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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia propune un regulament privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu 
gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE, considerată în prezent neadecvată 
pentru a asigura gestionarea problemei gazelor naturale în Uniunea Europeană, dată fiind 
dependența din ce în ce mai mare a statelor membre față de importurile de gaze, creșterea 
riscurilor legate de aprovizionarea și tranzitul pe teritoriul țărilor terțe, precum și creșterea 
fluxului de gaze și dezvoltarea pieței interne a gazelor.

Prin acest regulament, Comisia își propune să delimiteze clar rolurile atribuite sectorului 
gazelor, statelor membre și, respectiv, instituțiilor comunitare în vederea remedierii 
perturbărilor pe termen scurt și lung pe care le cunoaște procesul de aprovizionare cu gaze. 
Comisia a preferat un regulament în favoarea unei directive din motive de aplicabilitate 
imediată și rapidă de către autoritățile competente din statele membre și de întreprinderile care 
operează în sectorul gazelor naturale, dar și din motive de claritate și coerență a normelor și 
obligațiilor care decurg din respectivul regulament la nivelul întregii Comunități.

Propunerea are ca principal obiectiv „creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale prin 
luarea măsurilor de stimulare a investițiilor în interconexiunile care să permită atingerea 
indicatorului N-1 și fluxurile de gaz inversate”. Comisia înțelege ca, prin indicatorul N-1, 
„capacitatea tehnică a tuturor celorlalte infrastructuri de aprovizionare cu gaze disponibile în 
cazul avarierii infrastructurii principale trebuie să fie cel puțin egală cu cererea totală de gaze 
pentru zona luată în calcul, pentru o perioadă de 60 de zile de cerere de gaze excepțional de 
mare pe timpul celei mai reci perioade constatate statistic la fiecare 20 de ani.”

Propunerea de regulament pune accentul pe a) necesitatea de a garanta că întreprinderile din 
sectorul gazelor naturale pot să-și aprovizioneze consumatorii din întreaga Comunitate pentru 
o perioadă cât mai lungă posibil și fără restricții la nivel național; b) posibilitatea de a recurge 
numai în ultimă instanță, în situațiile de urgență, la măsuri care nu au la bază mecanismele 
pieței, luate de autoritatea competentă, atunci când toate măsurile bazate pe mecanismele 
pieței au fost epuizate; precum și c) rolul sporit atribuit Comisiei pentru ca aceasta să fie în 
măsură să garanteze funcționarea normală a pieței interne.

Raportorul salută inițiativa Comisiei de a urmări instituirea unui regulament care să garanteze 
securitatea aprovizionării Uniunii Europene cu gaze naturale, în special în urma crizei recente 
din Rusia și Ucraina, care a creat grave probleme în aprovizionarea cu gaze a statelor 
membre. Acesta consideră, de asemenea, că un pas în direcția bună este reprezentat de
coordonarea la nivel comunitar a acțiunilor axate pe securitatea aprovizionării cu gaze 
naturale.

Raportorul estimează că trebuie să i se confere responsabilități sporite autorității competente 
pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaze naturale, dar își exprimă îndoiala față de 
rolul considerabil atribuit întreprinderilor private responsabile de aprovizionarea cu gaze 
naturale în perioadele de criză, în special în ceea ce privește politicile lor tarifare.

Acesta își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la măsura în care propunerea de 
regulament prevede măsurile care se impun pentru ca întreprinderile private responsabile de 
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aprovizionarea cu gaze naturale în perioadele de criză să nu aplice politici tarifare în scopuri 
lucrative. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru durabilitatea pe termen lung 
a pieței UE a gazelor naturale este 
esențial ca măsurile de garantare a 
securității aprovizionării cu gaze naturale 
să nu denatureze în mod nejustificat 
concurența sau buna funcționare a pieței 
interne.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a întări solidaritatea dintre 
statele membre în cazul unei urgențe 
comunitare și mai ales pentru a sprijini 
statele membre expuse la condiții 
geografice sau geologice mai puțin 
favorabile, statele membre trebuie să 
elaboreze măsuri specifice de solidaritate, 
precum acorduri comerciale între 
întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, mecanisme de compensare, 
creșterea exportului de gaze sau creșterea 
extragerilor din depozite. Măsurile de 
solidaritate pot fi în special adecvate între 
statele membre pentru care Comisia 

