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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere care urmărește să garanteze 

securitatea aprovizionării cu gaze. Regulamentul propus este binevenit, iar faptul că se axează 

pe cooperarea regională și pe mecanismele de securitate este în concordanță cu necesitatea 

unei implicări mai susținute la nivelul UE pentru a preveni întreruperile aprovizionării cu 

gaze.  

Este nevoie de o cooperare regională mai strânsă în ceea ce privește fluxurile de informații 

referitoare la întreruperea aprovizionării cu gaze și derogările prevăzute în regulamente pentru 

consumatorii protejați. Aceste derogări ar trebui instituite la nivel regional pentru a îmbunătăți 

conținutul și claritatea măsurilor de prevenire și planurilor de urgență. Totuși, în cazul în care 

cooperarea regională s-ar confrunta cu dificultăți din cauza unui dezacord dintre statele 

membre, Comisia ar trebui să mențină posibilitatea de a introduce un cadru tehnic și juridic 

pentru clauza de solidaritate, planurile necesare de evaluare a riscului sau mecanismele de 

cooperare.  

Obiectivului strategic de diversificare a rutelor și a surselor de aprovizionare ar trebui să i se 

dea o pondere mai mare, dacă este necesar, prin mecanisme voluntare de agregare a cererii, de 

o manieră coerentă cu propunerile Consiliului European. Un asemenea mecanism ar putea 

reduce presiunea monopolistă pe piețele mai puțin competitive, cel puțin dacă părțile 

interesate decid să coopereze. 

Este de salutat includerea sistemică a țărilor din Comunitatea Energiei în cazul în care 

întrunesc cerințele menționate la articolul 15. Totuși, UE trebuie să își intensifice, de 

asemenea, dialogul cu țări terțe în afara acestui cadru și să dezvolte instrumentele externe de 

intervenție în caz de urgență. Importanța acestora a devenit clară în cursul negocierilor privind 

„pachetul de iarnă” dintre Ucraina și Rusia, la care a participat Comisia. 

Mecanismul de schimb de informații ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile în 

cazul tuturor contractelor care depășesc un anumit volum absolut care să fie relevant pentru 

funcționarea întregii piețe unice a energiei, nu doar a pieței dintr-o singură țară. Nu este nici 

logic, nici justificat să se coreleze volumul contractelor cu piața gazelor din fiecare țară în 

parte și să se instituie o piață energetică unică la nivelul întregii UE. Pragul de consum relativ 

specific fiecărei țări ar trebui să aibă un rol auxiliar, pentru a asigura includerea contractelor 

pentru unele piețe mai mici necompetitive și pentru unele insule energetice. Acordurile 
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transmise în temeiul articolului 13 nu ar trebui să fie doar analizate; ele ar putea impune 

Comisiei să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea propunerii de regulament. 

 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 

competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Gazul natural (denumit în 

continuare „gazul”) constituie un element 

esențial al aprovizionării cu energie a 

Uniunii. O mare parte a acestui gaz este 

importată în Uniune din țări terțe. 

(1) Gazul natural (denumit în 

continuare „gazul”) constituie un element 

esențial al aprovizionării cu energie a 

Uniunii. O mare parte a acestui gaz este 

importată în Uniune din țări terțe și, prin 

urmare, unele state membre depind în 

mare parte sau integral de gazele 

furnizate de monopolurile din țările terțe. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) O întrerupere majoră a 

aprovizionării cu gaze poate afecta toate 

statele membre, Uniunea Europeană în 

ansamblul ei, precum și părțile contractante 

la Tratatul de instituire a Comunității 

Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 

2005. De asemenea, ea poate afecta grav 

economia Uniunii și poate avea un impact 

social major, în special asupra grupurilor 

vulnerabile de consumatori. 

(2) O întrerupere majoră a 

aprovizionării cu gaze chiar și într-un 

singur stat membru poate afecta toate 

statele membre, Uniunea Europeană în 

ansamblul ei, precum și părțile contractante 

la Tratatul de instituire a Comunității 

Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 

2005. De asemenea, ea poate afecta grav 

economia Uniunii și poate avea un impact 

social major, în special asupra grupurilor 

vulnerabile de consumatori. 
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Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prezentul regulament are drept 

obiectiv să asigure că se iau toate măsurile 

necesare pentru a garanta continuitatea 

aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, 

în special pentru consumatorii protejați, în 

caz de condiții climatice dificile sau de 

întreruperi ale aprovizionării cu gaze. 

Aceste obiective ar trebui să fie realizate 

prin intermediul celor mai rentabile măsuri 

și în așa fel încât piețele energiei să nu fie 

denaturate. 

(3) Prezentul regulament are drept 

obiectiv să asigure că se iau toate măsurile 

necesare pentru a garanta continuitatea 

aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, 

în special pentru consumatorii protejați, în 

caz de condiții climatice dificile sau de 

întreruperi ale aprovizionării cu gaze. 

Aceste obiective ar trebui să fie realizate 

prin intermediul celor mai rentabile măsuri, 

cu ajutorul unor mecanisme 

proporționale și nediscriminatorii, și în 

așa fel încât piețele energiei să nu fie 

denaturate. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Prezentul regulament urmează să 

fie pus în aplicare într-o perioadă dificilă, 

în care invadarea Ucrainei de către Rusia 

și anexarea Crimeei în 2014, tensiunile 

ulterioare din regiunea Mării Negre și a 

Mării Caspice, controlul Statului Islamic 

(ISIL) asupra rezervelor de petrol și gaze 

din teritoriile ocupate și tensiunile dintre 

Arabia Saudită și Iran au un impact 

negativ asupra piețelor mondiale ale 

energiei. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 20 octombrie 2010 privind măsurile de 

garantare a securității aprovizionării cu 

gaze naturale a avut deja un impact pozitiv 

semnificativ asupra situației Uniunii în 

ceea ce privește securitatea aprovizionării 

cu gaze, atât din punctul de vedere al 

stadiului de pregătire, cât și al măsurilor de 

atenuare. Statele membre sunt mai bine 

pregătite să facă față unei crize a 

aprovizionării, întrucât ele sunt obligate să 

întocmească planuri care să conțină măsuri 

preventive și măsuri de urgență, și sunt mai 

bine protejate, întrucât trebuie să 

îndeplinească o serie de obligații în ceea ce 

privește capacitatea infrastructurilor și 

aprovizionarea cu gaze. Cu toate acestea, 

raportul privind punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 994/2010 din 

octombrie 2014 a evidențiat domenii în 

care anumite îmbunătățiri aduse 

regulamentului respectiv ar putea consolida 

în continuare securitatea aprovizionării 

Uniunii. 

(4) Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 20 octombrie 2010 privind măsurile de 

garantare a securității aprovizionării cu 

gaze naturale a avut deja un impact pozitiv 

semnificativ asupra situației Uniunii în 

ceea ce privește securitatea aprovizionării 

cu gaze, atât din punctul de vedere al 

stadiului de pregătire, cât și al măsurilor de 

atenuare. Unele state membre sunt mai 

bine pregătite să facă față unei crize a 

aprovizionării, întrucât ele sunt obligate să 

întocmească planuri care să conțină măsuri 

preventive și măsuri de urgență, și sunt mai 

bine protejate, întrucât trebuie să 

îndeplinească o serie de obligații în ceea ce 

privește capacitatea infrastructurilor și 

aprovizionarea cu gaze. Cu toate acestea, 

raportul privind punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 994/2010 din 

octombrie 2014 a evidențiat domenii în 

care anumite îmbunătățiri aduse 

regulamentului respectiv ar putea consolida 

în continuare securitatea aprovizionării 

Uniunii. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Comunicarea Comisiei privind 

reziliența pe termen scurt a sistemului 

gazier european, publicată în octombrie 

201413, a analizat efectele unei întreruperi 

parțiale sau totale a aprovizionării cu gaze 

din Rusia și a concluzionat că abordările 

pur naționale nu sunt foarte eficace în caz 

de perturbări grave, având în vedere 

domeniul lor de aplicare, care este, prin 

definiție, limitat. Acest test de rezistență a 

arătat modul în care o abordare bazată pe o 

cooperare mai strânsă între statele membre 

(5) Comunicarea Comisiei privind 

reziliența pe termen scurt a sistemului 

gazier european, publicată în octombrie 13, 

a analizat efectele unei întreruperi parțiale 

sau totale a aprovizionării cu gaze din 

Rusia și a concluzionat că abordările pur 

naționale nu sunt foarte eficace în caz de 

perturbări grave, având în vedere domeniul 

lor de aplicare, care este, prin definiție, 

limitat, și coordonarea 

necorespunzătoare, în special la nivel 

regional. Acest test de rezistență a arătat 
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ar putea reduce semnificativ impactul unor 

scenarii de perturbare majoră în statele 

membre cele mai vulnerabile. 

