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Obiect: Aviz privind propunerea de Regulament al Consiliului privind informarea 
Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din 
cadrul Comunității Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS)),

Stimate dle Reul,

Prin scrisoarea din 12 ianuarie 2010, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la 
examinarea validității temeiului juridic al susmenționatei propuneri a Comisiei.

Întrucât Comisia a sugerat1 că, după ratificarea Tratatului de la Lisabona, temeiurile juridice 
ar trebui să fie articolul 337 TFUE, împreună cu articolul 187 Euratom (care corespund exact 
temeiurilor juridice anterioare ratificării Tratatului de la Lisabona, propuse inițial: articolul 
284 CE și articolul 187 Euratom), raportorul Comisiei pentru Industrie și alți deputați au 
depus un amendament prin care se încearcă utilizarea noului temei juridic oferit de articolul 
194 alineatul (2) din TFUE, în loc de articolul 337 TFUE.

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 28 ianuarie 2010.

Articolele 337 TFUE și 187 Euratom sunt identice, prevăzând următoarele:

                                               
1 În Comunicare sa intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM (2009)665)
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„Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt încredințate, Comisia poate solicita și 
primi toate informațiile și poate proceda la toate verificările necesare, în limitele și 
condițiile stabilite de Consiliu hotărând cu majoritate simplă, în conformitate cu 
dispozițiile tratatelor”.

Aceste două articole1 au fost utilizate ca temei juridic al Regulamentului (CE) nr. 736/96 al 
Consiliului din 22 aprilie 1996 privind notificarea Comisiei în legătură cu proiectele de 
investiții care prezintă interes pentru Comunitate în sectoarele petrolului, gazelor naturale și 
electricității2. Propunerea de regulament aflată în examinare ar abroga acest regulament 
pentru a îndeplini obiectivele sale mai eficient. În expunerea de motive, Comisia afirmă că 
Regulamentul nr.736/96 „nu se mai aplică în mod coerent și nu mai este adaptat evoluțiilor 
recente din sectorul energetic”. Se pare însă că propunerea de regulament este considerată 
drept o continuare a Regulamentului nr.736/96 deoarece obiectivul este „de a reexamina și de 
consolida sistemul stabilit” prin acest instrument. Se pare că din acest motiv Comisia propune 
menținerea aceluiași temei juridic.

Tratatul de la Lisabona, aflat în prezent în vigoare, are un titlu specific (Titlul XXI) cu privire 
la energie, în care articolul 194 prevede următoarele:

Articolul 194
1. În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a 
conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul 
solidarității între statele membre:

(a) să asigure funcționarea pieței energiei;
(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune;
(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea 
de noi surse de energie și energii regenerabile; și
(d) să promoveze interconectarea rețelelor.

2. Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile 
necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă 
după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a 
propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii 
generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) 
litera (c).

3. Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură 
legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, stabilește 
măsurile menționate la alineatul respectiv, în cazul în care acestea sunt în principal de natură 
fiscală.

Recursul la articolul 194 ca temei juridic pentru propunerea de regulament ar putea fi 

                                               
1 De fapt, la acea vreme articolul 284 CE era numerotat 213.
2 JO L 102, 25.4.1996, p. 1.
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justificat în măsura în care instrumentul privește „informarea Comisiei cu privire la proiectele 
de investiții în infrastructura energetică ”.

Punctul XVI din Anexa VI din Regulamentul de procedură prevede că termenii de referință ai 
Comisiei pentru afaceri juridice includ „interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii 
Europene, conformitatea actelor Uniunii Europene cu legislația primară, inclusiv alegerea 
temeiurilor juridice[..]”.  În consecință, pentru a acționa corespunzător cu termenii de 
referință atunci când este consultată cu privire la o chestiune de temei juridic, comisia are 
datoria de a stabili temeiul juridic adecvat în lumina tratatelor, fără ca alegerea sa să fie 
limitată la temeiurile propuse de Comisia Europeană și de comisia competentă.

