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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ultimii ani, statele membre ale UE s-au confruntat cu întreruperi repetate ale aprovizionării 
cu gaze naturale. Criza ruso-ucraineană a gazelor din ianuarie 2009 a demonstrat încă o dată 
faptul că dependenţa în creştere a UE de resursele energetice externe, în cea mai mare parte 
provenind din ţări nedemocratice şi instabile, poate afecta în mod negativ interesele 
economice şi politice pe termen lung ale statelor membre. Din cauza vulnerabilităţii 
energetice a UE este necesar să se adopte o politică globală în domeniul energetic, care să 
combine aspectele interne şi dimensiunile externe. 

Securitatea energetică trebuie privită ca o componentă esenţială a securităţii de ansamblu a 
Uniunii Europene. De aceea, asigurarea continuităţii aprovizionării cu gaze a Comunităţii, în 
special în situaţii de criză, constituie un obiectiv strategic. În acest scop, este binevenită 
stabilirea din timp a unor planuri naţionale, care să conţină măsuri preventive şi de urgenţă, 
atâta timp cât aceste planuri sunt coordonate la nivel comunitar. Pe termen mediu, existenţa 
unei pieţe interne competitive extinse, care să beneficieze de conexiuni şi infrastructuri bine 
dezvoltate, este considerată ca fiind cea mai eficace modalitate de protecţie împotriva 
întreruperilor în aprovizionare.   

Totuşi, politica de securitate energetică a UE ar trebui să permită acesteia nu doar să 
reacţioneze în situaţii de criză, ci şi să anticipeze astfel de situaţii. Prin urmare, toate măsurile 
menite să asigure o funcţionare adecvată a pieţei interne a energiei ar trebui să fie însoţite de o 
diplomaţie energetică dinamică, destinată să consolideze cooperarea cu principalele ţări 
producătoare, de tranzit şi consumatoare, în spiritul reciprocităţii. 

Raportorul pentru avizul Comisiei pentru afaceri externe salută propunerea de regulament de 
abrogare a Directivei 2004/67/CE. Totuşi, raportorul consideră că sunt necesare anumite 
îmbunătăţiri pentru a răspunde nevoii unei abordări globale a securităţii energetice a UE. 
Acesta propune adoptarea unor amendamente, după cum urmează: 

- Propunerea trebuie evaluată în contextul noului cadru legislativ oferit de Tratatul de la 
Lisabona, care, la articolul 176A, stipulează că: „politica Uniunii în domeniul energiei 
urmăreşte, în spiritul solidarităţii între statele membre, să asigure siguranţa 
aprovizionării cu energie în Uniune”. Raportorul consideră că această solidaritate este 
esenţială pentru o politică comună a UE în domeniul energetic şi că ea ar trebui să se 
dezvolte atât pe plan intern, cât şi pe plan extern, la nivel politic, în cadrul dialogului 
cu ţările terţe, în timpul şi în afara situaţiilor de criză. 

- Responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării cu gaze ar trebui asigurată şi la 
nivel comunitar. Prin urmare, Comisia Europeană ar trebui să pregătească, pe baza 
planurilor naţionale, planuri comunitare de acţiune preventivă şi pentru situaţii de 
urgenţă. De asemenea, Comisiei îi revine responsabilitatea specială de a monitoriza 
aplicarea dispoziţiilor privind piaţa internă în sectorul energetic de către societăţile din 
ţări terţe. 

- Înaltul Reprezentant/Vicepreşedintele ar trebui să fie implicat în fiecare stadiu al 
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punerii în aplicare a regulamentului. Acesta ar trebui să se ocupe în special de 
medierea şi negocierea cu ţările terţe în numele statelor membre, în situaţii de criză.

- Pentru a preveni întreruperile neprevăzute în aprovizionare, Uniunea Europeană ar 
trebui să instituie, împreună cu ţările furnizoare şi de tranzit, un mecanism de alertă 
timpurie, susţinut de garanţii politice clare. Orice viitor acord comercial, de asociere, 
de parteneriat sau de cooperare între UE şi ţările furnizoare sau de tranzit ar trebui să 
includă o „clauză de securitate energetică”, care să stabilească un cod de conduită şi să 
sublinieze măsurile care trebuie luate în situaţii de urgenţă. 