modul în care o abordare bazată pe o 

cooperare mai strânsă între statele membre 

ar putea reduce semnificativ impactul unor 

scenarii de perturbare majoră în statele 

membre cele mai vulnerabile. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 654 final. 13 COM(2014)0654. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Pentru a garanta aprovizionarea 

cu energie în Uniune, este necesar să se 

diversifice sursele de energie și să se 

construiască noi interconectări energetice 

între state membre. În același timp, este 

esențial să se intensifice cooperarea în 

domeniul securității energetice cu țările 

învecinate ale Uniunii și cu partenerii 

strategici, precum și între instituțiile 

europene. 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comunicarea Comisiei intitulată „O 

strategie-cadru pentru o uniune energetică 

rezilientă cu o politică prospectivă în 

domeniul schimbărilor climatice”14 din 

februarie 2015 evidențiază faptul că 

uniunea energetică se bazează pe 

solidaritate și pe încredere, acestea fiind 

elemente indispensabile ale securității 

energetice. Prezentul regulament ar trebui 

să urmărească stimularea solidarității și a 

încrederii între statele membre și să pună în 

aplicare măsurile necesare în vederea 

atingerii acestor obiective, pregătind astfel 

terenul pentru punerea în aplicare a uniunii 

(6) Comunicarea Comisiei intitulată „O 

strategie-cadru pentru o uniune energetică 

rezilientă cu o politică prospectivă în 

domeniul schimbărilor climatice”14 din 

februarie 2015 evidențiază faptul că 

uniunea energetică se bazează pe 

solidaritate și pe încredere, acestea fiind 

elemente indispensabile ale securității 

energetice. Prezentul regulament ar trebui 

să urmărească stimularea solidarității și a 

încrederii între statele membre și să pună în 

aplicare măsurile necesare în vederea 

atingerii acestor obiective, pregătind astfel 

terenul pentru punerea în aplicare a uniunii 
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energetice. energetice. Prin urmare, Uniunea ar 

trebui să sprijine doar proiectele orientate 

către diversificare care respectă pe deplin 

dreptul și principiile, precum și obiectivele 

și prioritățile de politică pe termen lung 

ale Uniunii. 

__________________ __________________ 

14 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European, Comitetul 

Regiunilor și Banca Europeană de 

Investiții, COM(2015) 80 final. 

14 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European, Comitetul 

Regiunilor și Banca Europeană de 

Investiții, COM(2015) 80 final. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Pentru a crea o piață internă a 

energiei stabilă și flexibilă, ar trebui să se 

asigure o interacțiune mai mare între 

sistemele de energie electrică și cele de 

gaze naturale, astfel încât, în cazul unei 

întreruperi a aprovizionării cu gaze, să se 

poată folosi electricitatea sau alte surse 

alternative de energie. 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) O piață internă a gazelor care 

funcționează corect constituie cea mai bună 

garanție pentru a asigura securitatea 

aprovizionării cu energie în întreaga 

Uniune și pentru a reduce riscurile la care 

este expus fiecare stat membru în fața 

efectelor nefaste ale întreruperii 

aprovizionării. În cazul în care securitatea 

aprovizionării unui stat membru este 

amenințată, există un risc ca măsurile 

elaborate unilateral de statul membru 

(7) O piață internă a gazelor care 

funcționează corect constituie cea mai bună 

garanție pentru a asigura securitatea 

aprovizionării cu energie în întreaga 

Uniune și pentru a reduce riscurile la care 

este expus fiecare stat membru în fața 

efectelor nefaste ale întreruperii 

aprovizionării. În cazul în care securitatea 

aprovizionării unui stat membru este 

amenințată, există un risc ca măsurile 

elaborate unilateral de statul membru 
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respectiv să compromită buna funcționare a 

pieței interne a gazelor și să dăuneze 

aprovizionării cu gaze a consumatorilor din 

alte state membre. Pentru a permite pieței 

interne a gazelor să funcționeze chiar și în 

cazul unui deficit de aprovizionare, se 

impune un răspuns coordonat și solidar în 

fața crizelor de aprovizionare, atât în 

termeni de acțiune preventivă, cât și în 

ceea ce privește reacția la întreruperile 

efective în aprovizionare. 

respectiv să compromită buna funcționare a 

pieței interne a gazelor și să dăuneze 

aprovizionării cu gaze a consumatorilor din 

alte state membre. Pentru a permite pieței 

interne a gazelor să funcționeze chiar și în 

cazul unui deficit de aprovizionare, se 

impune un răspuns coordonat și solidar la 

nivelul Uniunii în fața crizelor de 

aprovizionare, atât în termeni de acțiune 

preventivă, cât și în ceea ce privește reacția 

la întreruperile efective în aprovizionare. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Într-un spirit de solidaritate, 

cooperarea regională care implică atât 

autoritățile publice, cât și întreprinderile 

din sectorul gazelor naturale ar trebui să fie 

principiul călăuzitor al prezentului 

regulament, pentru a identifica riscurile 

relevante în fiecare regiune și a optimiza 

avantajele unor măsuri coordonate menite 

să atenueze aceste riscuri, precum și pentru 

a pune în aplicare măsurile cele mai 

rentabile pentru consumatorii din Uniune. 

(9) Într-un spirit de respect față de 

principiile economiei de piață, solidaritate, 

cooperarea regională care implică atât 

autoritățile publice, cât și întreprinderile 

din sectorul gazelor naturale ar trebui să fie 

principiul călăuzitor al prezentului 

regulament, pentru a identifica riscurile 

relevante în fiecare regiune și a optimiza 

avantajele unor măsuri coordonate menite 

să atenueze aceste riscuri, precum și pentru 

a pune în aplicare măsurile cele mai 

rentabile pentru consumatorii din Uniune. 

Solidaritatea ar trebui să se manifeste la 

trei niveluri: regional, interregional și al 

Uniunii. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Anumiți consumatori, inclusiv 

consumatorii casnici și cei care furnizează 

servicii sociale esențiale, sunt deosebit de 

vulnerabili și ar putea necesita protecție 

socială. O definiție a unor astfel de 

(10) Anumiți consumatori, inclusiv 

consumatorii casnici și cei care furnizează 

servicii sociale esențiale, sunt deosebit de 

vulnerabili și ar putea necesita protecție 

socială. O definiție a unor astfel de 
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consumatori protejați nu ar trebui să intre 

în conflict cu mecanismele de solidaritate 

ale Uniunii. 

consumatori protejați nu ar trebui să intre 

în conflict cu mecanismele de solidaritate 

ale Uniunii și ar trebui armonizată la 

nivelul Uniunii. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) O abordare regională pentru 

evaluarea riscurilor, precum și pentru 

definirea și adoptarea unor măsuri de 

prevenire și de atenuare permite 

coordonarea eforturilor, aducând beneficii 

semnificative din punctul de vedere al 

eficacității măsurilor și al optimizării 

resurselor. Acest lucru este valabil în 

special în cazul măsurilor concepute pentru 

a garanta continuitatea aprovizionării, în 

condiții extrem de dificile, a 

consumatorilor protejați, precum și în cazul 

măsurilor menite să atenueze impactul unei 

situații de urgență. O evaluare a riscurilor 

corelate la nivel regional mai completă și 

mai precisă va permite statelor membre să 

fie mai bine pregătite pentru o eventuală 

situație de criză. În plus, în caz de urgență, 

o abordare coordonată și convenită în 

prealabil cu privire la securitatea 

aprovizionării asigură un răspuns coerent și 

reduce riscul efectelor de propagare 

negative pe care le-ar putea avea măsurile 

pur naționale în statele membre învecinate. 

(17) O abordare regională pentru 

evaluarea riscurilor, precum și pentru 

definirea și adoptarea unor măsuri de 

prevenire și de atenuare permite 

coordonarea eforturilor, aducând beneficii 

semnificative din punctul de vedere al 

eficacității măsurilor și al optimizării 

resurselor. Acest lucru este valabil în 

special în cazul măsurilor concepute pentru 

a garanta continuitatea aprovizionării, în 

condiții extrem de dificile, a 

consumatorilor protejați, precum și în cazul 

măsurilor menite să atenueze impactul unei 

situații de urgență. O evaluare a riscurilor 

corelate la nivel regional mai completă și 

mai precisă va permite statelor membre să 

fie mai bine pregătite pentru o eventuală 

situație de criză. În plus, în caz de urgență, 

o abordare coordonată și convenită în 

prealabil cu privire la securitatea 

aprovizionării asigură un răspuns coerent și 

reduce riscul efectelor de propagare 

negative pe care le-ar putea avea măsurile 

pur naționale în statele membre învecinate. 