(23) Pentru a întări solidaritatea dintre 
statele membre în cazul unei urgențe la 
nivelul Uniunii și mai ales pentru a sprijini 
statele membre expuse la condiții 
geografice sau geologice mai puțin 
favorabile, statele membre ar trebui să 
elaboreze măsuri specifice de solidaritate, 
astfel cum se prevede în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, precum 
acorduri comerciale între întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale, mecanisme 
de compensare, creșterea exportului de 
gaze sau creșterea extragerilor din 
depozite. Măsurile de solidaritate pot fi în 
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recomandă instituirea unor planuri comune 
de acțiune preventivă sau de urgență la 
nivel regional.

special adecvate între statele membre 
pentru care Comisia recomandă instituirea 
unor planuri comune de acțiune preventivă 
sau de urgență la nivel regional.

Justificare

Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie, iar UE funcționează în prezent pe 
baza unui nou temei juridic. Prin urmare, trebuie reamintit faptul că articolul 176 A din 
Tratatul de la Lisabona prevede că: „politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în 
spiritul solidarității între statele membre, să asigure [...] siguranța aprovizionării cu energie 
în Uniune”.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Instituțiile Uniunii Europene ar 
trebui să acorde o importanță deosebită
proiectului conductei de gaz Nabucco.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește măsuri care 
vizează garantarea securității aprovizionării 
cu gaze astfel încât să asigure funcționarea 
corectă și continuă a pieței interne de gaze; 
regulamentul prevede definirea și 
atribuirea clară a responsabilităților, 
precum și coordonarea răspunsurilor de la 
nivelul statelor membre și al Comunității, 
atât în termeni de acțiune preventivă, cât și 
în ceea ce privește reacția la întreruperile 
efective ale aprovizionării. 

Prezentul regulament stabilește măsuri care 
vizează garantarea securității aprovizionării 
cu gaze astfel încât să asigure funcționarea 
corectă și continuă a pieței interne de gaze, 
precum și măsuri excepționale care 
urmează să fie puse în aplicare în cazul în 
care piața nu poate furniza volumul 
necesar de gaze, prevăzând definirea și 
atribuirea clară a responsabilităților, 
precum și coordonarea răspunsurilor de la 
nivelul statelor membre și al Uniunii, atât 
în termeni de acțiune preventivă, cât și în 
ceea ce privește reacția la întreruperile 
efective ale aprovizionării, în spiritul 
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solidarității între statele membre. 

Justificare

Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie, iar UE funcționează în prezent pe 
baza unui nou temei juridic. Prin urmare, trebuie reamintit faptul că articolul 176 A din 
Tratatul de la Lisabona prevede că: „politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în 
spiritul solidarității între statele membre, să asigure [...] siguranța aprovizionării cu energie 
în Uniune”.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumatori protejați” înseamnă toți 
consumatorii casnici deja racordați la o 
rețea de distribuție a gazelor și, dacă statul 
membru respectiv decide astfel, 
întreprinderile mici și mijlocii, școlile și 
spitalele, cu condiția ca acestea să fie deja 
racordate la o rețea de distribuție a gazelor;

(1) „consumatori protejați” înseamnă toți 
consumatorii casnici deja racordați la o 
rețea de distribuție a gazelor și, dacă statul 
membru respectiv decide astfel, după 
realizarea de către acesta a unei evaluări 
a riscurilor și a impactului în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
analiză a raportului costuri-beneficii,
întreprinderile mici și mijlocii, școlile și 
spitalele, cu condiția ca acestea să fie deja 
racordate la o rețea de distribuție a gazelor;

Justificare

Aprovizionarea cu gaze ar trebui să continue și pe timp de criză în cazul consumatorilor 
casnici, aceștia fiind consumatori protejați.. În cazul în care un stat membru decide să 
includă în rândul consumatorilor protejați și alți consumatori, pe lângă consumatorii casnici, 
o asemenea decizie ar trebui totuși să se bazeze pe o evaluare fiabilă a impactului, analizând 
costurile și beneficiile pentru piață, întrucât o astfel de definiție extinsă ar putea necesita 
costuri majore ce trebuie suportate de consumatorii finali.

