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Amendamentul 23
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95,

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 122,

Or. de

Justificare

Principalul obiectiv al propunerii îl reprezintă garantarea aprovizionării cu gaze naturale în 
situaţii de criză. În cazul unor asemenea „dificultăţi [...] în aprovizionarea cu anumite 
produse”, temeiul juridic relevant îl reprezintă articolul 100 alineatul (1) din Tratatul CE. 
Raportat la directiva existentă, modificările avute în vedere nu au necesitat modificarea 
temeiului juridic.

Amendamentul 24
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O avarie a infrastructurii principale de 
gaze sau surse de aprovizionare cu gaze 
unice, respectiv așa-numitul principiu N-1, 
reprezintă un scenariu realist. Utilizarea 
avariei unei astfel de infrastructuri sau 
surse de aprovizionare drept valoare de 
referință pentru ceea ce ar trebui să poată 
compensa statele membre este un bun 
punct de plecare pentru asigurarea 
securității aprovizionării lor cu gaze.

(8) O avarie a infrastructurii principale de 
gaze, respectiv așa-numitul principiu N-1, 
reprezintă un scenariu realist. Utilizarea 
avariei unei astfel de infrastructuri drept 
valoare de referință pentru ceea ce ar trebui 
să poată compensa statele membre este un 
bun punct de plecare pentru asigurarea 
securității aprovizionării lor cu gaze.

Or. de

Justificare

Criza gazelor de la începutul anului 2009 a demonstrat că întreprinderile sunt în măsură să 
garanteze aprovizionarea în cazul unei avarii a sursei de aprovizionare cu gaze.
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Amendamentul 25
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Investiţiile în noile infrastructuri de 
gaz trebuie să fie puternic încurajate.
Acestea ar trebui să sporească securitatea 
aprovizionării cu gaze, asigurând în acelaşi 
timp buna funcţionare a pieţei interne a 
gazelor naturale. Atunci când investiţiile în 
infrastructuri sunt de natură 
transfrontalieră, Agenţia pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din domeniul 
energetic („ACER”) instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze („ENTSO-G”) 
trebuie să se implice îndeaproape pentru a 
lua mai bine în considerare implicaţiile 
transfrontaliere.

(10) Investiţiile în noile infrastructuri de 
gaz trebuie să fie puternic încurajate.
Acestea ar trebui să sporească securitatea 
aprovizionării cu gaze, asigurând în acelaşi 
timp buna funcţionare a pieţei interne a 
gazelor naturale. Investiţiile ar trebui 
efectuate, în principiu, de către 
întreprinderi şi ar trebui să se bazeze pe 
stimulente economice. Atunci când 
investiţiile în infrastructuri sunt de natură 
transfrontalieră, Agenţia pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din domeniul 
energetic („ACER”) instituită prin
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze („ENTSO-G”) 
trebuie să se implice îndeaproape pentru a 
lua mai bine în considerare implicaţiile 
transfrontaliere.

Or. de

Justificare

Practicile normative europene ar trebui să le ofere întreprinderilor stimulente pentru noi 
investiţii.

Amendamentul 26
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Diferite surse de finanţare comunitară (11) Diferite surse de finanţare comunitară 
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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.

sunt disponibile pentru a ajuta statele 
membre să finanţeze investiţiile necesare în 
infrastructura, producţia şi măsurile de 
eficienţă energetică 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. Sursele de finanţare 
comunitară sunt importante mai ales 
pentru îmbunătăţirea interconectivităţii 
regiunilor şi statelor membre considerate 
a fi „insule energetice”.

Or. en

Amendamentul 27
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Definirea precisă a rolurilor şi 
responsabilităţilor tuturor întreprinderilor 
din sectorul gazelor naturale şi autorităţilor 
competente este, prin urmare, crucială 
pentru menţinerea bunei funcţionări a 
pieţei interne, în special în contextul 
întreruperilor aprovizionării şi al situaţiilor 
de criză.