- Comisia ar trebui să aibă în vedere extinderea la ţări terţe a Comunităţii Energetice 
Europene, în temeiul prevederilor Cartei Energiei, precum şi crearea unor noi pieţe 
energetice regionale şi continuarea eforturilor de sprijinire a creării unei pieţe euro-
mediteraneene integrate a energiei.

- Orice strategie privind securitatea aprovizionării cu energie pe termen mediu şi lung 
necesită o mai mare diversificare a furnizorilor, a resurselor şi a rutelor de 
aprovizionare. Această strategie ar trebui să includă şi ţările terţe interesate, în special 
pe cele din cadrul politicii europene de vecinătate. Investiţiile comunitare ar trebui să 
se axeze, în mod prioritar, pe infrastructura esenţială, care ar putea contribui la 
asigurarea securităţii aprovizionării. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ultimii zece ani, consumul de gaze 
din Europa a crescut rapid. Scăderea 
producţiei interne a fost însoţită de 
creşterea importurilor de gaze într-un ritm 
şi mai rapid, ceea ce a condus la o creştere 
a dependenţei de importuri şi la necesitatea 
abordării aspectelor de securitate a 
aprovizionării.

(2) În ultimii zece ani, consumul de gaze 
din Europa a crescut rapid. Scăderea 
producţiei interne a fost însoţită de 
creşterea importurilor de gaze într-un ritm 
şi mai rapid, ceea ce a condus la o creştere 
a dependenţei de importuri şi la necesitatea 
abordării aspectelor de securitate a 
aprovizionării. Ca urmare a 
predominanţei gazelor naturale în 
configuraţia surselor lor de aprovizionare 
cu energie, unele state membre se află în 
situaţia unei „insule energetice” în ceea 
ce priveşte gradul ridicat de dependenţă 
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de importurile de gaze naturale din ţări 
terţe şi lipsa infrastructurilor de 
conexiune cu restul UE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Recunoscând rolul de prim-plan care 
revine cooperării internaţionale în 
garantarea siguranţei aprovizionării cu 
gaze a tuturor cetăţenilor statelor membre 
ale UE, toate planurile de acţiune şi 
politicile relevante ale Uniunii Europene 
trebuie să se bazeze pe principiul 
respectului reciproc faţă de ţările terţe 
implicate; soluţionarea oricăror eventuale 
probleme trebuie să urmeze calea 
dialogului şi a negocierilor politice.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Diferite surse de finanţare comunitară 
sunt disponibile pentru a ajuta statele 
membre să finanţeze investiţiile necesare în 
infrastructura şi producţia locale, în special 
împrumuturi şi garanţii de la Banca 
Europeană de Investiţii sau finanţări prin 
fonduri regionale, structurale sau de 
coeziune. Banca Europeană de Investiţii, 
precum şi instrumentele comunitare 
externe, cum ar fi IEVP, IPA şi ICD pot, 
de asemenea, finanţa acţiuni în ţări terţe în 
scopul ameliorării securităţii aprovizionării 
cu energie.

(11) Diferite surse de finanţare comunitară 
sunt disponibile pentru a ajuta statele 
membre să finanţeze investiţiile necesare în 
infrastructura şi producţia locale, în special 
împrumuturi şi garanţii de la Banca 
Europeană de Investiţii („BEI”) şi de la 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare („BERD”) sau finanţări prin 
fonduri regionale, structurale sau de 
coeziune. BEI, BERD şi instrumentele 
comunitare externe, cum ar fi IEVP, IPA şi 
ICD pot, de asemenea, finanţa acţiuni în 
ţări terţe (în special în ţările din cadrul 
politicii europene de vecinătate) în scopul 
ameliorării securităţii aprovizionării cu 
energie.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Investiţiile UE în infrastructura şi 
producţia de energie regenerabilă ar 
trebui să fie susţinute de eforturile 
statelor membre şi ale Comisiei de a 
promova în vecinătatea UE, în colaborare 
cu ţările terţe, extinderea principiilor şi 
normelor pieţei interne, în conformitate 
cu Tratatul privind Carta Energiei. 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
extinderea corespunzătoare şi la alte ţări 
terţe a Comunităţii Energetice Europene, 
constituită de UE şi ţările din sud-estul 
Europei, precum şi crearea, pornind de la 
modelul acestei comunităţi, a unor noi 
pieţe energetice regionale, cum ar fi o 
comunitate energetică euro-
mediteraneeană, în vederea garantării 
siguranţei aprovizionării.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a întări solidaritatea dintre 
statele membre în cazul unei urgenţe 
comunitare şi mai ales pentru a sprijini 
statele membre expuse la condiţii 
geografice sau geologice mai puţin 
favorabile, statele membre trebuie să 
elaboreze măsuri specifice de solidaritate, 
precum acorduri comerciale între 
întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, mecanisme de compensare, 
creşterea exportului de gaze sau creşterea 