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Securitatea aprovizionării cu gaze este 
o sarcină a întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a autorităților competente ale 
statelor membre, a consumatorilor 
industriali de gaze și a Comisiei, în 
domeniile lor de responsabilitate. Ea 
necesită un nivel ridicat de cooperare între 
acești actori.

(1) Securitatea aprovizionării cu gaze este 
o sarcină a întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a autorităților competente ale 
statelor membre, a consumatorilor 
industriali de gaze și a Comisiei, în 
domeniile lor de responsabilitate. Un nivel 
ridicat de cooperare între acești actori este 
necesar, iar transparența și schimbul 
eficient de informații sunt esențiale.

Justificare

Deoarece chestiunea aprovizionării cu gaze este una politică, avem nevoie de o abordare 
comună a acesteia în cadrul UE.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare], autoritatea competentă, după 
consultarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a organizațiilor pertinente
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și a autorității de 
reglementare în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, instituie: 

(1) Până la ...*, pe baza evaluării riscurilor 
și a impactului efectuate în conformitate 
cu articolul 8, autoritatea competentă, 
după consultarea întreprinderilor din 
sectorul gazelor, a organizațiilor 
competente reprezentând interesele 
consumatorilor casnici și industriali și a 
autorității de reglementare, în cazul în care 
aceasta este diferită de autoritatea 
competentă, instituie: 

* A se introduce data de către JO: 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Justificare

Fiecare stat membru efectuează o evaluare a riscurilor și a impactului atunci când pregătește 
acțiuni preventive și planuri de urgență bazate pe o metodologie comună la nivelul UE, care 
permite statului membru respectiv să țină seama de circumstanțele naționale specifice, acolo 
unde este cazul.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul procesului menționat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informații și consultările. Comisia, după 
consultarea Rețelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze („ENTSO-
G”) și a Agenției pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din domeniul
energetic („ACER”), poate recomanda și 
instituirea unui plan comun la nivel 
regional. 

(3) În cursul procesului menționat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informații și consultările. Comisia, după 
consultarea Rețelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze („ENTSO-
G”), a Agenției pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din domeniul 
energetic („ACER”) și a Grupului de 
coordonare pentru gaz, poate recomanda 
și instituirea unui plan comun la nivel 
regional. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de șase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz și alte părți interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispozițiile prezentului regulament 
sau alte dispoziții ale legislației 
comunitare, ea solicită revizuirea planului. 

(6) În termen de șase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre și toate planurile comune 
la nivel regional. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz și alte părți interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, precum și 
cu alte planuri regionale, sau că nu 
respectă dispozițiile prezentului regulament 
sau alte dispoziții ale legislației Uniunii 
Europene, ea solicită revizuirea planului. 
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare eficacitatea economică, 
efectele asupra funcționării pieței interne a 
energiei și impactul asupra mediului.

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare rentabilitatea, eficacitatea 
economică, concurența loială, efectele 
asupra funcționării pieței interne a energiei 
și impactul asupra mediului.

Justificare

Noțiunea de rentabilitate exprimă mai bine faptul că planul de acțiune preventivă ar trebui să 
țină seama de realizarea obiectivelor cu costuri cât mai scăzute.
Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare],
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 
rămasă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a 
satisface cererea totală de gaze din zona 
luată în calcul pentru o perioadă de 60 de 
zile de cerere de gaze excepțional de mare 
pe timpul celei mai reci perioade constatate 
statistic la fiecare 20 de ani. 

(1) Până la ...*, autoritatea competentă ia 
măsuri pentru ca, în cazul întreruperii 
fluxurilor la principalul punct de intrare 
al sistemelor de transport al gazelor, 
infrastructura disponibilă (N-1) să aibă 
capacitatea de a furniza volumul necesar de 
gaze pentru a satisface cererea de gaze a 
consumatorilor protejați din zona luată în 
calcul pentru o perioadă de o zi de cerere 
de gaze excepțional de mare pe timpul 
celei mai reci perioade constatate statistic 
la fiecare 20 de ani. 
* A se introduce data de către JO: 6 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. 
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7. În 
decursul perioadei respective de doi ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