(15) Definirea precisă a rolurilor şi 
responsabilităţilor tuturor întreprinderilor 
din sectorul gazelor naturale, autorităţilor 
competente şi Comisiei este, prin urmare, 
crucială pentru menţinerea bunei 
funcţionări a pieţei interne, în special în 
contextul întreruperilor aprovizionării şi al 
situaţiilor de criză.

Or. en
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Amendamentul 28
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru buna funcţionare a pieţei este 
esenţial ca investiţiile necesare în producţia 
şi infrastructurile interne, precum 
interconexiunile, echipamentele care 
permit fluxuri fizice bidirecţionale în 
conducte, depozitele şi instalaţiile de 
regazeificare a GNL, să fie realizate la 
timp de întreprinderile din sectorul gazelor, 
având în vedere eventualele întreruperi ale 
aprovizionării, precum cea din ianuarie 
2009.

(17) Pentru buna funcţionare a pieţei este 
esenţial ca investiţiile necesare în producţia 
şi infrastructurile interne, precum 
interconexiunile sau echipamentele care 
permit fluxuri fizice bidirecţionale în 
conducte, să fie realizate la timp de 
întreprinderile din sectorul gazelor, având 
în vedere eventualele întreruperi ale 
aprovizionării, precum cea din ianuarie 
2009.

Or. de

Justificare

Cu excepţia fluxului invers, nu trebuie să se stabilească reguli privind investiţiile efectuate în 
infrastructură. Acest lucru ar crea o povară inadecvată şi disproporţionată pentru noii 
operatori şi micile întreprinderi.

Amendamentul 29
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a garanta cel mai înalt nivel de 
pregătire pentru situaţia unei întreruperi a
aprovizionării, trebuie instituite planuri de 
urgenţă de către toate întreprinderile din 
sectorul gazelor în colaborare cu 
autorităţile competente. Aceste planuri 
trebuie să fie coerente între ele. Conţinutul 
lor trebuie să urmeze cele mai bune practici 
din planurile existente şi să definească 
roluri şi responsabilităţi clare pentru toate 
întreprinderile din sectorul gazelor şi 

(22) Pentru a garanta cel mai înalt nivel de 
pregătire pentru situaţia unei întreruperi a 
aprovizionării, trebuie instituite planuri de 
urgenţă de către toate întreprinderile din 
sectorul gazelor în colaborare cu 
autorităţile competente. Aceste planuri 
trebuie să fie coerente între ele la nivel 
naţional, regional şi comunitar.
Conţinutul lor trebuie să urmeze cele mai 
bune practici din planurile existente şi să 
definească roluri şi responsabilităţi clare 
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autorităţile competente implicate. Trebuie 
instituite planuri de urgenţă comune la 
nivel regional atunci când este posibil şi 
dacă este necesar.

pentru toate întreprinderile din sectorul 
gazelor şi autorităţile competente 
implicate. Trebuie instituite planuri de 
urgenţă comune la nivel regional atunci 
când este posibil şi dacă este necesar.

Or. en

Amendamentul 30
Thomas Ulmer

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 
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.

(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 sau
creşterea exportului de gaze. 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. Ar trebui promovate 
acordurile comerciale dintre 
întreprinderi, bazate pe elaborarea unor 
planuri comune de acţiune preventivă sau 
de urgenţă.

Or. de

Justificare

Nu trebuie să existe dispoziţii cu caracter obligatoriu în ceea ce priveşte măsurile de 
solidaritate sau mecanismele de compensare.
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Amendamentul 31
Bogusław Sonik

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 
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.

(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,
în conformitate cu dispoziţiile de la 
articolul 194 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene,
precum acorduri comerciale între 
întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, mecanisme de compensare, 
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.

Or. en

Justificare

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi în cadrul acestei adaptări, 
temeiul juridic al propunerii privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale 
(COM(2009)0363) s-a modificat din „vechiul” articol 95 (apropierea actelor cu putere de 
lege) în „noul” articol 194 alineatul (2) (energia). 

