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STATELE MEMBRE UE DISPUTĂ PRINCIPIUL SOLIDARITĂȚII PROPUS DE COMISIA 
EUROPEANĂ ÎN CADRUL REUNIUNII CONSILIULUI PE TRANSPORT, 

TELECOMUNICAȚII ȘI ENERGIE (TTE) 6-7 IUNIE 

9 Iunie, Oana LANGA 

Pachetul de reglementări privind asigurarea aprovizionării cu energie se află pe agenda reuniunii 

Consiliului pe Transport, Telecomunicaţii şi Energie (TTE) din 6-7 iunie, iar cei 28 de miniștri ai 

energiei sunt așteptaţi să îşi consolideze poziţia cu privire la anumite element-cheie, cum este şi 

rerutarea rezervelor de gaz către statele vecine în caz de întrerupere a furnizării în baza 

‘principiului solidarității’.  

Această propunere de regulament, parte din pachetul de măsuri propus de Comisia Europeană pe 

10 februarie anul acesta, este criticată de miniștri ca fiind “rigidă” și “birocratică”, obligând, în caz 

de întrerupere severă a furnizării cu gaz, rerutarea rezervelor către puncte prioritare în statele 

vecine, cum sunt spitalele și alte facilități considerate vitale. 

Împărțirea Uniunii Europene în 9 regiuni în funcţie de proximitate şi accesul la rezerve este o altă 

critică pe care miniștrii o aduc Comisiei, care a solicitat planuri de cooperare regională, însă a impus 

organizarea în regiuni fără o consultare în prealabil. În configuraţia propusă de Comisie, Germania 

este cuplată cu Polonia, iar Franța, statele Benelux și Peninsula Iberică fac parte din aceeași regiune. 

Miniştrii sunt de părere că există alte platforme de discuţie pe subiectul asigurării aprovizionării cu 

gaz şi solicită mai multă flexibilitate, considerând că trebuie respectate structurile deja existente de 

cooperare regională. 

Rerutarea rezervelor de gaz poate avea implicaţii financiare, conform spuselor acestora, şi pot 

angaja nerespectarea clauzelor unor contracte încheiate cu furnizori privaţi, motiv pentru care cer 

să se ia în considerare elaborarea unui mecanism de compensaţie.  

Promotorul acestui principiu de solidaritate este Bulgaria, care a susţinut poziția conform căreia 

fiecare stat membru ar trebui sa aibă cel puțin trei surse de aprovizionare cu gaz. 

În Consiliu, România a solicitat ca aplicarea acestui principiu de solidaritate să nu afecteze asigurarea 

aprovizionării cu energie a statului care pune la dispoziţie rezervele. În plus, România a insistat 

asupra a trei nivele de aplicare, și anume solidaritate intra-regională, inter-regională şi europeană. 

 

 