(5) Dacă este necesar, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
analiză a raportului costuri-beneficii, 
operatorii de sisteme de transport 
furnizează, până la...*, capacitatea fizică 
permanentă pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în acele interconexiuni în 
cazul cărora o capacitate suplimentară de 
flux bidirecțional ar ameliora securitatea 
aprovizionării, în special în timpul situații 
de urgență. Evaluarea poate fi revizuită în 
cazul în care circumstanțele se schimbă. În 
decursul perioadei respective de trei ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale, 
conform evaluării riscurilor și a 
impactului efectuate în conformitate cu 
articolul 8, luând în considerare 
fezabilitatea tehnică și o analiză a 
raportului costuri-beneficii.
* A se introduce data de către JO: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Nu ar trebui să se impună o capacitate fizică permanentă pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în toate interconexiunile, fără să se evalueze dacă aceasta este posibilă din 
punct de vedere tehnic și/sau economic sau adecvată în anumite circumstanțe. O evaluare 
prealabilă a riscurilor și a impactului este necesară pentru a se evita suportarea costurilor 
inutile de către consumatorii finali. 

Un termen de doi ani pentru a furniza o capacitate fizică permanentă poate fi respectat doar 
dacă sunt necesare modificări minore ale infrastructurii. Modificări mai substanțiale, cum ar 
fi instalarea unei noi unități de compresie, necesită o perioadă mai mare.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 
membru în cazul:

(1) Autoritatea competentă solicită 
întreprinderilor furnizoare să asigure
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cazul:

Justificare

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a oricărei perioade de 60 de zile în care 
cererea de gaze este excepțional de mare, 
pe timpul perioadelor climatice cele mai 
reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani.

(b) oricărei perioade de 30 de zile în care 
cererea de gaze este excepțional de mare, 
pe timpul perioadelor climatice cele mai 
reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani.

Justificare

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă ia măsuri 
pentru asigurarea aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejați pentru o perioadă 
de 60 de zile și în eventualitatea unei 
situații de urgență definite la articolul 9 
alineatul (2). Autoritatea competentă 
depune eforturi pentru a menține 
aprovizionarea consumatorilor protejați 
pentru atâta vreme cât este nevoie. 

(2) Autoritatea competentă solicită 
întreprinderilor furnizoare să asigure 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați pentru o perioadă de 30 de zile și 
în eventualitatea unei situații de urgență 
definite la articolul 9 alineatul (2). 
Întreprinderile furnizoare, în cooperare 
cu autoritatea competentă, depun eforturi 
pentru a menține aprovizionarea 
consumatorilor protejați pentru atâta vreme 
cât este posibil, prin măsuri vizând 
securitatea aprovizionării cu gaze bazate 
pe mecanismele pieței. 

Justificare

Asigurarea standardelor de furnizare ar trebui să fie o obligație fundamentală a 
întreprinderilor furnizoare. O perioadă de 30 de zile ar reduce costurile consumatorilor, a se 
vedea articolul 7 alineatul (1).

Piața ar trebui să funcționeze cât mai mult posibil, iar mecanismele bazate pe piață ar trebui 
să contribuie la dezvoltarea instrumentelor fizice și contractuale necesare menținerii 
aprovizionării pentru consumatorii protejați.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obligațiile impuse întreprinderilor din 
sectorul gazelor pentru respectarea 
standardelor de aprovizionare prevăzute la 
alineatele (1) și (2) sunt nediscriminatorii 
și nu impun sarcini nejustificate noilor 
operatori de pe piață și micilor
întreprinderi. 

(3) Obligațiile impuse întreprinderilor din 
sectorul gazelor pentru respectarea 
standardelor de aprovizionare prevăzute la 
alineatele (1) și (2) sunt nediscriminatorii 
și nu impun sarcini nejustificate acelor
întreprinderi. 
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Justificare

Obiectivele proiectului de regulament pot fi realizate doar dacă rolul și responsabilitățile 
fiecărui actor sunt clar definite, pe baza unor standarde care să se aplice în mod 
nediscriminatoriu tuturor participanților pe piață, inclusiv noilor operatori de pe piață și 
micilor întreprinderi.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu până la [30 septembrie 2010; 
în termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare], fiecare autoritate competentă 
evaluează pe deplin riscurile la care este 
expusă securitatea aprovizionării cu gaze 
în statul său membru, prin:

