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Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru avizul său privind 
propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui 
mecanism de schimb de iriformaţii cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele 
membre şi ţări terţe în domeniul energiei (COM(2011) 540 final), precum şi Comunicarea 
Comisiei" Politica energetică a UE: angajarea în relaţii cu parteneri din cifara frontierelor 
noastre" (COM(2011) 539 final). Ne cerem scuze pentru întârzierea în transmiterea 
răspunsului nostru. 

În ceea ce priveşte preocuparea dumneavoastră legată de impactul politic al propunerii de 
decizie, Comisia ar dori să sublinieze următoarele: 

Propunerea de decizie nu împiedică statele membre să încheie acorduri interguvernamentale 
cu ţări terţe. În schimb, se propune ca statele membre să se informeze reciproc şi să 
iriformeze Comisia atunci când preconizează să negocieze noi acorduri, precum şi în cazul în 
care încheie astfel de acorduri. Această iniţiativă ar trebui să permită Comisiei să verifice 
compatibilitatea acordului respectiv cu dreptul Uniunii. 

În plus, statele membre au dreptul de a preciza dacă o parte a informaţiilor prezentate 
Comisiei, în special informaţiile comerciale, trebuie considerată conjidenţială şi dacă 
iriformaţiile furnizate pot fi comunicate altor state membre. Prin urmare, statele membre vor 
avea în orice caz controlul asupra informaţiilor care sunt difuzate către alte state membre. 

Faptul de a iriforma Comisia cu privire la acordurile interguvernamentale existente nu ar 
trebui, în mod normal, să genereze probleme în cadrul relaţiilor cu ţările terţe. Comisia nu 
este o parte terţă sau un potenţial concurent; aceasta ar trebui să fie asimilată unei autorităţi 
naţionale administrative sau de reglementare, autoritate care, în mod normal, poate fi 
informată cu privire la acordurile interguvernamentale. O interpretare restrictivă a 
posibilelor clauze de nedivulgare în cazul acordurilor interguvernamentale arfi necesară. În 
cazul foarte puţin probabil în care s-ar interpreta că o clauză de nedivulgare include 
Comisia, statul membru în cauză va trebui să contacteze ţara terţă în vederea găsirii unei 
soluţii. În cazul noilor acorduri interguvernamentale, statele membre ar trebui să se abţină 
de la includerea unor astfel de clauze de nedivulgare. 
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Comisia ar dori, de asemenea, să vă mulţumească pentru avizul referitor la Comunicarea sa 
privind securitatea aprovizionării cu energie şi cooperarea internaţională (COM(2011) 539 
final). Statele membre ocupă un loc esenţial în cadrul strategiei propuse de Comisie, iar 
acţiunile de monitorizare identificate în documentul menţionat urmează să completeze şi să 
confere valoare adăugată activităţilor statelor membre în acest domeniu. Este important de 
remarcat, de asemenea, că concluziile referitoare la această comunicare adoptate de 
Consiliul pentru energie la 24 noiembrie 2011 vizează consolidarea unei abordări geografice 
şi tematice echilibrate în UE cu privire la activităţile externe din domeniul energiei. 

Sper ca aceste explicaţii să fi contribuit la clarificarea preocupărilor exprimate în avizul 
dumneavoastră şi aştept cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 
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