În cazul de față, parcurgând Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, reiese că 
dispozițiile din Titlul XVI cu privire la rețelele transeuropene ar putea, de asemenea, să fie 
aplicabile. Într-adevăr, articolul 170 prevede că „[...] Uniunea contribuie la crearea și 
dezvoltarea de rețele transeuropene în sectoarele infrastructurilor de transporturi, 
telecomunicații și energie”.

În consecință, comisia trebuie să stabilească în care dintre aceste trei temeiuri juridice ar 
trebui să fie adoptat regulamentul propus. Fiecare dintre cele trei articole în cauză prezintă o 
legătură cu regulamentul propus. Articolul 3371 se referă la strângerea de informații de către 
Comisie (în cazul de față, informații despre proiectele de investiții în infrastructura 
energetică). Articolul 194 se referă la politica energetică și articolul 170 la infrastructuri, în 
special în domeniul energiei.

În ciuda unei hotărâri recente a Curții de Justiție2 în care s-a stabilit că se pot combina două 
temeiuri juridice implicând două proceduri diferite, ar trebui să se aibă în vedere faptul că 
recursul la astfel de temeiuri juridice duale ar trebui să fie excepțional, deoarece opinia 
consacrată a Curții este că o combinație a temeiurilor juridice cu proceduri incompatibile nu 
este posibilă3.  În consecință, într-o hotărâre din 20064, Curtea a considerat că „recursul la un 
temei juridic dual nu este posibil în cazul în care procedurile stabilite pentru fiecare temei 
juridic sunt incompatibile sau în cazul în care utilizarea celor două temeiuri juridice ar putea 
submina drepturile Parlamentului.”

În cazul articolului 337, Consiliul acționează pe baza unei propuneri a Comisiei, după 
consultarea Parlamentului. Prin contrast, atât articolul 194, cât și 170 prevăd recursul la 
procedura legislativă ordinară, mai exact, la codecizie. În consecință, din punct de vedere 
juridic, în timp ce articolele 194 și 170 ar putea fi utilizate combinat, articolul 337 nu poate fi 
combinat cu niciunul dintre articolele respective.

Respingerea articolului 337

În conformitate cu jurisprudența, alegerea temeiului juridic pentru o măsură  „nu poate să 

                                               
1 Fostul articol 284 CE.
2 Hotărârea din 3 septembrie 2009 pronunțată în cauza C-166/07, Parlamentul/Consiliul, neraportată încă în 
Culegere.
3 A se vedea, de exemplu, cauza C-164/97 Parlament/Consiliu [1999] Culegere I -1139, punctul 14.
4 Cauza C-178/03 Comisia c. Consiliu [2006] Culegere I-107, punctul 57.
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depindă doar de convingerea unei instituții”1 ci „trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care 
sunt susceptibili de a fi supuși revizuirii judiciare”. Acești factori includ în special scopul și 
conținutul măsurii.”2

1. Examinarea conținutului măsurii propuse

În ceea ce privește conținutul, este absolut evident faptul că notificarea informațiilor 
(referitoare la proiectele de investiții în infrastructuri) este elementul-cheie al propunerii, în 
lumina ambelor titluri ale articolului și a conținutului acestora.

În consecință, articolul 3 e intitulat Notificarea datelor, articolul 4, Sursele de date, articolul 
6, Calitatea și publicitatea datelor, articolul 8, Prelucrarea datelor, iar articolul 9, 
Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor.

