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Piața internă a energiei:
Comisia solicită
ROMÂNIEI
să transpună corect
normele UE

Astăzi, 7 martie 2019, Comisia a decis să trimită
României o scrisoare de punere în întârziere
pentru nepunerea corectă în aplicare a anumitor
cerințe prevăzute de Directiva privind gazele
naturale (Directiva 2009/73/CE) și de
Regulamentul privind siguranța furnizării de gaze

Aceste instrumente vizează asigurarea competitivității pe piețele gazelor din UE, garantând în același timp
aprovizionarea în condiții de securitate a gospodăriilor și a altor clienți care necesită o protecție specială.
În urma analizării măsurilor legislative adoptate de România în decembrie 2018, Comisia a constatat că
sistemul prețurilor angro reglementate nou introduse pe piața gazelor din România este contrar cerințelor
juridice ale UE. De asemenea, Comisia consideră că aceste măsuri nu sunt adecvate pentru atingerea în
mod sustenabil a obiectivului de a proteja consumatorii casnici împotriva creșterilor excesive de preț.
Context:
Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”)
urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul
legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a
sigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Siguranța rutieră: norme noi pregătesc
calea spre o mobilitate curată,
conectată și automatizată pe
drumurile europene
Comisia Europeană a adoptat, în data de 13 martie, noi
norme menite să accelereze implementarea sistemelor de
transport inteligent cooperativ (C-ITS) pe drumurile
europene. Noua tehnologie le va permite autovehiculelor
să „comunice” între ele, cu infrastructura rutieră și cu
ceilalți participanți la trafic — de exemplu, cu privire la
situații periculoase, lucrări rutiere și sincronizarea
semafoarelor, astfel încât transportul rutier va deveni mai
sigur, mai curat și mai eficient.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Inițiativa cetățenească europeană:
Comisia înregistrează inițiativa
intitulată „Housing for All”
(Locuințe pentru toți)
Comisia Europeană a decis, în data de 12 martie, să
înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată
„Housing for All”. În temeiul tratatelor, UE poate adopta
acte juridice în acest domeniu, de exemplu în legătură cu
normele pieței interne, precum și cu consolidarea coeziunii
economice, sociale și teritoriale în Europa. Prin urmare,
Comisia Europeană a decis să înregistreze inițiativa.
Decizia Comisiei are ca obiect doar admisibilitatea juridică
a propunerii. Comisia nu a analizat încă fondul.

Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Servicii financiare: Comisia îndeamnă ROMÂNIA
să aplice normele privind serviciile de plată
Context:.........................................................
Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea
neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”)
urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu
și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației
UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii
de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea
corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor
și al întreprinderilor.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Bugetul UE pentru 2021-2027: Comisia
salută acordul preliminar privind
InvestEU

Comisia Europeană salută acordul preliminar privind InvestEU,
programul propus pentru stimularea investițiilor private și
publice din Europa în cadrul următorului buget pe termen lung
al UE pentru 2021-2027. Proiectele din România au obținut
finanțări în valoare totală de 676 milioane de euro din Fondul
european pentru investiții strategice (FEIS). Aceste sume ar
urma să atragă investiții suplimentare de 2.6 miliarde de euro.
Acest acord preliminar între Parlamentul European, statele
membre și Comisie este un pas esențial în direcția creării
programului InvestEU care va reuni sub o singură umbrelă
Fondul european pentru investiții strategice și alte 13
instrumente financiare ale UE care sprijină în prezent investițiile
din UE, facilitând accesul la finanțare.

Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

rescEU: Mecanismul consolidat de
protecție civilă UE intră în vigoare
Propunerea Comisiei Europene de a consolida răspunsul
colectiv al UE împotriva dezastrelor naturale, cunoscută
drept rescEU a intrat astăzi în vigoare. Numeroase dezastre
au afectat toate regiunile Europei în ultimii ani, provocând
sute de victime și daune de miliarde în ceea ce privește
infrastructura. Pentru a asigura o mai bună protecție a
cetățenilor, Parlamentul European, Consiliul Uniunii
Europene și Comisia au ajuns la un acord în luna decembrie
a anului trecut pentru a consolida actualul mecanism de
protecție civilă UE
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Comisarul european pentru politici climatice și
energie, Miguel Arias Cañete, în vizită la
București pe 1-2 aprilie

Pe 1 aprilie, înaltul oficial european participă la reuniunea
,,Inițiativei de Cooperare Regională în domeniul energiei în
Centrul și Sud-Estul Europei", iar pe 2 aprilie la Consiliul
Informal de Energie, prezidat de ministrul energiei,
dl. Anton Anton. Reunind miniștri sau reprezentanți la nivel
înalt din statele membre ale UE și ai părților contractante
ale Comunității Energiei, reuniunea CESEC va include două
ceremonii de semnare a granturilor pentru energie aferente
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Comisia Europeană a recomandat, în data de
26 martie, o serie de etape și măsuri operaționale
menite să asigure un nivel ridicat de securitate
cibernetică a rețelelor 5G în întreaga UE.

Comisia Europeană recomandă o
abordare comună la nivelul UE în
privința securității rețelelor 5G

Rețelele de a cincea generație (5G) vor forma viitoarea
structură fundamentală a societăților și a economiilor
noastre, conectând miliarde de obiecte și de sisteme,
inclusiv în sectoare critice, cum ar fi cel energetic, al
transporturilor, al serviciilor bancare și al sănătății,
precum și sisteme de control industrial care conțin
informații sensibile și care sprijină sistemele de
siguranță. Procesele democratice, cum ar fi alegerile,
se bazează din ce în ce mai mult pe infrastructuri
digitale și rețele 5G, scoțând în evidență necesitatea
de a trata toate vulnerabilitățile și subliniind cu atât
mai mult pertinența recomandărilor Comisiei înaintea
alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai.
În urma sprijinului acordat de șefii de stat sau de guvern, exprimat cu ocazia Consiliului European din 22 martie, în
vederea unei abordări concertate a securității rețelelor 5G, Comisia Europeană recomandă un set de acțiuni
oncrete pentru evaluarea riscurilor de securitate cibernetică ale rețelelor 5G și pentru consolidarea măsurilor
preventive. Recomandările reprezintă o combinație de instrumente legislative și de politică menite să protejeze
economiile, societățile și sistemele noastre democratice. Având în vedere că veniturile la nivel mondial generate de
rețelele 5G sunt estimate la 225 de miliarde EUR în 2025, tehnologia 5G reprezintă un atu esențial pentru ca
Europa să concureze pe piața mondială, iar securitatea sa cibernetică este crucială pentru asigurarea autonomiei
strategice a Uniunii.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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