Cu toate acestea, responsabilitatea 

statelor membre față de standardele lor 

naționale de securitate a aprovizionării nu 

ar trebui să fie limitată de abordarea 

regională. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Prin urmare, în sensul prezentului 

regulament, următoarele criterii ar trebui 

luate în considerare în momentul definirii 

grupurilor regionale: modelele de 

aprovizionare, interconectările existente și 

planificate și capacitatea de interconectare 

între statele membre, dezvoltarea și 

maturitatea pieței, structurile de cooperare 

regională existente și numărul de state 

membre dintr-o regiune, care ar trebui să 

fie limitat, pentru a garanta că dimensiunea 

grupului rămâne ușor de gestionat. 

(19) Prin urmare, în sensul prezentului 

regulament, următoarele criterii ar trebui 

luate în considerare în momentul definirii 

grupurilor regionale: modelele de 

aprovizionare, coridoarele existente și 

planificate, interconectările și capacitatea 

de interconectare între statele membre, 

dezvoltarea și maturitatea pieței, structurile 

de cooperare regională existente și numărul 

de state membre dintr-o regiune, care ar 

trebui să fie limitat, pentru a garanta că 

dimensiunea grupului rămâne ușor de 

gestionat. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Atunci când efectuează o evaluare 

globală a riscurilor care trebuie pregătită la 

nivel regional, autoritățile competente ar 

trebui să evalueze riscurile naturale, 

tehnologice, comerciale, financiare, 

sociale, politice și riscurile legate de piață, 

precum și orice alte riscuri relevante, 

inclusiv, dacă este cazul, întreruperea 

livrărilor provenind de la principalul 

furnizor. Toate riscurile ar trebui să fie 

abordate prin măsuri eficace, proporționale 

și nediscriminatorii, care urmează a fi 

definite în planul de acțiune preventiv și în 

planul de urgență. Rezultatele evaluărilor 

riscurilor ar trebui să contribuie, de 

asemenea, la toate evaluările riscurilor 

prevăzute la articolul 6 din Decizia nr. 

1313/2013/UE18. 

(21) Atunci când efectuează o evaluare 

globală a riscurilor care trebuie pregătită la 

nivel regional, autoritățile competente ar 

trebui să evalueze riscurile naturale, 

tehnologice, de infrastructură, comerciale, 

financiare, sociale, geostrategice, politice 

și riscurile legate de piață, precum și orice 

alte riscuri relevante, inclusiv, dacă este 

cazul, întreruperea livrărilor provenind de 

la un singur mare furnizor. Toate riscurile 

ar trebui să fie abordate prin măsuri 

eficace, proporționale și nediscriminatorii, 

care urmează a fi definite în planul de 

acțiune preventiv și în planul de urgență. 

Rezultatele evaluărilor riscurilor ar trebui 

să contribuie, de asemenea, la toate 

evaluările riscurilor prevăzute la articolul 6 

din Decizia nr. 1313/2013/UE18. 

__________________ __________________ 

18 Decizia nr. 1313/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind un 

mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO 

18 Decizia nr. 1313/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind un 

mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO 
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L 347, 20.12.2013, p. 24). L 347, 20.12.2013, p. 24). 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru a garanta o pregătire optimă 

și pentru a evita astfel o întrerupere a 

aprovizionării sau, în cazul în care aceasta 

s-ar produce, pentru a-i atenua efectele, 

autoritățile competente dintr-o anumită 

regiune trebuie să întocmească planuri de 

acțiune preventive și planuri de urgență, în 

urma consultării părților interesate. 

Planurile regionale ar trebui să țină cont de 

caracteristicile specifice ale fiecărui stat 

membru. De asemenea, ele ar trebui să 

definească în mod clar rolurile și 

responsabilitățile întreprinderilor din 

sectorul gazelor naturale și ale autorităților 

competente. Măsurile naționale care 

urmează să fie elaborate ar trebui să țină 

seama pe deplin de măsurile regionale 

stabilite în planul de acțiune preventiv și în 

planul de urgență. Ele ar trebui să fie 

concepute astfel încât să abordeze riscurile 

naționale într-un mod care să profite pe 

deplin de oportunitățile oferite de 

cooperarea regională. Planurile ar trebui să 

aibă un caracter tehnic și operațional, rolul 

lor fiind acela de a contribui la prevenirea 

apariției sau agravării unei situații de 

urgență și de a atenua efectele acesteia. 

Planurile ar trebui să țină cont de 

securitatea sistemelor de energie electrică 

și să fie consecvente cu instrumentele de 

planificare strategică și de raportare ale 

uniunii energetice. 

(23) Pentru a garanta o pregătire optimă 

și pentru a evita astfel o întrerupere a 

aprovizionării sau, în cazul în care aceasta 

s-ar produce, pentru a-i atenua efectele, 

autoritățile competente dintr-o anumită 

regiune trebuie să întocmească planuri de 

acțiune preventive și planuri de urgență, în 

urma consultării părților interesate. 

Planurile regionale ar trebui să țină cont de 

caracteristicile specifice ale fiecărui stat 

membru. Trebuie să se identifice și să se 

dezvolte rute alternative și furnizori de 

energie alternativi, în special pentru 

statele membre care depind de un singur 

furnizor. De asemenea, ele ar trebui să 

definească în mod clar rolurile și 

responsabilitățile întreprinderilor din 

sectorul gazelor naturale și ale autorităților 

competente. Măsurile naționale care 

urmează să fie elaborate ar trebui să țină 

seama pe deplin de măsurile regionale 

stabilite în planul de acțiune preventiv și în 

planul de urgență. Ele ar trebui să fie 

concepute astfel încât să abordeze riscurile 

naționale într-un mod care să profite pe 

deplin de oportunitățile oferite de 

cooperarea regională. Planurile ar trebui să 

aibă un caracter tehnic și operațional, rolul 

lor fiind acela de a contribui la prevenirea 

apariției sau agravării unei situații de 

urgență și de a atenua efectele acesteia. 

Planurile ar trebui să țină cont de 

securitatea sistemelor de energie electrică 

și să fie consecvente cu instrumentele de 

planificare strategică și de raportare ale 

uniunii energetice. 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Astfel cum a demonstrat testul de 

rezistență din octombrie 2014, este nevoie 

de solidaritate pentru a garanta securitatea 

aprovizionării în întreaga Uniune și pentru 

a menține costurile generale la un nivel 

minim. În cazul în care se declară o situație 

de urgență într-un stat membru, ar trebui 

aplicată o abordare în două etape pentru 

consolidarea solidarității. În primul rând, 

toate statele membre care au introdus un 

standard mai ridicat în materie de 

aprovizionare ar trebui să îl reducă la 

valorile implicite, pentru ca piața gazelor 

să fie mai lichidă. În al doilea rând, dacă 

prima etapă nu asigură aprovizionarea 

necesară, statele membre învecinate, chiar 

dacă nu se află într-o situație de urgență, ar 

trebui să activeze măsuri suplimentare 

pentru a asigura aprovizionarea 

consumatorilor casnici, a serviciilor sociale 

esențiale și a instalațiilor de termoficare 

din statul membru care se confruntă cu 

situația de urgență. Statele membre ar 

trebui să identifice și să descrie detaliile 

acestor măsuri de solidaritate în propriile 

planuri de urgență, pentru a asigura o 

compensație onestă și echitabilă pentru 

întreprinderile din sectorul gazelor 

naturale. 