(23) Pentru a întări solidaritatea dintre 
statele membre în cazul unei urgenţe 
comunitare şi mai ales pentru a sprijini 
statele membre expuse la condiţii 
geografice, geopolitice sau geologice mai 
puţin favorabile, statele membre trebuie să 
elaboreze măsuri specifice de solidaritate, 
aşa cum prevede Tratatul de la Lisabona, 
precum acorduri comerciale între 
întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, mecanisme de compensare,
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extragerilor din depozite. Măsurile de 
solidaritate pot fi în special adecvate între 
statele membre pentru care Comisia 
recomandă instituirea unor planuri comune 
de acţiune preventivă sau de urgenţă la 
nivel regional.

construcţia de conexiuni tehnice, creşterea 
exportului de gaze sau creşterea 
extragerilor din depozite. Măsurile de 
solidaritate pot fi în special adecvate între 
statele membre pentru care Comisia 
recomandă instituirea unor planuri comune 
de acţiune preventivă sau de urgenţă la 
nivel regional.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare. 

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central 
al securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să includă 
în acordurile comerciale, de asociere, de 
parteneriat sau de cooperare între UE şi 
ţările producătoare sau de tranzit o 
„clauză de securitate energetică”. 
„Clauza de securitate energetică” trebuie 
să prevadă măsuri de prevenire a crizelor 
de furnizare sau de ajutor la depăşirea 
acestora. Comisia coordonează acţiunile 
privind ţările terţe, cooperând cu 
producătorii şi ţările de tranzit pentru 
instituirea unor mecanisme pentru 
gestionarea situaţiilor de criză şi pentru a 
asigura un flux stabil de gaze Comunităţii 
ca întreg şi fiecărui stat membru afectat 
de o situaţie de criză. Comisia trebuie să 
aibă dreptul de a desfăşura un grup 
operativ pentru a monitoriza fluxurile de 
gaze în situaţiile de criză în interiorul 
Comunităţii, şi, în consultare cu ţările terţe 
implicate, în afara Comunităţii, iar în cazul 
în care o criză are loc din cauza 
dificultăţilor dintr-o ţară terţă, de a-şi 
asuma un rol de mediere şi facilitare prin 
intermediul Vicepreşedintelui Comisiei/ 
Înalt Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate, în 



PE430.670v02-00 8/19 AD\802174RO.doc

RO

strânsă cooperare cu titularii portofoliilor 
corespunzătoare din cadrul Colegiului 
Comisarilor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte măsuri care 
vizează garantarea securităţii aprovizionării 
cu gaze astfel încât să asigure funcţionarea 
corectă şi continuă a pieţei interne de gaze; 
regulamentul prevede definirea şi 
atribuirea clară a responsabilităţilor, 
precum şi coordonarea răspunsurilor de la 
nivelul statelor membre şi al Comunităţii, 
atât în termeni de acţiune preventivă, cât şi 
în ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării.

Prezentul regulament stabileşte măsuri care 
vizează garantarea securităţii aprovizionării 
cu gaze astfel încât să asigure funcţionarea 
corectă şi continuă a pieţei interne de gaze, 
precum şi stabilirea unor măsuri 
excepţionale care urmează să fie puse în 
aplicare în cazul în care piaţa nu mai este 
în măsură să furnizeze volumul necesar 
de gaze, prevăzând definirea şi atribuirea 
clară a responsabilităţilor, precum şi 
coordonarea răspunsurilor de la nivelul 
statelor membre şi al Comunităţii, atât în 
termeni de acţiune preventivă, cât şi în 
ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării sau la 
ameninţarea gravă a acesteia, în spiritul 
principiului solidarităţii dintre statele 
membre.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze prevăzute în 
prezentul regulament. Aceste măsuri includ 
evaluarea bienală a riscurilor, instituirea 
planurilor de acţiune preventivă şi a 
planului de urgenţă, precum şi 