Conținutul acestor articole se concentrează asupra strângerii de informații așa cum prevede 
articolul 337. Articolul 1 prevede că obiectul regulamentului este de a stabili „un cadru 
comun de informare a Comisiei cu privire la datele și informațiile”. Articolul 3 prevede că 
datele și informațiile specificate în regulament trebuie compilate de la începutul anului 2010 
și, ulterior, la fiecare doi ani.  Articolul 4 clarifică faptul că statele membre trebuie să 
determine întreprinderile vizate să furnizeze datele, cu excepția cazului în care hotărăsc să 
utilizeze alte mijloace pentru a le obține. Articolul 5 enumeră tipurile de date care trebuie 
furnizate cu privire la proiectele de investiții, precum „data probabilă a punerii în funcțiune.” 
Articolul 6 solicită statelor membre să asigure calitatea, relevanța, acuratețea, claritatea, 
actualitatea și coerența datelor și informațiilor notificate Comisiei. Se face referire, de 
asemenea, la faptul că Comisia are posibilitatea de a publica datele și la obligația statelor 
membre „de a păstra confidențialitatea datelor sau a informațiilor sensibile din punct de 
vedere comercial”. Articolele 7 și 8 autorizează Comisia să adopte măsuri de punere în 
aplicare și să aloce Comisiei responsabilitatea de a dezvolta resursele IT necesare pentru a 
primi, stoca și efectua toate prelucrările de date.  Articolul 9 se referă la prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Cu toate acestea, chestiunea energiei se regăsește, de asemenea, în regulamentul propus. 
Articolul 3 specifică că obligația de a prezenta date nu se aplică în cazul în care datele au fost 
deja notificate „în temeiul legislației UE specifice sectorului energetic”. În plus, din articolul 
5 reiese în mod clar că regulamentul propus are legătură cu sectorul energetic: acesta se 
referă, de exemplu, la „tipul surselor de energie utilizate”, „tehnologiile de interes pentru 
siguranța aprovizionării” și „instalația de sisteme de captare a carbonului”. În final, 
articolul 10, Monitorizare și raportare, clarifică ce anume înseamnă strângerea de informații: 
ideea este de a permite Comisiei să efectueze „ o analiză trans-sectorială a evoluției și 
perspectivelor sistemului energetic al UE”.  Așa cum transpare din formularea acestui articol, 
datele nu constituie decât mijloacele necesare de îndeplinire a obiectivelor Comisiei, deoarece 
„pe baza datelor și informațiilor prezentate”, Comisia va putea identifica „[viitoarele 
dezechilibre] potențiale în cazul cererii și ofertei din sectorul energetic”, „[obstacolele] și 
promovarea celor mai bune practici pentru soluționarea acestora”. Aceste articole corespund 
considerentelor 1-5 și considerentului 15, care stabilesc cadrul în care trebuie să aibă loc 

                                               
1 Cauza C- 45/86 Comisia c. Consiliu („Preferințe tarifare generalizate”)[1987] Culegere I1493, punctul 11.
2 Cauza C-300/89 Comisia c. Consiliul (Dioxidul de titaniu) [1991] ECR I-2867, alineatul (10);
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strângerea de informații, mai exact „introducerea unei politici comune în domeniul 
energetic.”

2. Examinarea scopului măsurii propuse

(a) În lumina termenilor de punere în aplicare

Din articolul 10 al regulamentului propus reiese că scopul acestuia este de a permite Comisiei:

(a) identificarea viitoarelor dezechilibre potențiale în cazul cererii și ofertei din sectorul 
energetic;
(b) identificarea obstacolelor și promovarea celor mai bune practici pentru soluționarea 
acestora;
(c) creșterea transparenței pentru participanții pe piață.

Aceste scopuri sunt cu siguranță legate de cele stabilite în articolul 194 TFUE, deoarece 
acesta prevede că politica Uniunii cu privire la energie trebuie „să asigure funcționarea pieței 
energiei” [vezi punctele (b) si (c)]. Articolul 194 prevede în plus că politica Uniunii urmărește 
„să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune”, pentru promovarea căreia, în mod 
evident, s-a conceput punctul (a).

(b) În lumina preambulului

Considerentele stabilesc motivele, justificările actului propus. Primul se referă la 
„introducerea unei politici comune în domeniul energetic.” Introducerea acestei politici este 
un proiect pe termen lung care a rămas vreme îndelungată în stadiul de pregătire1 și nu a 
devenit o realitate până la introducerea noului Titlu XXI în TFUE în urma Tratatului de la 
Lisabona. În consecință, considerentul 1 reamintește că introducerea unei politici comune în 
domeniul energetic este „un obiectiv pe care Comunitatea și-a propus să-l îndeplinească.” 
Considerentul 2 face o legătură directă între politica energetică și regulamentul propus, 
afirmând că „obținerea unei perspective asupra dezvoltării de investiții în infrastructura 
energetică a Comunității constituie unul dintre elementele acestei politici.”  Prin urmare, se 
poate afirma că primele două considerente situează regulamentul propus în domeniul politicii 
energetice comune.

