă 
această decizie prevede un cadru suficient 
și eficient pentru a asigura conformitatea 
deplină a acordurilor interguvernamentale 
cu dreptul Uniunii și un nivel înalt de 
coordonare între statele membre cu privire 
la acordurile interguvernamentale. Dacă 
prezenta decizie nu asigură 
compatibilitatea deplină a acordurilor 
interguvernamentale cu dreptul Uniunii și 
un nivel înalt de coordonare între statele 
membre cu privire la acordurile 
interguvernamentale, Comisia prezintă, 
dacă este necesar, în termen de cel mult 
un an de la înaintarea raportului, o 
propunere legislativă de revizuire sau de 
completare.

Or. en
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Justificare

Propunerea nu include dispoziții cu privire la măsurile care trebuie luate în cazul în care 
evaluarea ajunge la concluzia că instrumentul nu și-a atins obiectivul. Comisia ar trebui să 
primească un mandat clar și să aibă obligația de a remedia situația și de a lua măsurile 
juridice corespunzătoare prin revizuirea deciziei sau prin propunerea unui instrument 
complementar.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Aprovizionarea stabilă și sigură cu energie este importantă pentru promovarea unui mediu 
economic previzibil pentru cetățeni și pentru sectorul industrial din Uniunea Europeană. Cea 
mai bună modalitate de a garanta siguranța aprovizionării cu energie este printr-o piață internă 
funcțională în domeniul energiei. Introducerea celui de-al treilea pachet legislativ în domeniul 
energiei a continuat eforturile UE de a liberaliza piața energiei. Multe state membre au separat 
generarea de energie de transportul acesteia, fapt ce a permis intrarea de noi actori pe piața 
aprovizionării cu energie. Al treilea pachet legislativ în domeniul energiei a eliminat barierele 
din calea intrării pe piața energiei și a mărit în mod considerabil lichiditățile acestuia. Chiar 
dacă al doilea și al treilea pachet legislativ în domeniul energiei nu au fost încă puse pe deplin 
în aplicare, rezultatele în statele membre în care au fost introduse sunt încurajatoare. Totuși 
persistă vulnerabilitățile externe. UE importă peste 60% din gazul necesar și 80% din petrolul 
necesar. Din păcate această tendință privind importurile este în creștere.

După criza aprovizionării cu gaz din 2009, s-au luat multe măsuri pentru îmbunătățirea 
securității aprovizionării cu energie pe piața UE a energiei. Criza gazului a arătat 
vulnerabilitatea sistemelor Uniunii Europene de aprovizionare cu energie. Adoptarea rapidă a 
Regulamentului (UE) nr. 994/2010 a dotat Uniunea cu unele instrumente pentru combaterea 
viitoarelor întreruperi în aprovizionarea cu gaz. Criza gazului a arătat blocajele și deficiențele 
sistemului UE de aprovizionare cu gaz, iar primele măsuri pentru înlăturarea acestora au fost 
luate. Cu toate acestea rămân prezente provocările privind garantarea aprovizionării sigure la 
prețuri competitive pentru consumatorii europeni. Acordurile interguvernamentale în 
domeniul energiei între state membre și țări terțe fac parte din aceste provocări.

Așa cum este consacrat în Tratatul privind Uniunea Europeană, obiectivul politicii energetice 
a Uniunii este garantarea funcționării și securității pieței energiei. Din când în când, state 
membre încheie contracte cu țări terțe care pot avea un impact asupra funcționării corecte a 
pieței interne a energiei. Chiar dacă în cele mai multe cazuri contractele de aprovizionare cu 
energie sunt încheiate între entități comerciale, există unele situații în care se solicită sprijinul 
unui stat membru sub forma unui acord interguvernamental (AIG). Aceste cazuri se referă în 
general la dezvoltarea de infrastructuri de transport de gaz pentru care sunt necesare investiții 
mari. Pentru a garanta furnizorilor din țările terțe previzibilitatea și stabilitatea regimului 
juridic, se încheie un AIG. Nu poate fi exclusă posibilitatea ca scopul țării terțe să fie uneori 
obligarea statului membru de a garanta contractul comercial sau asigurarea unei poziții de 
monopol în aprovizionarea cu energie prin anumite infrastructuri.

Pentru a evita încălcarea regulilor pieței interne în domeniul energiei, este necesară 
cooperarea consolidată între state membre cu privire la AIG-urile în domeniul energiei.
Statele membre ar trebui să împărtășească informațiile privind aceste AIG și Comisia trebuie 
să fie la curent cu contractele existente și cu negocierile în desfășurare. Comisia poate oferi 
statelor membre cunoștințe de specialitate și coordonarea eforturilor comune pentru a asigura 
respectarea regulilor pieței interne de către AIG. De aceea este necesar ca AIG-urile cu țările 
terțe care au un impact asupra pieței interne a energiei să fie supuse evaluării Comisiei. Pentru 
a evita dubla raportare către Comisie, ar trebui precizat că AIG-urile deja comunicate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 994/2010 nu trebuie raportate din nou. Aceeași 
situație ar trebui aplicată în cazurile contrarii.
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Așa cum a demonstrat experiența, implicarea Comisiei în negocierile cu părți terțe poate avea 
un efect pozitiv asupra rezultatelor negocierilor. De aceea, trebuie extins dreptul Comisiei de 
a participa la negocieri. Prezența Comisiei ar contribui la obținerea unui rezultat care este 
conform cu regulile pieței interne, oferind astfel întreprinderilor siguranța că un anumit 
contract respectă legislația UE. Întreprinderile trebuie asigurate că AIG-ul nu încalcă dreptul 
UE și că nu va face obiectul unei proceduri de încălcare a obligațiilor, al cărei rezultat ar 
putea fi costisitor pentru întreprinderea implicată. O mai mare implicare a Comisiei ar facilita 
respectarea regulilor pieței interne a UE și ar îmbunătăți astfel securitatea juridică a 
participanților la piață.

Ar trebui subliniat faptul că respectarea recomandărilor emise de Comisie este la latitudinea 
statelor membre. Scopul acestui act legislativ este îmbunătățirea transparenței AIG-urilor 
încheiate de statele membre în domeniul energiei și să garanteze că statele membre sunt 
conștiente de respectarea sau nerespectarea regulilor pieței interne de către acord. Comisia va 
trebui să pregătească clauze standard neobligatorii pe care statele membre vor fi încurajate să 
le folosească. Aceste clauze vor asigura neîncălcarea dreptului UE de către AIG.

Acest act legislativ nu se referă la acordurile între entități comerciale, cu excepția cazului în 
care acestea fac parte dintr-un AIG. Acordurile între țări în mod normal nu ar trebui să 
implice întreprinderi, dar, având în vedere caracterul specific al domeniului de activitate, nu 
poate fi exclusă participarea întreprinderilor energetice la un AIG. Propunerea conține garanții 
adecvate care asigură neafectarea activității lor de zi cu zi de către această decizie. În plus, 
pentru a garanta că informațiile comerciale nu ajung la alte state membre, trebuie precizat mai 
clar ce tip de informații poate fi considerat confidențial. Această dispoziție ar trebui să ofere 
garanții adecvate întreprinderilor.

Acordurile care aduc atingere unui domeniu de competență comună a Uniunii și a statelor 
membre trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii. Statele membre sunt încurajate să ia 
măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitățile identificate în AIG-ul cu țările terțe în 
domeniul energiei. Aceasta este o măsură necesară pentru a asigura funcționarea adecvată și 
securitatea pieței interne a energiei în Europa.