(2) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze prevăzute în 
prezentul regulament. Aceste măsuri includ 
evaluarea bienală a riscurilor, inclusiv a 
riscurilor geopolitice, instituirea planurilor 
de acţiune preventivă şi a planului de 
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monitorizarea continuă a securităţii 
aprovizionării cu gaze la nivel naţional. 
Autorităţile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării şi pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

urgenţă, precum şi monitorizarea continuă 
a securităţii aprovizionării cu gaze la nivel 
naţional. Autorităţile competente 
cooperează între ele pentru a evita o 
întrerupere a aprovizionării şi pentru a 
limita daunele în cazul în care aceasta s-ar 
produce.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia pune în aplicare măsurile 
prevăzute în prezentul regulament. 
Măsurile respective includ evaluarea 
bienală a riscurilor, monitorizarea 
continuă a securităţii aprovizionării cu 
gaze, precum şi instituirea planurilor de 
acţiune preventivă şi de urgenţă la nivel 
comunitar.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Măsurile pe termen lung privind 

securitatea aprovizionării
(1) În conformitate cu dispoziţiile 
prezentului regulament şi având în vedere 
articolul 194 din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene, Comisia 
şi statele membre asigură o monitorizare 
mai strictă a siguranţei aprovizionării cu 
gaze din ţări terţe şi propun măsuri de 
urgenţă specifice în cazul oricăror 
întreruperi ale aprovizionării. Comisia 
coordonează sistemele de soluţionare a 
litigiilor cu ţările terţe şi intensifică 
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dialogul privind energia, în special în 
contextul Cartei energetice şi al 
Comunităţii Energetice.
(2) Comisia pregăteşte baza unui 
mecanism de alertă timpurie în sectorul 
gazelor, care urmează să fie înfiinţat pe 
baza acordurilor bilaterale dintre UE şi 
ţările terţe. Acest mecanism prevede o 
evaluare timpurie a posibilelor riscuri 
legate de aprovizionarea şi cererea de 
gaze naturale, precum şi prevenirea şi 
răspunsul rapid la situaţiile de urgenţă şi 
ameninţările de acest tip.
(3) La cel mult un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă un raport conţinând 
măsurile de reglementare propuse care ar 
putea fi aplicate în vederea diversificării, 
din punct de vedere geografic, la nivel 
comunitar, a surselor de gaz şi a rutelor 
de aprovizionare în UE. Raportul 
cuprinde o evaluare a rolului instalaţiilor 
GNL care ar putea contribui la 
diversificarea furnizării de energie. Este 
indicat, de asemenea, să se ofere o 
imagine de ansamblu a capacităţilor de 
înmagazinare a gazelor de care dispun 
diferitele state membre.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituirea unui plan de acţiune preventivă 
şi a unui plan de urgenţă

Instituirea unui plan de acţiune preventivă 
şi a unui plan de urgenţă la nivel naţional, 
comunitar şi regional
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat şi la nivel 
comunitar. Aceste consultări acoperă cel 
puţin interconexiunile, aprovizionarea 
transfrontalieră, înmagazinarea 
transfrontalieră şi capacitatea fizică de a 
transporta gazele în ambele direcţii, 
precum şi sistemele transregionale şi 
transfrontaliere de aprovizionare cu gaze 
şi instalaţiile de înmagazinare, 
platformele şi aparatura aferente 
acestora.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Până la * cel târziu, Comisia instituie 
un plan de acţiune preventivă şi un plan 
de urgenţă care conţin măsurile care 
urmează a fi adoptate la nivel comunitar.
___________
*30 septembrie 2011 sau 18 luni de la data intrării 
în vigoare

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de acţiune preventivă ia în (3) Planul de acţiune preventivă ia în 
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considerare eficacitatea economică, 
efectele asupra funcţionării pieţei interne a 
energiei şi impactul asupra mediului.

considerare rentabilitatea, efectele asupra 
funcţionării pieţei interne a energiei, 
impactul asupra mediului, precum şi toate 
evoluţiile internaţionale relevante, în 
special în principalele ţări producătoare şi 
de tranzit.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autorităţile 
naţionale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 şi costurile furnizării unei 
capacităţi fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcţii. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autorităţile naţionale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. …/….