Următoarele considerente prezintă mai detaliat modul în care strângerea de date cu privire la 
proiectele de investiții va permite realizarea anumitor obiective specifice ale politicii Uniunii 
cu privire la energie, în special „asigurarea aprovizionării cu energie a Comunității” 
(considerentul 3) și funcționarea adecvată a piețelor de energie printr-o „mai mare 
transparență ” (considerentul 5). În plus, considerentul 3 prevede faptul că este esențială, de 
asemenea, o vedere de ansamblu asupra investițiilor în infrastructura energetică pentru 
facilitarea unei „tranziției către sistemul energetic cu emisii reduse de dioxid de carbon.” Se 
remarcă că articolul 194 menționează că politica energetică trebuie să țină cont de politica în 
domeniul mediului și în consecință, trebuie să ajute „să promoveze eficiența energetică și 

                                               
1 vezi Yves Petit, „A la recherche de la politique européenne de l'énergie” („În căutarea unei politici europene a 
energiei”), Revue trimestrielle de droit européen, Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, p 593-620.
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economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și a energiei 
regenerabile”.  

În final, considerentul 6 afirmă că datele trebuie puse la dispoziția Comisiei și în special a 
observatorului pieței pentru energie, ceea ce demonstrează că strângerea acestora este legată 
în mod indisolubil de chestiunea tratată, mai exact de energie. Această legătură dintre 
colectarea de date și scopul acestora este accentuată în fișa financiară legislativă, anexată la 
propunere. Punctul 5.2 al acestei fișe subliniază faptul că regulamentul „creează un nou 
cadru, care combină raportarea și monitorizarea (analiza) proiectelor de investiții în 
infrastructura energetică a UE.”

Această analiză a preambulului propunerii de regulament din punct de vedere al obiectivelor 
acesteia ne conduce la concluzia că este direct legată de politica energetică a Uniunii.

(c) Obiective care reies din documentele anexate la propunere

Este clar, atât din comentariile din doctrină și din diversele documente ale instituțiilor, că
politica energetică actuală este un obiectiv esențial al Uniunii și că aceasta nu mai poate fi 
desfășurată într-un mod aleatoriu în fiecare stat membru.  Comunicarea informațiilor în acest 
domeniu contribuie la stabilirea unei politici comune în domeniul energetic și la o apropiere a 
statelor membre în acest domeniu. Comunicarea informațiilor este necesară pentru a servi 
scopurilor acestei noi politici.  În acest sens, este necesar, în scopul coerenței, ca regulamentul 
care creează „o modalitate de acțiune” să fie legat de articolul 194, care conferă Uniunii 
puterea de a acționa pentru a atinge obiectivele diferite pe care și le-a stabilit în domeniul 
energiei.

Expunerea de motive confirmă doar impresia că regulamentul ar trebui să fie situat în cadrul 
politicii energetice. Aceasta clarifică faptul că acest context este „noua politică energetică” și
că „această propunere este conformă cu obiectivele Uniunii” și „conformă cu politica 
energetică și de mediu.” În acest context, Comisia menționează, de asemenea, Planul de 
acțiune al Consiliului European pentru perioada 2007-2009 privind „O politica energetică 
pentru Europa”. Acest plan urmărea deja, în vederea realizării acestei noi politici, 
identificarea investițiilor necesare pentru a satisface necesitățile strategice ale UE și o 
reexaminare a infrastructurilor de aprovizionare, în cadrul căruia regulamentul propus va juca 
un rol esențial.  

II. Concluzie

Este necesar în prezent să se stabilească o prioritate între cele două elemente importante ale 
propunerii de regulament, dacă este considerat din punctul de vedere al conținutului ( 
colectarea de informații) sau din punct de vedere al obiectivelor sale ( piața energiei și 
securitatea energiei).

