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Stimate domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa cu privire la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de 
garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 994/2010 [COM(2016) 52 final].

Comisia salută concluzia Camerei Deputaţilor potrivit căreia această propunere ar avea un 
impact pozitiv substanţial asupra securităţii aprovizionării cu gaze naturale. în acelaşi timp, 
Comisia a luat act de recomandările propuse de Camera Deputaţilor şi are plăcerea de a 
oferi următoarele explicaţii.

Propunerea introduce obligativitatea cooperării regionale pentru efectuarea de evaluări ale 
riscurilor şi elaborarea de planuri de acţiune preventivă şi de urgenţă. Aceasta include de 
asemenea o propunere privind componenţa regiunilor care se bazează, în măsura posibilului, 
pe structurile de cooperare regională existente instituite de statele membre şi de Comisie, în 
special pe grupurile regionale înfiinţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 347/2013 privind 
liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene1 (Regulamentul TEN-E). 
Cu toate acestea, întrucât obiectivele regulamentului propus şi cele ale Regulamentului 
TEN-E sunt diferite, o serie de criterii suplimentare enumerate la articolul 3 alineatul (7) din 
propunere au fost luate în considerare la momentul propunerii privind împărţirea pe regiuni, 
şi anume posibilitatea de a pune în comun resursele şi de a echilibra riscurile pentru 
securitatea aprovizionării cu gaze naturale în întreaga regiune, precum şi interconectările 
existente şi planificate şi capacitatea acestora. Statele membre vor fi libere să stabilească un 
mecanism de cooperare pe care îl consideră cel mai potrivit pentru o anumită regiune în 
acest cadru. Comisia va fi implicată activ în facilitarea cooperării regionale în cazul în care 
statele membre îi solicită sprijinul. De asemenea, Comisia va evalua planurile de acţiune

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind 
liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE 
şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 
25.4.2013, p. 39).
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preventiva şi planurile de urgenţă elaborate de statele membre, va propune modificări, dacă 
este necesar şi, în cele din urmă, va adopta o decizie de aprobare a planurilor.

Statele membre joacă un rol activ în procesul decizional privind împărţirea pe regiuni prin 
participarea lor la procesul legislativ în curs, şi anume discuţiile din cadrul Grupului de 
lucru pentru energie al Consiliului. Toate aspectele legate de cooperarea regională şi de 
planuri ar urma să fie discutate în cadrul Grupului de coordonare pentru gaz.

Propunerea introduce solidaritatea între statele membre în situaţii de urgenţă foarte grave. 
Până în prezent Uniunea Europeană nu s-a confruntat niciodată cu o astfel de situaţie. 
Având însă în vedere faptul că UE este dependentă de aprovizionarea cu gaze naturale din 
afara UE, Comisia consideră că este necesară o mai bună pregătire a statelor membre 
pentru astfel de situaţii. Comisia recunoaşte că România este unul dintre puţinele state 
membre care au resurse semnificative de gaze naturale şi pot oferi sprijin vecinilor în caz de 
urgenţă. Propunerea se asigură că orice mecanism de sprijin în cadrul cooperării regionale 
şi aplicarea principiului solidarităţii se bazează pe principiile proporţionalităţii şi 
nediscriminării, cu drepturile şi obligaţiile corespunzătoare, şi că este însoţit de un 
mecanism de compensare echitabilă.

Având în vedere faptul că securitatea aprovizionării cu gaze are o puternică latură 
transfrontaliera, Comisia propune să se extindă aplicarea propunerii de regulament la 
părţile contractante ale Comunităţii Energiei, în măsura în care părţile contractante pun în 
aplicare dispoziţiile propunerii de regulament, astfel încât obligaţiile statelor membre şi cele 
ale părţilor contractante să aibă un caracter reciproc.

Propunerea ar acorda o prioritate clară abordării chestiunilor legate de securitatea 
aprovizionării prin măsuri de piaţă, astfel încât să nu interfereze cu funcţionarea pieţei 
interne şi să menţină concurenţa. întreprinderile din sectorul gazelor naturale au libertatea 
de a participa la un mecanism voluntar de agregare a cererii, în măsura în care un astfel de 
mecanism rămâne conform cu normele OMC şi legislaţia UE în domeniul concurenţei.

Precizările de mai sus se bazează pe propunerea prezentată de Comisie şi aflată în prezent în 
procesul legislativ în care sunt implicate atât Parlamentul European, cât şi Consiliul.

Comisia speră că prezentul răspuns clarifică chestiunile ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Violeta Bule 
Membru al Comisiei
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