(1) Până la ...*, fiecare autoritate 
competentă efectuează o evaluare a 
riscurilor și a impactului care constituie 
fundamentul pentru:

(a) utilizarea standardelor menționate la 
articolele 6 și 7; 

(a) stabilirea profilului de risc al statului 
membru respectiv, prin luarea în 
considerare a tuturor circumstanțelor 
naționale și regionale pertinente;

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente; 

(b) instituirea planului de acțiune 
preventivă al statului membru respectiv;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(c) instituirea planului de urgență al 
statului membru respectiv;

(d) identificarea interacțiunii și a corelării
riscurilor cu alte state membre. 

Evaluarea riscurilor și a impactului se 
bazează pe standardele menționate la 
articolele 6 și 7 și include luarea în calcul 
a mai multor scenarii de cerere excepțional 
de mare și/sau de întrerupere a 
aprovizionării, cum ar fi avaria 
infrastructurilor principale de transport, a 
depozitelor, a terminalelor GNL și 
întreruperile aprovizionării de către 
producători din țări terțe. Se ține seama de 
interacțiunea și corelarea riscurilor cu alte 
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state membre.
* A se introduce data de către JO: 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea riscurilor și a impactului ține 
seama de fezabilitatea tehnică și de o 
analiză a raportului costuri-beneficii. 
Acest lucru ar trebui să fie valabil în 
special înaintea unei eventuale extinderi 
la nivel național a definiției 
consumatorilor protejați dincolo de 
consumatorii casnici.

Justificare

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
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plans could also be prepared at the regional level.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Ca urmare a unei recomandări a 
Comisiei în conformitate cu articolul 4 
alineatul (3) sau în cazul instituirii unui 
plan comun la nivel regional în temeiul 
articolului 4 alineatul (4), obligațiile 
prevăzute la prezentul articol pot fi 
îndeplinite la nivel regional.

Justificare

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la ...*, fiecare plan comun la 
nivel regional în temeiul articolului 4 
alineatul (4) include o evaluarea detaliată 
a riscurilor pentru securitatea 
aprovizionării cu gaze în respectiva 
regiune, ținând seama de evaluările de 
risc efectuate anterior de statele membre 
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participante.
* A se introduce data de către JO: nouă luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Până la ...*, Comisia Europeană 
efectuează o evaluare detaliată a 
riscurilor pentru securitatea 
aprovizionării cu gaze în Uniunea 
Europeană, ținând seama de evaluările 
riscurilor efectuate anterior de statele 
membre și de planurile comune la nivel 
regional.
* A se introduce data de către JO: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) identifică contribuția măsurilor care nu 
au la bază mecanismele pieței, planificate 
sau care urmează a fi implementate în 
cazul nivelului de urgență, enumerate în 
anexa III, evaluează gradul în care 
utilizarea măsurilor care nu au la bază 
mecanismele pieței este necesară pentru a 
face față crizei și efectele acestora și 
definește procedurile pentru implementarea 
lor;

(7) identifică contribuția măsurilor care nu 
au la bază mecanismele pieței, planificate 
sau care urmează a fi implementate în caz 
de urgență, enumerate în anexa III, 
evaluează, pe baza unei analize a 
raportului costuri-beneficii, gradul în care 
utilizarea măsurilor care nu au la bază 
mecanismele pieței este necesară pentru a 
face față crizei și, doar în ultimă instanță 
pentru a garanta continuitatea 
aprovizionării cu gaze, evaluează efectele 
acestora și definește procedurile pentru 
implementarea lor;

Amendamentul 23
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): în cazul în care există
informații concrete, sigure și fiabile, 
obținute eventual printr-un mecanism de 
alertă timpurie, conform cărora ar putea 
avea loc un eveniment care ar afecta 
condițiile de aprovizionare;

(1)nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): informații concrete, sigure și 
fiabile sugerează posibila deteriorare a 
condițiilor de aprovizionare pe termen 
scurt. Se așteaptă ca piața să soluționeze 
problema fără intervenția autorității 
competente;