(36) Astfel cum a demonstrat testul de 

rezistență din octombrie 2014, este nevoie 

de solidaritate pentru a garanta securitatea 

aprovizionării în întreaga Uniune și pentru 

a menține costurile generale la un nivel 

minim. În cazul în care se declară o situație 

de urgență într-un stat membru, ar trebui 

aplicată o abordare în două etape pentru 

consolidarea solidarității. În primul rând, 

toate statele membre care au introdus un 

standard mai ridicat în materie de 

aprovizionare ar trebui să îl reducă la 

valorile implicite, pentru ca piața gazelor 

să fie mai lichidă. În al doilea rând, dacă 

prima etapă nu asigură aprovizionarea 

necesară, statele membre învecinate, chiar 

dacă nu se află într-o situație de urgență, ar 

trebui să activeze măsuri suplimentare 

pentru a asigura aprovizionarea 

consumatorilor casnici, a serviciilor sociale 

esențiale și a instalațiilor de termoficare 

din statul membru care se confruntă cu 

situația de urgență. Statele membre ar 

trebui să identifice și să descrie detaliile 

acestor măsuri de solidaritate în propriile 

planuri de urgență, pentru a asigura o 

compensație onestă și echitabilă pentru 

întreprinderile din sectorul gazelor 

naturale. De asemenea, Comisia ar trebui 

să garanteze că principalii furnizorii de 

gaze dintr-o regiune nu fac abuz de 

poziția lor, încălcând astfel legislația 

europeană în domeniul concurenței, mai 

ales cu trimitere la prețurile inechitabile 

percepute în unele state membre. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 41 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Unul dintre obiectivele Uniunii este 

acela de a consolida Comunitatea Energiei, 

pentru a asigura punerea în aplicare 

efectivă a acquis-ului Uniunii în domeniul 

energiei, pentru a provoca reforme pe piața 

energiei, precum și pentru a stimula 

investițiile în sectorul energetic prin 

intermediul unei mai bune integrări a 

piețelor energetice ale Uniunii și ale 

Comunității Energiei. Acest lucru implică, 

de asemenea, introducerea unui sistem de 

gestionare comună a crizelor, propunând 

planuri de acțiune preventive și planuri de 

urgență la nivel regional care să includă 

părțile contractante la Comunitatea 

Energiei. În plus, Comunicarea Comisiei 

privind reziliența pe termen scurt a 

sistemului gazier european din octombrie 

2014 semnalează necesitatea de a aplica 

normele pieței interne a energiei în cazul 

fluxurilor energetice dintre statele membre 

ale Uniunii și părțile contractante la 

Comunitatea Energiei. În această privință, 

pentru a asigura o gestionare eficientă a 

crizelor la frontierele dintre statele membre 

ale Uniunii și părțile contractante, în urma 

adoptării unui act comun ar trebui să fie 

luate măsurile necesare, astfel încât să se 

poată stabili o cooperare specifică cu 

oricare dintre părțile contractante la 

Comunitatea Energiei în momentul în care 

dispozițiile reciproce necesare au fost puse 

în aplicare în mod corespunzător. 

(41) Unul dintre obiectivele Uniunii este 

acela de a consolida Comunitatea Energiei 

și de a asigura punerea în aplicare efectivă 

a acquis-ului Uniunii în domeniul energiei, 

pentru a provoca reforme pe piața energiei, 

precum și pentru a stimula investițiile în 

sectorul energetic din partea tuturor 

statelor membre ale Comunității Energiei 

pentru a realiza o mai bună integrare a 

piețelor energetice ale Uniunii și ale 

Comunității Energiei. Acest lucru implică, 

de asemenea, introducerea unui sistem de 

gestionare comună a crizelor, propunând 

planuri de acțiune preventive și planuri de 

urgență la nivel regional care să includă 

părțile contractante la Comunitatea 

Energiei. În plus, Comunicarea Comisiei 

privind reziliența pe termen scurt a 

sistemului gazier european din octombrie 

2014 semnalează necesitatea ca toate 

statele membre ale Comunității Energiei 

să aplice integral normele și acordurile 

pieței interne a energiei în cazul fluxurilor 

energetice dintre statele membre ale 

Uniunii și părțile contractante la 

Comunitatea Energiei. În această privință, 

pentru a asigura o gestionare eficientă a 

crizelor la frontierele dintre statele membre 

ale Uniunii și părțile contractante, în urma 

adoptării unui act comun ar trebui să fie 

luate măsurile necesare, astfel încât să se 

poată stabili o cooperare specifică cu 

oricare dintre părțile contractante la 

Comunitatea Energiei în momentul în care 

dispozițiile reciproce necesare au fost puse 

în aplicare în mod corespunzător. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 42 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) Deoarece aprovizionarea cu gaze (42) Deoarece aprovizionarea cu gaze 
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din țări terțe reprezintă un element central 

al securității aprovizionării cu gaze a 

Uniunii, Comisia ar trebui să coordoneze 

acțiunea în legătură cu țările terțe, să 

coopereze cu țările producătoare și cu cele 

de tranzit pentru instituirea unor 

mecanisme pentru gestionarea situațiilor de 

criză și să garanteze un flux stabil de gaze 

la nivelul Uniunii. Comisia ar trebui să 

aibă dreptul de a desfășura un grup 

operativ pentru a monitoriza fluxurile de 

gaze în Uniune în situațiile de criză, în 

consultare cu țările terțe implicate, și pe 

acela de a-și asuma un rol de mediere și 

facilitare, în cazul în care intervine o criză 

din cauza unor dificultăți existente într-o 

țară terță. 

din țări terțe reprezintă un element central 

al securității aprovizionării cu gaze a 

Uniunii, Comisia ar trebui să coordoneze 

acțiunea în legătură cu țările terțe, să 

coopereze cu țările producătoare și cu cele 

de tranzit pentru instituirea unor 

mecanisme pentru gestionarea situațiilor de 

criză și să garanteze un flux stabil de gaze 

la nivelul Uniunii. Acest lucru poate fi 

realizat cu condiția unei coordonări 

consecvente a politicilor externe și în 

domeniul energiei. Comisia ar trebui să 

aibă dreptul de a mobiliza un grup operativ 

pentru a monitoriza fluxurile de gaze în 

special în situațiile de criză, în consultare 

cu țările terțe implicate, și pe acela de a-și 

asuma un rol de mediere și facilitare, în 

cazul în care intervine o criză din cauza 

unor dificultăți existente într-o țară terță. 

Comisia ar trebui să se implice în 

continuare în mod activ în reluarea 

negocierilor trilaterale dintre Comisie, 

Gazprom și Ucraina cu privire la 

aprovizionarea Ucrainei cu gaze rusești 

pentru a se asigura că furnizarea de gaze 

din Rusia către Ucraina încetează a mai fi 

folosită ca o armă în conflictul Rusia-

Ucraina și că Ucraina este în continuare 

un partener și o țară de tranzit de 

încredere pentru aprovizionarea cu gaze. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Acționând pe cont propriu, statele 

membre nu pot realiza într-o măsură 

suficientă obiectivul prezentului 

regulament, și anume acela de a garanta o 

aprovizionare sigură cu gaze în interiorul 

Uniunii. Având în vedere amploarea sau 

efectele acțiunii necesare, acest obiectiv 

poate fi realizat mai bine la nivelul 

Uniunii. În consecință, Uniunea poate 

adopta măsuri, în conformitate cu 

(44) Acționând pe cont propriu, statele 

membre nu pot realiza într-o măsură 

suficientă obiectivul prezentului 

regulament, și anume acela de a garanta o 

aprovizionare sigură cu gaze în interiorul 

Uniunii. Evaluările riscurilor și strategiile 

de la nivel național nu sunt suficiente. 

Având în vedere amploarea sau efectele 

acțiunii necesare, acest obiectiv poate fi 

realizat mai bine la nivelul Uniunii. În 
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principiul subsidiarității prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul 

proporționalității enunțat la articolul 

respectiv, prezentul regulament nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului menționat. 

consecință, Uniunea poate adopta măsuri, 

în conformitate cu principiul subsidiarității 

prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității enunțat la 

articolul respectiv, prezentul regulament nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului menționat. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 45 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(45) Pentru a permite o reacție rapidă a 

Uniunii la circumstanțele în schimbare în 

ceea ce privește securitatea aprovizionării 

cu gaze, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea regiunilor și a 

modelelor referitoare la evaluarea riscurilor 

și la planuri. Este deosebit de important ca, 

în timpul desfășurării lucrărilor 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, ea ar trebui să se 

asigure că documentele relevante se 

transmit simultan Parlamentului European 

și Consiliului, în timp util și în mod 

adecvat. 