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în mod 
transparent şi detaliat, reflectând clar şi 
prin mijloace identificabile costurile 
suportate, în conformitate cu articolul 41 
alineatul (8) din Directiva […/…/CE], 
autorităţile naţionale de reglementare iau în 
considerare în mod corespunzător
costurile respectării standardului N-1 şi 
costurile furnizării unei capacităţi fizice 
permanente pentru transportul gazelor în 
ambele direcţii. În cazul costurilor angajate 
în mai multe state membre, autorităţile 
naţionale de reglementare ale tuturor 
statelor implicate şi ACER decid împreună 
modul în care sunt alocate costurile. Se 
aplică articolul 8 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. …/….

Justificare
Costurile suportate pentru punerea în aplicare a standardelor de securitate a aprovizionării 
şi a infrastructurilor trebuie incluse în tarifele naţionale şi transfrontaliere în mod clar şi 
transparent. Costurile trebuie repartizate în mod echitabil între sistemele de punere în 
aplicare a măsurilor respective şi beneficiarii acestora.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanţelor naţionale şi regionale 

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanţelor naţionale, regionale şi 
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pertinente; internaţionale pertinente;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizaţiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici şi industriali şi autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează şi furnizează toate informaţiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor.

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizaţiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici şi industriali şi autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează şi furnizează toate informaţiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor, 
inclusiv a riscurilor geopolitice.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea riscurilor se repetă la fiecare 
doi ani, înainte de data de 30 septembrie 
din anul respectiv.

(3) Evaluarea riscurilor se repetă la fiecare 
doi ani, înainte de data de 30 septembrie 
din anul respectiv. Evaluarea comunitară 
se revizuieşte în cazul unui risc 
semnificativ şi neprevăzut.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. descrie mecanismele utilizate pentru 
demararea medierii cu statele membre în 
cauză;
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. nivelul de urgenţă (urgenţă): în cazul 
unei cereri excepţional de mari sau al unei 
întreruperi a aprovizionării prin sau de la 
infrastructura sau sursa principală şi când 
există riscul credibil ca standardele de 
aprovizionare a consumatorilor protejaţi să 
nu mai poată fi respectate numai prin 
instrumentele bazate pe mecanismele 
pieţei.

3. nivelul de urgenţă (urgenţă): în cazul 
unei cereri excepţional de mari sau al unei 
întreruperi a aprovizionării prin sau de la 
infrastructura sau sursa principală sau când 
există riscul credibil ca standardele de 
aprovizionare a consumatorilor protejaţi să 
nu mai poată fi respectate numai prin 
instrumentele bazate pe mecanismele 
pieţei.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care Comisia primeşte din 
partea autorităţii competente o notificare 
privind declararea nivelului de alertă 
timpurie într-un stat membru din motive 
geopolitice sau în cazul în care se 
semnalează pericolul întreruperii 
aprovizionării cu gaze din motive 
geopolitice, eventual prin intermediul 
mecanismului de alertă timpurie, 
Comunitatea, reprezentată de 
Vicepreşedintele Comisiei/ Înalt 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate, 
întreprinde demersurile diplomatice 
corespunzătoare. Măsurile luate de 
vicepreşedintă/Înalt reprezentant nu 
trebuie să afecteze funcţionarea pieţei 
interne.

Justificare

Este necesar ca demersurile diplomatice pertinente pe lângă ţările terţe furnizoare de gaze 
sau ţările de tranzit să fie întreprinse cât mai rapid posibil în cazul unui pericol de 
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întrerupere a întreruperii aprovizionării cu gaze din motive geopolitice. Aceste demersuri nu 
trebuie să afecteze funcţionarea pieţei interne.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 
urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi a funcţionării pieţei interne. 
Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