În primul rând, ar trebui observat că articolul 337 este regăsit în partea a șaptea a TFUE 
„Dispoziții generale și finale.” Acesta ar putea fi considerat înrudit cu articolul 352, în sensul 
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că este un tip de „clauză de flexibilitate”1 și poate fi folosit doar pentru a compensa lipsa de 
competențe de acțiune conferite în mod expres sau implicit instituțiilor Comunității prin 
dispoziții specifice ale TFUE, în măsura în care aceste competențe par totuși a fi necesare 
pentru ca Comunitatea să-și poată exercita funcțiile în vederea atingerii unuia dintre 
obiectivele stabilite prin tratat. În acest caz, deși articolul 337 menționează colectarea de 
informații și articolul 194 nu face acest lucru, se pare totuși că aceasta este inclusă printre 
atribuțiile Uniunii consacrate de articolul 194, în măsura în care aceste informații contribuie la 
realizarea obiectivelor pe care Uniunea și le-a stabilit în legătură cu politica energetică.

În al doilea rând, având în vedere faptul că articolul 337 se numără printre „dispozițiile 
generale și finale”, este posibil să se utilizeze principiul lex specialis derogat2 ca bază, 
conform căruia o normă specifică are prioritate față de o normă generală.

În final, dacă persistă orice fel de îndoială, un argument pertinent poate fi dedus din hotărârea 
Curții în Cauza C-176/03 Comisia și Parlamentul c. Consiliul3. În această hotărâre, Curtea a 
trebuit să hotărască cu privire la temeiul juridic adecvat pentru o decizie-cadru a Consiliului 
cu privire la protecția mediului prin dreptul penal. În timp ce Consiliul și-a bazat instrumentul 
pe articolele cu privire la cooperarea judiciară în probleme penale din cadrul celui de-al treilea 
pilon, Comisia, sprijinită de Parlamentul European, a contestat temeiul juridic pe motiv că 
această chestiune relevă de competența Comunității. Comisia a argumentat că „Armonizarea 
legilor naționale penale, în special a elementelor constitutive ale delictelor de mediu la care 
se prevăd sancțiuni penale, sunt concepute a fi un ajutor pentru politica comunitară în 
cauză.”4 Curtea a subliniat întâi faptul că protecția mediului constituie unul dintre obiectivele 
esențiale ale Comunității5 și că măsurile din acest domeniu implică în mod inevitabil 
instituțiile comunitare în domenii precum politica energetică sau politica fiscală. Apoi, după 
ce a stabilit că decizia-cadru, în conținutul său, e legată în principal de dreptul penal, Curtea a 
susținut totuși că:

„[această] constatare nu împiedică legiuitorul comunitar, în cazul în care aplicarea unor 
sancțiuni penale de către autoritățile naționale competente reprezintă o măsură esențială 
pentru combaterea infracțiunilor grave împotriva mediului, să adopte măsuri legate de 
legislația penală a statelor membre, pe care le consideră îndreptățite pentru a asigura 
eficiența deplină a normelor pe care le instituie cu privire la protecția mediului”6.

De aceea, pare că în cazul în care măsurile sunt esențiale pentru atingerea unui anume 
obiectiv, Curtea va alege temeiul juridic legat de acel obiectiv, prin urmare preferând un 
obiectiv mai îndepărtat (protecția mediului) față de unul imediat (armonizarea legii penale)7.
                                               
1 vezi în această legătură comentariul cu privire la articolul 284 CE de Böse – EU Kommentar - punctul V, p 
2048.
2 vezi Bertrand Peter, „La base juridique des actes en droit communautaire” („Temeiul juridic al actelor în 
dreptul comunitar”), Revue du marché commun et de l4union européenne, 1991, Editions techniques et 
économiques, Nr. 378, mai 1994, p. 335.
3 Culegerea de jurisprudență a Curții Europene de Justiție, 2005, p. I-7879.
4 Ibid., punctul 19.
5 Ibid., punctul 41. 
6 Ibid., punctul 48.
7 vezi Hubert Haenel „Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales” 
(Comunicare cu privire la propunerile de directive care stabilesc sancțiuni penale), Senat (Franța), reuniunea din 
17 iulie 2007.
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În acest caz, prin urmare, după ce s-a stabilit că din propunerea de regulament reiese faptul că 
este esențial să se colecteze informații pentru a crea o vedere de ansamblu asupra pieței 
energiei și astfel pentru a se realiza obiectivele stabilite de tratat în conformitate cu articolul 
194, se poate concluziona că temeiul juridic pentru energie (mai exact articolul respectiv) ar 
trebui să aibă prioritate față de articolul 337, cu atât mai mult având în vedere faptul că nu 
este o chestiune care implică prioritatea unui titlu specific față de un altul, ci a unei dispoziții 
aflate într-un titlu specific față de o dispoziție generală și finală.