(45) Pentru a permite o reacție rapidă a 

Uniunii la circumstanțele în schimbare în 

ceea ce privește securitatea aprovizionării 

cu gaze, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea modelelor referitoare 

la evaluarea riscurilor și la planuri. Este 

deosebit de important ca, în timpul 

desfășurării lucrărilor pregătitoare, 

Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți. Atunci când 

pregătește și elaborează acte delegate, ea ar 

trebui să se asigure că documentele 

relevante se transmit simultan 

Parlamentului European și Consiliului, în 

timp util și în mod adecvat. 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament stabilește dispoziții 

care vizează garantarea securității 

aprovizionării cu gaze prin asigurarea 

funcționării corecte și continue a pieței 

Prezentul regulament stabilește dispoziții 

care vizează garantarea securității 

aprovizionării cu gaze prin asigurarea 

funcționării corecte și continue a pieței 
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interne a gazelor naturale („gaze”), 

permițând aplicarea unor măsuri 

excepționale atunci când piața nu mai este 

în măsură să furnizeze cantitățile necesare 

de gaze și stabilind o definiție și o atribuire 

clară a responsabilităților între 

întreprinderile din sectorul gazelor, statele 

membre și Uniune, atât în termeni de 

acțiune preventivă, cât și în ceea ce 

privește reacția la întreruperile efective ale 

aprovizionării. Prezentul regulament pune 

la dispoziție, de asemenea, mecanisme 

transparente, în spiritul solidarității, pentru 

coordonarea planificării de măsuri și de 

reacții în cazul unei situații de urgență la 

nivelul statelor membre, al regiunilor și al 

Uniunii. 

interne a gazelor naturale („gaze”), 

permițând aplicarea unor măsuri 

excepționale atunci când piața nu mai este 

în măsură să furnizeze cantitățile necesare 

de gaze și stabilind o definiție și o atribuire 

clară a responsabilităților între 

întreprinderile din sectorul gazelor, statele 

membre și Uniune, atât în termeni de 

acțiune preventivă, cât și în ceea ce 

privește reacția la întreruperile efective ale 

aprovizionării. Prezentul regulament pune 

la dispoziție, de asemenea, mecanisme 

transparente, în spiritul solidarității, pentru 

coordonarea planificării de măsuri și de 

reacții în cazul unei situații de urgență la 

nivelul statelor membre, al regiunilor și al 

Uniunii, pentru a consolida uniunea 

energetică și securitatea energetică. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) „consumator protejat” înseamnă un 

consumator casnic racordat la o rețea de 

distribuție a gazelor; în plus, în cazul în 

care statul membru în cauză decide astfel, 

această definiție mai poate cuprinde una 

sau mai multe dintre entitățile următoare: 

(1) „consumator protejat” înseamnă un 

consumator casnic racordat la o rețea de 

distribuție a gazelor; în plus, în cazul în 

care autoritățile competente din cadrul 

fiecărei regiuni decid astfel, această 

definiție mai poate cuprinde una sau mai 

multe dintre entitățile următoare: 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o întreprindere mică sau mijlocie, 

cu condiția ca ea să fie racordată la o rețea 

de distribuție a gazelor, sau un serviciu 

social esențial, cu condiția ca el să fie 

racordat la o rețea de distribuție sau de 

transport de gaze și ca aceste întreprinderi 

(a) o întreprindere mică sau mijlocie, 

cu condiția să fie racordată la o rețea de 

distribuție a gazelor atunci când există 

motive întemeiate, sau un serviciu social 

esențial, cu condiția să fie racordat la o 

rețea de distribuție sau de transport de gaze 
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sau servicii să nu reprezinte împreună mai 

mult de 20 % din consumul final total 

anual de gaze din statul membru respectiv; 

și ca aceste întreprinderi sau servicii să nu 

reprezinte împreună mai mult de 20 % din 

consumul final total anual de gaze din 

statul membru respectiv; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Securitatea aprovizionării cu gaze 

garantează, de asemenea, prețuri 

accesibile la energie pentru cetățenii 

Uniunii, în vederea combaterii sărăciei 

energetice. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Fiecare stat membru notifică de 

îndată Comisiei denumirea autorității 

competente și orice modificări aferente. 

Fiecare stat membru face publică 

denumirea autorității competente. 

(Nu privește versiunea în limba română.)

   

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 18 

pentru a modifica anexa I pe baza 

criteriilor stabilite la primul paragraf de 

la prezentul alineat, în cazul în care 

circumstanțele justifică necesitatea 

eliminat 
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modificării unei regiuni. 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru sau, în cazul 

în care statul membru decide astfel, 
autoritatea competentă se asigură că se iau 

măsurile necesare pentru ca, în cazul 

perturbării infrastructurii unice principale 

de gaze, capacitatea tehnică a 

infrastructurii rămase, determinată în 

conformitate cu formula N-1 prevăzută la 

punctul 2 din anexa II, să aibă capacitatea, 

fără a aduce atingere alineatului (2) de la 

prezentul articol, de a satisface cererea 

totală de gaze a zonei calculată pentru o zi 

de cerere de gaze excepțional de mare, 

constatată statistic o dată la 20 de ani. 

Aceste măsuri nu aduc atingere 

responsabilității operatorilor de sisteme de 

a face investițiile corespunzătoare și nici 

obligațiilor operatorilor de sisteme de 

transport prevăzute în Directiva 

2009/73/CE și în Regulamentul (CE) nr. 

715/2009. 

1. Fiecare stat membru sau autoritatea 

competentă se asigură că se iau măsurile 

necesare pentru ca, în cazul perturbării 

infrastructurii unice principale de gaze, 

capacitatea tehnică a infrastructurii rămase, 

determinată în conformitate cu formula N-

1 prevăzută la punctul 2 din anexa II, să 

aibă capacitatea, fără a aduce atingere 

alineatului (2) de la prezentul articol, de a 

satisface cererea totală de gaze a zonei 

calculată pentru o zi de cerere de gaze 

excepțional de mare, constatată statistic o 

dată la 20 de ani. Aceste măsuri nu aduc 

atingere responsabilității operatorilor de 

sisteme de a face investițiile 

corespunzătoare și nici obligațiilor 

operatorilor de sisteme de transport 

prevăzute în Directiva 2009/73/CE și în 

Regulamentul (CE) nr. 715/2009. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care o investiție pentru 

asigurarea sau consolidarea capacității 

bidirecționale permanente nu este cerută de 

piață și în care investiția în cauză 

generează costuri în mai multe state 

membre sau într-un singur stat membru în 

beneficiul unui alt stat membru, autoritățile 

naționale de reglementare ale tuturor 

statelor implicate decid împreună 

modalitatea de alocare a costurilor înainte 

6. În cazul în care o investiție pentru 

asigurarea sau consolidarea capacității 

bidirecționale permanente nu este cerută de 

piață și în care investiția în cauză 

generează costuri în mai multe state 

membre sau într-un singur stat membru în 

beneficiul unui alt stat membru, autoritățile 

naționale de reglementare ale tuturor 

statelor implicate decid împreună 

modalitatea de alocare a costurilor înainte 
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de a se lua orice decizie privind investițiile. 

La alocarea costurilor se ține cont în 

special de proporția beneficiilor cu care 

investițiile în infrastructură contribuie la 

creșterea securității aprovizionării în statele 

membre vizate, precum și de investițiile 

deja efectuate în infrastructura în cauză. 

de a se lua orice decizie privind investițiile. 

La alocarea costurilor se ține cont în 

special de proporția beneficiilor cu care 

investițiile în infrastructură contribuie la 

creșterea securității aprovizionării în statele 

membre vizate, de provocările 

geostrategice și politice, care pot 

determina costuri suplimentare de 

investiții pentru statele membre implicate, 

precum și de investițiile deja efectuate în 

infrastructura în cauză. Fondurile 

disponibile ar trebui folosite la maximum 

pentru a facilita investițiile respective. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cel târziu la 31 martie 2017, statele 

membre informează Comisia cu privire la 

definiția consumatorilor protejați, la 

volumele de consum anual de gaze ale 

consumatorilor protejați și la procentul pe 

care aceștia îl reprezintă în consumul final 

total anual de gaze din statul membru 

respectiv. În cazul în care un stat membru 

include în propria definiție a 

consumatorilor protejați categoriile 

menționate la litera (a) sau (b) de la 

articolul 2 alineatul (1), el precizează, în 

notificarea către Comisie, volumele de 

consum de gaz corespunzătoare 

consumatorilor aparținând acestor categorii 

și procentul pe care îl reprezintă fiecare 

dintre aceste grupuri de consumatori în 

ceea ce privește consumul final anual de 

gaz. 