Justificare

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o
săptămână, dacă declararea situației de 
urgență este justificată și dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale și a funcționării pieței interne. 
Comisia poate, în special, solicita 
autorității competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale și anularea declarației sale 
referitoare la situația de urgență, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

(6) Comisia verifică, în termen de trei zile, 
dacă declararea situației de urgență 
respectă criteriile menționate la alineatul 
(2) punctul (3) și dacă aceasta nu impune o 
sarcină excesivă asupra întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale și a funcționării 
pieței interne. Comisia poate, în special, 
solicita autorității competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale și anularea declarației sale 
referitoare la situația de urgență, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.
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Justificare

Este necesară reducerea termenului, deoarece consecințele unei crize energetice sunt adesea 
vizibile după doar câteva zile și ar putea avea un efect negativ asupra economiei.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Planurile de urgență se actualizează 
la fiecare doi ani. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate declara o urgență 
comunitară la cererea unei autorități 
competente sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din țări terțe, 
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o urgență comunitară în cazul în 
care mai multe autorități competente au 
declarat o situație de urgență și după 
verificarea prevăzută la articolul 9 alineatul 
(6). Ea poate declara urgența comunitară
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

(1) Comisia declară o situație de urgență la 
nivelul Uniunii la cererea unei autorități 
competente sau în cazul în care Uniunea
pierde mai mult de 10% din importul său 
zilnic de gaze din țări terțe – ceea ce 
reprezintă consumul zilnic al anumitor 
state membre – conform calculelor 
ENTSO-G. Comisia declară o situație de 
urgență la nivelul Uniunii în cazul în care 
mai multe autorități competente au declarat 
o situație de urgență și după verificarea 
prevăzută la articolul 9 alineatul (6). Ea 
poate declara urgența la nivelul Uniunii
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

Justificare

Trebuie reamintit faptul că o pierdere de 10% din importul său zilnic de gaze echivalează cu 
consumul zilnic de gaze al statelor membre mai mici; prin urmare, respectarea limitei de 
10% este importantă.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implementarea planurilor; (g) planurile de acțiune preventivă și 
planurile de urgență, precum și 
implementarea măsurilor prevăzute de 
acestea;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente și Comisia 
garantează confidențialitatea informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial.

(3) Autoritățile competente și Comisia 
instituie o structură pentru a garanta 
confidențialitatea și protecția informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizare Monitorizarea de către Comisie
Până la […], Comisia, în urma evaluării 
planurilor notificate și după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, 
formulează concluzii cu privire la 
mijloacele posibile de ameliorare a 
securității aprovizionării la nivel 
comunitar și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu privire 
la implementarea prezentului regulament. 
Raportul include, dacă este cazul, 
recomandări pentru ameliorarea 
prezentului regulament.

Până la […], Comisia, în urma evaluării 
planurilor notificate și după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, 
formulează concluzii cu privire la 
mijloacele posibile de ameliorare a 
securității aprovizionării la nivelul Uniunii
și la necesitatea de a efectua o evaluare a 
riscurilor și de a institui un plan de 
acțiune preventivă și un plan de urgență 
la nivelul Uniunii și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport cu privire la implementarea 
prezentului regulament. Raportul include, 
dacă este cazul, recomandări pentru 
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ameliorarea prezentului regulament.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul include și o analiză SWOT 
privind responsabilitatea pentru punerea 
în aplicare a măsurilor de garantare a 
securității aprovizionării cu gaze 
menționate în prezentul regulament. 
Comisia examinează dacă această 
responsabilitate ar trebui conferită mai 
curând Grupului european de 
reglementare în domeniul energiei 
electrice și al gazelor (ERGEG) decât 
autorităților competente ale statelor 
membre.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Proiectul conductei de gaz Nabucco

Instituțiile Uniunii Europene acordă o 
importanță deosebită proiectului 
conductei de gaz Nabucco în ceea ce 
privește profilul politic și finanțarea 
acestuia.

Justificare

Într-un regulament privind securitatea aprovizionării cu gaze, diversificarea aprovizionării 
cu gaze ar trebui să joace un rol important. În acest context, conducta Nabucco ar putea oferi 
o alternativă la sursele actuale de gaze ale Uniunii Europene.
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