AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

………..

NOTĂ DE PREZENTARE
a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea proiectului de
Decizie privind aplicarea codurilor europene de rețea în punctele de interconectare dintre
sistemul național de transport din România și sistemele de transport din Ucraina și Republica
Moldova

Punerea în aplicare a prevederilor Directivei (UE) 2019/692 a Parlamentului European și a
Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru
piața internă în sectorul gazelor naturale urmărește să asigure faptul că normele aplicabile conductelor
de transport al gazelor naturale ce leagă două sau mai multe state membre se aplică totodată, pe
teritoriul Uniunii, și conductelor de transport al gazelor înspre și dinspre țări terțe.
Anterior adoptării Directivei (UE) 2019/692, prevederile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (UE)
2015/703 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind
interoperabilitatea și schimbul de date și cele ale art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/459 al
Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a
capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013,
precizau faptul că prevederile celor două regulamente se poate aplica punctelor de intrare dinspre țări
terțe și punctelor de ieșire către acestea, sub rezerva deciziei autorităților naționale.
În acest sens, în data de 30 ianuarie 2017 a fost semnată o declarație a Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei prin care se stabilea aplicarea codurilor de rețea și în punctele de
interconectare dintre părțile contractante ale comunității Energetice și statele membre ale Uniunii
Europene.
Având în vedere prevederile art. 99 lit. e), k) și l) din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
”Activitățile în sectorul gazelor naturale trebuie să se desfășoare pentru realizarea
următoarelor obiective de bază:
e) armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în domeniu, cu
respectarea principiului subsidiarității;
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k) dezvoltarea interconectărilor sistemelor de transport al gazelor naturale cu sistemele
similare din țările vecine și cu alte infrastructuri de transport și integrarea Sistemului național
de transport al gazelor naturale în Reţeaua europeană de transport şi sistem de gaze naturale ENTSO-G, denumită în continuare ENTSO-G;
l) asigurarea condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a pieţei gazelor naturale şi
pentru integrarea pieţei naţionale în piaţa internă europeană a gazelor naturale;”

în temeiul prerogativelor sale legale, ANRE a elaborat prezentul proiect de decizie prin care se
stabilește aplicarea codurilor de rețea europene în cadrul punctelor de interconectare dintre sistemul
național de transport al gazelor naturale din România și sistemele de transport din Ucraina și Republica
Moldova sub rezerva ca autoritățile naționale de reglementare din Ucraina și Republica Moldova să
notifice Comisiei europene, Directoratul General pentru Energie, Secretariatului Comunității
Energetice implementarea și aplicarea prevederilor acelorași coduri de rețea în cadrul punctelor de
interconectare relevante. Decizia se va se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2021.
În conformitate cu principiile transparenței decizionale stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune proiectul de Decizie spre
consultare publică, prin publicarea acestuia pe pagina proprie de internet, în perioada 26.11.2020 –
06.12.2020 inclusiv.
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului menționat, însoțite de argumentația aferentă,
vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail:
sprgn@anre.ro, până cel târziu la data de 06.12.2020.
Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost
transmise în format Word, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în
considerare.
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