Cel târziu la 31 martie 2017, autoritățile 

competente din cadrul fiecărei regiuni 
informează Comisia cu privire la definiția 

consumatorilor protejați din acea regiune, 

la volumele de consum anual și zilnic de 

gaze ale consumatorilor protejați și la 

procentul pe care aceștia îl reprezintă în 

consumul final total anual de gaze din 

statele membre respective, precum și 

modalitatea în care el ar putea influența 

fluxurile transfrontaliere în regiune. În 

cazul în care un stat membru include în 

propria definiție a consumatorilor protejați 

categoriile menționate la litera (a) sau (b) 

de la articolul 2 alineatul (1), el precizează, 

în notificarea către Comisie, volumele de 

consum de gaz corespunzătoare 

consumatorilor aparținând acestor categorii 

și procentul pe care îl reprezintă fiecare 

dintre aceste grupuri de consumatori în 

ceea ce privește consumul final anual de 

gaz. 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 
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Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritățile competente din fiecare 

regiune, astfel cum sunt enumerate în 

anexa I, efectuează în comun o evaluare la 

nivel regional a tuturor riscurilor care 

afectează securitatea aprovizionării cu 

gaze. Evaluarea ține cont de toate riscurile 

relevante, cum ar fi dezastrele naturale, 

riscurile tehnologice, comerciale, sociale, 

politice și alte riscuri. Evaluarea riscurilor 

se efectuează: 

1. Autoritățile competente din fiecare 

regiune, astfel cum sunt enumerate în 

anexa I, efectuează în comun și după 

consultarea părților interesate, o evaluare 

cuprinzătoare la nivel regional a tuturor 

riscurilor care afectează securitatea 

aprovizionării cu gaze. Evaluarea ține cont 

de toate riscurile relevante, cum ar fi 

dezastrele naturale, riscurile tehnologice, 

comerciale, sociale, politice, economice și 

alte riscuri. Evaluarea riscurilor se 

efectuează: 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) luând în considerare toate 

circumstanțele naționale și regionale 

relevante, îndeosebi mărimea pieței, 

configurația rețelei, fluxurile reale, inclusiv 

fluxurile de ieșire ale statelor membre, 

posibilitatea fluxurilor fizice în ambele 

direcții, inclusiv potențiala necesitate de 

consolidare ulterioară a sistemului de 

transport, prezența capacităților de 

producție și de stocare și rolul gazului în 

cadrul mixului energetic, îndeosebi în ceea 

ce privește termoficarea, producerea de 

energie electrică și funcționarea 

consumatorilor industriali, precum și 

considerente legate de siguranță și de 

calitatea gazelor; 

(b) luând în considerare toate 

circumstanțele naționale și regionale 

relevante, îndeosebi planurile de acțiune 

preventive și planurile de urgență 

întocmite în temeiul Regulamentului (UE) 

nr. 994/2010, actualizate dacă este cazul, 

mărimea pieței, configurația rețelei, 

fluxurile reale, inclusiv fluxurile de ieșire 

ale statelor membre, posibilitatea fluxurilor 

fizice în ambele direcții, inclusiv potențiala 

necesitate de consolidare ulterioară a 

sistemului de transport, prezența 

capacităților de producție și de stocare și 

rolul gazului în cadrul mixului energetic, 

îndeosebi în ceea ce privește termoficarea, 

producerea de energie electrică și 

funcționarea consumatorilor industriali, 

precum și considerente legate de siguranță 

și de calitatea gazelor; 
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Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritățile competente din fiecare 

regiune convin asupra unui mecanism de 

cooperare pentru a efectua evaluarea 

riscurilor în termenul prevăzut la alineatul 

5 de la prezentul articol. Autoritățile 

competente informează Grupul de 

coordonare pentru gaz cu privire la 

mecanismul de cooperare convenit pentru 

efectuarea evaluării riscurilor, cu 18 luni 

înainte de termenul pentru adoptarea 

evaluării riscurilor și pentru actualizările 

evaluării riscurilor. Comisia poate avea un 

rol de facilitare la nivel global în pregătirea 

evaluării riscurilor, în special în ceea ce 

privește stabilirea mecanismului de 

cooperare. Dacă autoritățile competente 

dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire 

la un mecanism de cooperare, Comisia 

poate propune un mecanism de cooperare 

pentru regiunea respectivă. 

2. Autoritățile competente din fiecare 

regiune convin asupra unui mecanism de 

cooperare pentru a efectua evaluarea 

riscurilor în termenul prevăzut la alineatul 

5 de la prezentul articol. Autoritățile 

competente informează Grupul de 

coordonare pentru gaz cu privire la 

mecanismul de cooperare convenit pentru 

efectuarea evaluării riscurilor, cu 18 luni 

înainte de termenul pentru adoptarea 

evaluării riscurilor și pentru actualizările 

evaluării riscurilor. Comisia are un rol de 

facilitare la nivel global în pregătirea 

evaluării riscurilor, în special în ceea ce 

privește stabilirea mecanismului de 

cooperare. Dacă autoritățile competente 

dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire 

la un mecanism de cooperare, Comisia 

propune un mecanism de cooperare pentru 

regiunea respectivă. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Odată ce a fost acceptată de toate 

statele membre din regiune, evaluarea 

riscurilor este comunicată pentru prima 

dată Comisiei cel târziu la 1 septembrie 

2018. Evaluarea riscurilor se actualizează 

la fiecare patru ani, exceptând cazul când 

situația impune o frecvență mai mare de 

actualizare. Evaluarea riscurilor ține cont 

de progresele înregistrate în derularea 

investițiilor necesare pentru a îndeplini 

standardul în materie de infrastructură 

5. Odată ce a fost acceptată de toate 

statele membre din regiune, evaluarea 

riscurilor este comunicată pentru prima 

dată Comisiei cel târziu la 1 septembrie 

2018. Evaluarea riscurilor se actualizează 

la fiecare patru ani, exceptând cazul când 

situația impune o frecvență mai mare de 

actualizare. Evaluarea riscurilor ține cont 

de progresele înregistrate în derularea 

investițiilor necesare pentru a îndeplini 

standardul în materie de infrastructură 
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definit la articolul 4 și de dificultățile 

specifice fiecărei țări, întâmpinate cu 

ocazia implementării de soluții alternative 

noi. Ea se bazează, de asemenea, pe 

experiența dobândită prin simularea 

planurilor de urgență, menționată la 

articolul 9 alineatul (2). 

definit la articolul 4 și de dificultățile 

specifice fiecărei țări, întâmpinate cu 

ocazia implementării de soluții alternative 

noi. Ea se bazează, de asemenea, pe 

experiența dobândită prin simularea 

planurilor de urgență, menționată la 

articolul 9 alineatul (2). Dacă autoritățile 

competente dintr-o regiune nu sunt de 

acord cu privire la evaluarea riscurilor, 

Comisia prezintă o evaluare a riscurilor 

pentru regiunea respectivă, în cooperare 

cu autoritățile competente. 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritățile competente ale statelor 

membre din fiecare regiune, astfel cum 

sunt enumerate în anexa I, în urma 

consultării întreprinderilor din sectorul 

gazelor naturale, a organizațiilor pertinente 

reprezentând interesele consumatorilor de 

gaze casnici și industriali, inclusiv a 

producătorilor de energie electrică, și a 

autorităților naționale de reglementare, în 

cazul în care acestea sunt diferite de 

autoritățile competente, stabilesc în comun: 

1. Autoritățile competente ale statelor 

membre din fiecare regiune, astfel cum 

sunt enumerate în anexa I, în urma 

consultării întreprinderilor din sectorul 

gazelor naturale, a organizațiilor pertinente 

reprezentând interesele consumatorilor de 

gaze casnici și industriali, inclusiv a 

producătorilor de energie electrică, și a 

autorităților naționale de reglementare, în 

cazul în care acestea sunt diferite de 

autoritățile competente, după ce au luat în 

considerare conținutul și structura 

planurilor și a mecanismelor naționale, 

stabilesc în comun: 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile competente informează în mod 

periodic Grupul de coordonare pentru gaz 

cu privire la progresele realizate în ceea ce 

privește pregătirea și adoptarea planurilor 

de acțiune preventive și a planurilor de 

Autoritățile competente informează în mod 

periodic Grupul de coordonare pentru gaz 

cu privire la progresele realizate în ceea ce 

privește pregătirea și adoptarea planurilor 

de acțiune preventive și a planurilor de 
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urgență. În special, autoritățile competente 

informează Grupul de coordonare pentru 

gaz cu privire la mecanismul de cooperare 

convenit cu 18 luni înainte de termenul 

pentru adoptarea planurilor și pentru 

actualizările planurilor. Comisia poate 

avea un rol de facilitare la nivel global în 

pregătirea planurilor, în special în ceea ce 

privește stabilirea mecanismului de 

cooperare. Dacă autoritățile competente 

dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire 

la un mecanism de cooperare, Comisia 

poate propune un mecanism de cooperare 

pentru regiunea respectivă. Autoritățile 

competente asigură monitorizarea 

periodică a punerii în aplicare a acestor 

planuri. 

urgență. În special, autoritățile competente 

informează Grupul de coordonare pentru 

gaz cu privire la mecanismul de cooperare 

convenit cu 18 luni înainte de termenul 

pentru adoptarea planurilor și pentru 

actualizările planurilor. Comisia are un rol 

de facilitare la nivel global în pregătirea 

planurilor, în special în ceea ce privește 

stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă 

autoritățile competente dintr-o regiune nu 

sunt de acord cu privire la un mecanism de 

cooperare, Comisia dezvoltă un mecanism 

de cooperare pentru regiunea respectivă. 