Amendamentul 32
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a întări solidaritatea dintre 
statele membre în cazul unei urgenţe 

(23) Pentru a întări solidaritatea dintre 
statele membre în cazul unei urgenţe 
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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 
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.

comunitare şi mai ales pentru a sprijini 
statele membre expuse la condiţii 
geografice sau geologice mai puţin 
favorabile, de exemplu cele considerate 
„insule energetice”, 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 
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.

Or. en

Amendamentul 33
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Deoarece obiectivele acţiunii care 
vizează securitatea aprovizionării cu gaze 
în Comunitate nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător numai de către statele membre 
şi, prin urmare, din cauza dimensiunilor 
sau efectelor acţiunii, pot fi realizate mai 
bine la nivel comunitar, Comunitatea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

(32) Deoarece obiectivele acţiunii care 
vizează securitatea aprovizionării cu gaze 
în Comunitate nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător numai de către statele membre 
şi, prin urmare, din cauza dimensiunilor 
sau efectelor acţiunii, pot fi realizate mai 
bine la nivel regional sau comunitar, 
Comunitatea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, prevăzut la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

Or. en
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Amendamentul 34
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici deja racordaţi la o 
reţea de distribuţie a gazelor şi, dacă statul 
membru respectiv decide astfel, 
întreprinderile mici şi mijlocii, şcolile şi 
spitalele cu condiţia ca acestea să fie deja 
racordate la o reţea de distribuţie a 
gazelor;

1. „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici deja racordaţi la o 
reţea de distribuţie a gazelor;

Or. de

Justificare

Conceptul de „consumatori vulnerabili” se referă în principiu la consumatori casnici, în 
sensul legii germane privind industria energetică, şi, după caz, la şcoli şi spitale. În cazul în 
care extind această definiţie (după cum le permite această dispoziţie discreţionară), statele 
membre trebuie să aibă grijă ca acest lucru să nu fie în detrimentul unor terţe părţi (în 
această situaţie ar fi necesară introducerea unui mecanism de control, de exemplu prin 
implicarea Grupului de coordonare pentru gaz). În plus, o dispoziţie discreţionară ar fi mai 
potrivită într-o directivă decât într-un regulament, deoarece acesta din urmă conferă statelor 
membre o libertate de acţiune considerabilă în etapa de punere în aplicare. 

Amendamentul 35
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici deja racordaţi la o 
reţea de distribuţie a gazelor şi, dacă statul 
membru respectiv decide astfel, 
întreprinderile mici şi mijlocii, şcolile şi 
spitalele cu condiţia ca acestea să fie deja 
racordate la o reţea de distribuţie a gazelor;

1. „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici deja racordaţi la o
reţea de distribuţie a gazelor şi, dacă statul 
membru respectiv decide astfel, 
întreprinderile mici şi mijlocii, şcolile, 
spitalele şi alte instituţii care furnizează 
servicii publice în domeniul medical, 
social şi educaţional, cu condiţia ca 
acestea să fie deja racordate la o reţea de 
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distribuţie a gazelor;

Or. en

Amendamentul 36
Thomas Ulmer

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 autorităţilor competente ale 
statelor membre, a consumatorilor 
industriali de gaze şi a Comisiei, în 
domeniile lor de responsabilitate. Ea 
necesită un nivel ridicat de cooperare între 
aceşti actori.

(1) Securitatea aprovizionării cu gaze este 
o sarcină a întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a autorităţilor competente ale 
statelor membre, a consumatorilor 
industriali de gaze şi a Comisiei, în 
domeniile lor de responsabilitate. Ea 
necesită un nivel ridicat de cooperare între 
aceşti actori. În ceea ce priveşte 
procedurile care trebuie urmate în cazul 
unei întreruperi majore a aprovizionării 
cu gaze, prezentul regulament prevede un 
mecanism bazat pe o abordare în trei 
etape. În prima etapă, reacţia la 
întreruperea aprovizionării vine din 
partea întreprinderilor individuale sau a 
grupurilor de întreprinderi; dacă aceste 
reacţii nu sunt suficiente, statele membre 
iau măsuri pentru a rezolva întreruperea 
aprovizionării. Numai în cazul în care 
măsurile adoptate în prima şi a doua 
etapă nu au şanse de reuşită ar trebui să 
se ia măsuri corespunzătoare la nivel 
comunitar. Ar trebui să se acorde 
prioritate soluţiilor regionale cu caracter 
transfrontalier.