(6) Comisia verifică, în termen de trei zile, 
dacă declararea situaţiei de urgenţă 
respectă criteriile menţionate la alineatul 
(2) şi dacă aceasta nu impune o sarcină
excesivă asupra întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale şi a funcţionării 
pieţei interne. Comisia poate, în special, 
solicita autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate declara o urgenţă 
comunitară la cererea unei autorităţi 
competente sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o urgenţă comunitară în cazul în 
care cel puţin o autoritate competentă a 
declarat o situaţie de urgenţă şi după 
verificarea prevăzută la articolul 9 alineatul 
(6). Ea poate declara urgenţa comunitară 
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

(1) Comisia declară o urgenţă comunitară 
la cererea unei autorităţi competente sau în 
cazul în care Comunitatea pierde o 
cantitate substanţială din importul său 
zilnic de gaze din ţări terţe, conform 
calculelor ENTSO-G. Comisia declară o 
urgenţă comunitară în cazul în care cel 
puţin o autoritate competentă a declarat o 
situaţie de urgenţă şi după verificarea 
prevăzută la articolul 9 alineatul (6). Ea 
declară urgenţa comunitară pentru regiuni 
geografice afectate în mod special, care 
cuprind mai multe state membre.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la nivel 
comunitar şi coordonează acţiunile faţă de 
ţările terţe. Comisia poate convoca un grup 
de gestionare a crizei compus, în special, 
din reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă.

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la nivel 
comunitar şi coordonează acţiunile faţă de 
ţările terţe prin Vicepreşedintele 
Comisiei/Înalt Reprezentant. Comisia 
poate convoca un grup de gestionare a 
crizei compus, în special, din reprezentanţi 
ai sectorului şi ai statelor membre vizate de 
situaţia de urgenţă.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit.

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei, 
precum şi membri ai personalului 
Înaltului Reprezentant/Vicepreşedintelui 
Comisiei. Misiunea de monitorizare a 
acestui grup operativ poate fi desfăşurată 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza şi raporta fluxurile de gaze din 
interiorul şi din afara Comunităţii, în 
cooperare cu ţările furnizoare şi de tranzit.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre transmit Comisiei 
acordurile interguvernamentale existente 
semnate cu ţări terţe care au un impact 
asupra dezvoltării infrastructurilor de gaze 
şi aprovizionării cu gaze; înainte de 
încheierea unor noi acorduri 
interguvernamentale, statele membre 
informează Comisia pentru a evalua 
respectarea de către acestea a legislaţiei 
privind piaţa internă;

(a) statele membre transmit Comisiei 
acordurile interguvernamentale existente 
semnate cu ţări terţe care au un impact 
asupra dezvoltării infrastructurilor de gaze 
şi aprovizionării cu gaze; înainte de 
încheierea unor noi acorduri 
interguvernamentale, statele membre 
informează şi consultă Comisia pentru a 
evalua respectarea de către acestea a 
legislaţiei privind piaţa internă, implicaţiile 
asupra securităţii energetice la nivel 
naţional şi comunitar, inclusiv protecţia 
infrastructurii energetice critice, precum 
şi riscurile geopolitice.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia instituie un sistem de 
monitorizare şi raportare continue a 
securităţii aprovizionării cu gaze, care 
include următoarele măsuri:

(a) elaborarea de rapoarte anuale cu 
privire la respectarea normelor privind 
piaţa internă din sectorul energetic, în 
special în ceea ce priveşte transparenţa şi 
respectarea legislaţiei comunitare privind 
concurenţa de către întreprinderile din 
ţările terţe, îndeosebi de către principalii 
furnizorii de energie, precum şi de către 
toate filialele acestora; 

(b) evaluarea impactului pe piaţa internă 
al societăţilor de servicii energetice 
integrate vertical din ţări terţe şi punerea 
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în aplicare a principiului reciprocităţii;

(c) aplicarea de măsuri adecvate pentru 
prevenirea investiţiilor necontrolate ale 
companiilor de stat străine în sectorul 
energetic al UE, în special în reţelele de 
distribuţie a gazelor şi a energiei electrice; 

(d) monitorizarea contractelor privind 
gazele naturale încheiate între statele 
membre şi ţările terţe din punctul de 
vedere al conformităţii cu normele pieţei 
interne a UE. Comisia impune eliminarea 
oricărei cauze asimilabile clauzelor de 
destinaţie în măsura în care acestea sunt 
interzise de dreptul comunitar.
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