Autoritățile competente asigură 

monitorizarea periodică a punerii în 

aplicare a acestor planuri. 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) definiția consumatorilor protejați în 

fiecare stat membru din regiune, precum și 

informațiile menționate la articolul 5 

alineatul (1) al doilea paragraf; 

(b) definiția consumatorilor protejați în 

fiecare stat membru din regiune, precum și 

informațiile menționate la articolul 5 

alineatul (1) al doilea paragraf; definiția 

consumatorilor protejați ar trebui 

armonizată la nivelul Uniunii; 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera e 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) celelalte măsuri preventive 

concepute pentru a face față riscurilor 

identificate în evaluarea riscurilor, ca, de 

exemplu, cele referitoare la necesitatea de a 

dezvolta interconectările între statele 

membre învecinate și la posibilitatea de a 

diversifica rutele și sursele de 

aprovizionare cu gaze, dacă este cazul, 

(e) celelalte măsuri preventive 

concepute pentru a face față riscurilor 

identificate în evaluarea riscurilor, ca, de 

exemplu, cele referitoare la necesitatea de a 

dezvolta interconectările între statele 

membre învecinate și la posibilitatea de a 

diversifica rutele și sursele de 

aprovizionare cu gaze, de a iniția sau 
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pentru a aborda riscurile identificate, în 

vederea asigurării aprovizionării cu gaze 

pentru toți consumatorii cât mai mult timp 

posibil; 

crește livrările de la furnizori alternativi 

printr-un mecanism voluntar de agregare 

a cererii, dacă este cazul, pentru a aborda 

riscurile identificate, în vederea asigurării 

aprovizionării cu gaze pentru toți 

consumatorii cât mai mult timp posibil; 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) definește rolul și responsabilitățile 

întreprinderilor din sectorul gazelor 

naturale și ale consumatorilor industriali, 

inclusiv ale producătorilor de energie 

electrică relevanți, ținând seama de 

diferențele în ceea ce privește măsura în 

care aceștia sunt afectați în cazul 

întreruperii aprovizionării cu gaze, precum 

și interacțiunea acestora cu autoritățile 

competente și, acolo unde este cazul, cu 

autoritățile naționale de reglementare 

pentru fiecare dintre nivelurile de criză 

definite la articolul 10 alineatul (1); 

(b) definește în mod clar rolul și 

responsabilitățile întreprinderilor din 

sectorul gazelor naturale și ale 

consumatorilor industriali, inclusiv ale 

producătorilor de energie electrică 

relevanți, ținând seama de diferențele în 

ceea ce privește măsura în care aceștia sunt 

afectați în cazul întreruperii aprovizionării 

cu gaze, precum și interacțiunea acestora 

cu autoritățile competente și, acolo unde 

este cazul, cu autoritățile naționale de 

reglementare pentru fiecare dintre 

nivelurile de criză definite la articolul 10 

alineatul (1); 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) identifică, dacă este cazul, măsurile 

și acțiunile necesare pentru a atenua 

impactul potențial al unei întreruperi în 

aprovizionarea cu gaze asupra instalațiilor 

de termoficare și asupra furnizării de 

energie electrică produsă pe bază de gaze; 

(e) identifică, dacă este cazul, măsurile 

și acțiunile necesare pentru a atenua 

impactul potențial al unei întreruperi în 

aprovizionarea cu gaze asupra instalațiilor 

de termoficare și asupra furnizării de 

energie electrică produsă pe bază de gaze, 

luând în considerare caracteristicile 

regionale; 
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Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera h 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) determină contribuția măsurilor 

bazate pe mecanismele pieței pentru 

gestionarea situației în cazul nivelului de 

alertă și pentru atenuarea situației în cazul 

nivelului de urgență; 

(h) determină contribuția măsurilor 

bazate pe mecanismele pieței, cum ar fi 

mecanismele voluntare de agregare a 

cererii, sau de rezervă virtuală de gaz 
pentru a face față situației în caz de alertă 

și pentru atenuarea situației în caz de 

urgență; 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. În cazul în care există informații 

concrete, serioase și fiabile potrivit cărora 

este posibil să survină un eveniment în 

urma căruia este probabil ca situația 

aprovizionării să se deterioreze 

semnificativ (avertizare timpurie) într-o 

țară terță, Comisia ia măsuri externe în 

conformitate cu o serie de priorități 

conturate de concluziile Consiliului din 

20 iulie 2015 privind diplomația în 

domeniul energiei, în cooperare cu țările 

terțe, printre altele prin organizarea unor 

consultări, furnizarea unor servicii de 

mediere și desfășurarea de grupuri 

operative dacă este necesar.  

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Primul paragraf se aplică serviciilor sociale 

esențiale și instalațiilor de termoficare în 

măsura în care acestea sunt incluse în 

definiția consumatorilor protejați din statul 

membru respectiv. 

Primul paragraf se aplică serviciilor sociale 

esențiale și instalațiilor de termoficare în 

măsura în care acestea sunt incluse în 

definiția consumatorilor protejați din 

regiunea respectivă. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În cazul în care statele membre 

implicate nu cad de acord cu privire la 

circumstanțele care ar justifica reluarea 

aprovizionării în cazul altor clienți decât 

gospodăriile, serviciile sociale esențiale și 

instalațiile de termoficare, Comisia, după 

consultarea Grupului de coordonare 

pentru gaz și în conformitate cu articolul 

10 alineatul (1), prezintă evaluarea 

standardului de aprovizionare în statele 

membre care au declarat nivelul de criză 

de urgență.  

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Dispozițiile tehnice, juridice și 

financiare necesare pentru aplicarea 

alineatului (3) sunt convenite între statele 

membre care sunt direct conectate între 

ele și sunt descrise în planurile de urgență 

ale regiunilor lor respective. Aceste 

dispoziții pot include, printre altele, 

prețurile gazului care urmează să fie 

aplicate, utilizarea interconectărilor, 

inclusiv capacitatea bidirecțională, 

volumele de gaz și acoperirea costurilor 

4. Dispozițiile tehnice, juridice și 

financiare necesare pentru aplicarea 

alineatului (3) sunt convenite la nivel 

regional și interregional și sunt descrise în 

planurile de urgență. Aceste dispoziții pot 

include, printre altele, prețurile gazului 

care urmează să fie aplicate, utilizarea 

interconectărilor, inclusiv capacitatea 

bidirecțională, volumele de gaz și 

responsabilitatea comună pentru costurile 
de compensare. Se acordă preferință 
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de compensare. Se acordă preferință 

măsurilor bazate pe piață, cum ar fi 

licitațiile, pentru punerea în aplicare a 

obligației prevăzute la alineatul (3). În 

cazul modificării dispozițiilor tehnice, 

juridice și financiare necesare pentru 

aplicarea alineatului (3), planul de urgență 

corespunzător se actualizează în 

consecință. 

măsurilor bazate pe piață, cum ar fi 

licitațiile, pentru punerea în aplicare a 

obligației prevăzute la alineatul (3). 

Prețurile gazului și costurile și 

mecanismele de compensare sunt 

revizuite periodic. În cazul modificării 

dispozițiilor tehnice, juridice și financiare 

necesare pentru aplicarea alineatului (3), 

planul de urgență corespunzător se 

actualizează în consecință. Până la 31 

martie 2019, Comisia pregătește orientări 

și o listă de bune practici care să 

urmărească facilitarea dispozițiilor 

respective. 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care statele membre nu 

ajung la un acord cu privire la dispozițiile 

tehnice, juridice și financiare necesare, 

Comisia poate propune un cadru pentru 

aceste măsuri în avizul său și în decizia sa 

referitoare la planuri. 