După ce s-a stabilit că relația față de energie are prioritate, este necesar, de asemenea, să se 
aibă în vedere dacă natura specifică a domeniului de care este legată notificarea informației, 
mai exact „proiecte de investiție în infrastructura energetică”, nu necesită recurgerea la un 
temei juridic mai specific, anume articolul 170 și articolul 171 TFUE referitoare la rețelele 
transeuropene. În conformitate cu articolul 170 se prevede că „Uniunea contribuie la crearea 
și dezvoltarea de rețele transeuropene”, în special în infrastructurile energetice. Pentru a 
atinge acest obiectiv, Uniunea „poate susține proiecte de interes comun susținute de statele 
membre” (articolul 171, a treia liniuță) și „stabilește un ansamblu de orientări care cuprinde 
obiectivele, prioritățile, precum și liniile directoare ale acțiunilor preconizate în domeniul 
rețelelor transeuropene” (articolul 171, prima liniuță).  Aceasta ar putea acoperi colectarea, 
analiza și notificarea informațiilor.

Principalele chestiuni totuși tratate în titlul referitor la rețelele transeuropene sunt 
interoperabilitatea și sprijinul Comisiei pentru proiectele comune. Prin contrast, în cadrul 
propunerii de regulament aflată în curs de examinare, Comisia trebuie să colecteze informații 
despre proiectele naționale de infrastructură pentru a avea o imagine mai bună despre 
ansamblul pieței europene a energiei.  Colectarea de informații prevăzută de regulamentul 
propus trece dincolo de „transeuropean”, având în vedere faptul că acoperă toate investițiile, 
inclusiv investițiile naționale, în timp ce regulamentul actual acoperă, de exemplu, doar 
rețelele de gaz transfrontaliere1.

În mod evident, este posibil ca, în urma analizei sale a datelor colectate, Comisia să acționeze 
în mod specific în domeniul rețelelor transeuropene. Cu toate acestea, scopul său nu este de a 
acționa la nivelul rețelelor transeuropene, ci doar de a evalua, în lumina proiectelor de 
investiții în energie, ce măsuri ar trebui să adopte Uniunea pentru a depăși dificultățile. În 
consecință, în expunerea de motive, se menționează că regulamentul este conform cu 
obiectivele Uniunii, în special cu obiectivele privind „instituirea pieței interne și dezvoltarea 
durabilă a Europei, bazată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor. În 
același timp, propunerea este conformă cu politica energetică și de mediu, în cadrul căreia 
unul dintre piloni îl constituie securitatea aprovizionării cu energie.”  În plus, considerentul 1 
se referă la o politică comună în domeniul energetic, iar considerentul 2 explică faptul că 
obținerea unei perspective asupra dezvoltării de investiții în infrastructura energetică a 
Comunității constituie unul dintre elementele acestei politici. În consecință, se pare că, deși 
regulamentul propus se aplică în mod specific infrastructurilor energetice, ar trebui situat în 
contextul politicii comune în domeniul energetic la care face referire articolul 194 din TFUE.  
Acest articol acoperă toate aspectele regulamentului propus, incluzând atât „interconectarea 
rețelelor energetice”, cât și piața energiei, siguranța și eficiența energetică.

                                               
1 vezi Evaluarea de impact, SEC (2009) 971 final, p 6.
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III. Recomandare

La reuniunea sa din 28 ianuarie 2010, Comisia pentru afaceri juridice a decis în unanimitate, 
cu 19 voturi pentru și nicio abținere1, să facă următoarele recomandări: propunerea de 
Regulament al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în 
infrastructura energetică din cadrul Comunității Europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 736/96 ar trebui adoptată în temeiul articolului 194 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (Președinte), Sebastian Valentin Bodu (Vicepreședinte), 
Evelyn Regner (Vicepreședintă), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří 
Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner (Raportor), Arlene 
McCarthy, Sajjad Karim.