6. În cazul în care statele membre nu 

ajung la un acord cu privire la dispozițiile 

tehnice, juridice și financiare necesare, 

Comisia propune un cadru pentru aceste 

măsuri în avizul său și în decizia sa 

referitoare la planuri, pentru a da mai 

multă greutate clauzei de solidaritate. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În cazul în care Comisia consideră 

că aprovizionarea cu gaze dintr-o regiune 

sau din Uniune în ansamblu este sau ar 

putea fi afectată, ea poate solicita 

autorităților competente să colecteze și să 

transmită Comisiei informațiile necesare 

pentru a evalua situația aprovizionării cu 

5. În cazul în care Comisia consideră 

că aprovizionarea cu gaze dintr-o regiune 

sau din Uniune în ansamblu este sau ar 

putea fi afectată, ea solicită autorităților 

competente să colecteze și să transmită 

Comisiei informațiile necesare pentru a 

evalua situația aprovizionării cu gaze în 
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gaze în Uniune. Comisia poate comunica 

evaluarea sa Grupului de coordonare 

pentru gaz. 

Uniune. Comisia comunică evaluarea sa 

Grupului de coordonare pentru gaz. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 6 – litera a – punctul vi 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(vi) condițiile de suspendare a livrărilor 

de gaz. 

(vi) condițiile de modificare și 

suspendare a livrărilor de gaz. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 6 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) autorității competente și Comisiei, 

imediat după încheierea sau modificarea 

lor, contractele de furnizare a gazelor cu o 

durată mai mare de 1 an încheiate sau 

modificate după data de [OP: vă rugăm să 

introduceți data intrării în vigoare a 

prezentului regulament], care, în mod 

individual sau cumulativ cu alte contracte 

încheiate cu același furnizor sau cu filialele 

sale, furnizează mai mult de 40 % din 

consumul anual de gaze naturale din statul 

membru în cauză. Obligația de notificare 

nu se aplică modificărilor care vizează 

numai prețul gazelor. Obligația de 

notificare se aplică, de asemenea, tuturor 

acordurilor comerciale relevante pentru 

executarea contractului de furnizare a 

gazelor. 

(b) autorității competente și Comisiei, 

imediat după încheierea sau modificarea 

lor, contractele de furnizare a gazelor cu o 

durată mai mare de 1 an încheiate sau 

modificate după data de [OP: vă rugăm să 

introduceți data intrării în vigoare a 

prezentului regulament], care, în mod 

individual sau cumulativ cu alte contracte 

încheiate cu același furnizor sau cu filialele 

sale, depășesc pragul de opt miliarde de 

metri cubi sau furnizează mai mult de 40 

% din consumul anual de gaze naturale din 

statul membru în cauză. Obligația de 

notificare nu se aplică modificărilor care 

vizează numai prețul gazelor. Obligația de 

notificare se aplică, de asemenea, tuturor 

acordurilor comerciale relevante pentru 

executarea contractului de furnizare a 

gazelor. 
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Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 9 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. În cazul în care Comisia constată 

că anumite dispoziții transmise în temeiul 

articolului 13 încalcă dispozițiile 

prezentului regulament, ea informează 

întreprinderea națională din sectorul 

gazelor naturale și autoritatea competentă 

relevantă cu privire la dispozițiile 

incompatibile din contractele respective. 

Întreprinderea națională din sectorul 

gazelor naturale ține seama de 

informațiile respective și, în termen de trei 

luni de la data la care primește informația 

de la Comisie, furnizează Comisiei o 

explicație cu privire la respectarea 

prezentului regulament. Comisia poate 

avea în vedere măsuri suplimentare 

pentru a asigura respectarea 

regulamentului, putând inclusiv să 

solicite modificarea dispozițiilor 

incompatibile; în cazul în care consideră 

că este necesar, poate demara proceduri 

conforme cu legislația din domeniul 

concurenței. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 9 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9b. Comisia ține seama de informațiile 

primite în temeiul articolului 13 atunci 

când pregătește o listă de referință de 

bune practici și de clauze abuzive care să 

poată fi consultată de autoritățile 

competente și întreprinderile naționale. 
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Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se instituie un Grup de coordonare 

pentru gaz pentru a facilita coordonarea 

măsurilor privind securitatea aprovizionării 

cu gaze. Grupul este compus din 

reprezentanți ai statelor membre, în special 

ai autorităților competente ale acestora, 

precum și din reprezentanți ai Agenției 

pentru Cooperarea Autorităților de 

Reglementare din Domeniul Energiei 

(„agenția”), ai ENTSO pentru gaz, ai 

organelor reprezentative ale sectorului și ai 

consumatorilor relevanți. Comisia, 

consultându-se cu statele membre, decide 

alcătuirea grupului, asigurând 

reprezentativitatea totală a acestuia. 

Comisia prezidează grupul. Grupul își 

adoptă propriul regulamentul de procedură. 

1. Se instituie un Grup de coordonare 

pentru gaz pentru a îmbunătăți 

coordonarea măsurilor privind securitatea 

aprovizionării cu gaze. Grupul este compus 

din reprezentanți ai statelor membre, în 

special ai autorităților competente ale 

acestora, precum și din reprezentanți ai 

Agenției pentru Cooperarea Autorităților 

de Reglementare din Domeniul Energiei 

(„agenția”), ai ENTSO pentru gaz, ai 

organelor reprezentative ale sectorului și ai 

consumatorilor relevanți. Comisia, 

consultându-se cu statele membre, decide 

alcătuirea grupului, asigurând 

reprezentativitatea totală a acestuia. 

Comisia prezidează grupul. Grupul își 

adoptă propriul regulamentul de procedură. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Articolul 3 alineatul (2) a doua teză, 

articolul 3 alineatul (6), articolul 4 

alineatele (3), (4) și (6), articolul 5 

alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) litera 

(d), articolul 7 alineatul (5) literele (b) și 

(e), articolul 8 alineatul (1) literele (e), (g) 

și (i), articolul 8 alineatul (4) literele (b) și 

(c), articolul 9 alineatul (1) literele (j) și 

(m), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 

alineatul (4), articolul 11 alineatul (5) și 

articolul 12 creează obligații pentru statele 

membre în ceea ce privește o parte 

contractantă la Comunitatea Energiei, în 

conformitate cu următoarea procedură: 

1. Articolul 3 alineatul (2) a doua teză, 

articolul 3 alineatul (6), articolul 4 

alineatele (3), (4) și (6), articolul 5 

alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) litera 

(d), articolul 7 alineatul (5) literele (b) și 

(e), articolul 8 alineatul (1) literele (e), (g) 

și (i), articolul 8 alineatul (4) literele (b) și 

(c), articolul 9 alineatul (1) literele (j) și 

(m), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 

alineatul (4), articolul 11 alineatul (5) și 

articolul 12 creează obligații reciproce 

între statele membre și părțile 

contractante la Comunitatea Energiei, în 

conformitate cu următoarea procedură: 
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Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pe baza evaluărilor menționate la articolul 

7 alineatul (5), Comisia extrage, după caz, 

concluzii cu privire la mijloacele posibile 

de ameliorare a securității aprovizionării la 

nivelul Uniunii și informează Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la punerea 

în aplicare a prezentului regulament, 

incluzând, dacă este cazul, recomandări 

pentru ameliorarea acestuia. 

Pe baza evaluărilor menționate la articolul 

7 alineatul (5), Comisia trage concluzii cu 

privire la mijloacele posibile de ameliorare 

a securității aprovizionării la nivelul 

Uniunii și informează Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la punerea 

în aplicare a prezentului regulament, 

incluzând recomandări pentru ameliorarea 

acestuia. 

 

 

 



 

AD\1103545RO.docx 33/33 PE582.062v02-00 

 RO 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ 

Titlu Măsuri pentru salvgardarea securității aprovizionării cu gaz 

Referințe COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD) 

Comisie competentă în fond 

 Data anunțului în plen 

ITRE 

7.3.2016 
   

Aviz emis de către 

 Data anunțului în plen 

AFET 

7.3.2016 

Raportor/Raportoare pentru aviz: 

 Data numirii 

Jacek Saryusz-Wolski 

15.3.2016 

Examinare în comisie 14.6.2016 30.8.2016   

Data adoptării 12.9.2016    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

41 

6 

0 

Membri titulari prezenți la votul final Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco 

Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, 

Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi 

Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, 

Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, 

Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, 

Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, 

David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, 

Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek 

Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán 

Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans 

Membri supleanți prezenți la votul final Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, 

Traian Ungureanu 

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Heidi Hautala 

 
 

 