Or. de

Justificare

Ordinea importanţei diferiţilor actori trebuie să fie mai clar subliniată aici. O dispoziţie care 
conţine o enumerare a rolurilor şi responsabilităţilor fiecărei părţi implicate ar trebui să facă 
referire şi la mecanismul comunitar în trei etape.  [A se vedea considerentul (18) din actuala 
Directivă 2004/67]
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Amendamentul 37
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia coordonează autorităţile 
competente la nivel comunitar prin 
intermediul Grupului de coordonare 
pentru gaz, în special în cazul unei urgenţe 
comunitare.

(4) Grupul de coordonare pentru gaz va 
controla cooperarea la nivel comunitar în 
conformitate cu articolul 11, în special în 
cazul unei urgenţe comunitare. În cazul 
unei urgenţe comunitare, Grupul de 
coordonare pentru gaz convoacă un grup 
de gestionare a crizei, în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (3). Numirea 
participanţilor se face de către statele 
membre afectate. 

Or. de

Justificare

Ultima criză a gazelor a demonstrat că reprezentanţii sectorului gazelor naturale pot găsi o 
soluţie rapidă şi eficientă în cazul întreruperii aprovizionării. Din acest motiv, în cazul unei 
crize trebuie să existe o structură organizaţională consacrată.

Amendamentul 38
Justas Vincas Paleckis

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 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

(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 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi ale altor părţi interesate şi a 
autorităţii de reglementare în cazul în care 
aceasta este diferită de autoritatea 
competentă, instituie:
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Or. en

Amendamentul 39
Thomas Ulmer

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 şi se consultă reciproc 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. În 
cursul acestor consultări trebuie să se 
garanteze confidenţialitatea datelor 
sensibile din punct de vedere comercial. 

Or. de

Justificare

Obligaţia de furnizare a informaţiilor are ca obiect date confidenţiale ale întreprinderilor. 
Prin urmare, ori de câte ori este posibil, datele ar trebui transmise în formă agregată pentru 
a proteja secretele comerciale.

Amendamentul 40
Justas Vincas Paleckis

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 

(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 
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acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii, precum şi restricţiile 
contractuale privind aprovizionarea 
transfrontalieră.

Or. en

Amendamentul 41
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul procesului menţionat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informaţii şi consultările. Comisia, după 
consultarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze („ENTSO-
G”) şi a Agenţiei pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din domeniul 
energetic („ACER”), poate recomanda şi 
instituirea unui plan comun la nivel 
regional.

(3) În cursul procesului menţionat la 
alineatul (2), Grupul de coordonare 
pentru gaz poate recomanda la ce nivel 
regional să aibă loc schimbul de informaţii 
şi consultările. Grupul de coordonare 
pentru gaz, după consultarea Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze („ENTSO-G”) şi a 
Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor de 
reglementare din domeniul energetic
(„ACER”), poate recomanda şi instituirea 
unui plan comun la nivel regional.

Or. de

Justificare

Ultima criză a gazelor a demonstrat că reprezentanţii sectorului gazelor naturale pot găsi o 
soluţie rapidă şi eficientă în cazul întreruperii aprovizionării. Din acest motiv, în cazul unei 
crize trebuie să existe o structură organizaţională consacrată.
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Amendamentul 42
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul procesului menţionat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informaţii şi consultările. Comisia, după 
consultarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze („ENTSO-
G”) şi a Agenţiei pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din domeniul 
energetic („ACER”), poate recomanda şi
instituirea unui plan comun la nivel 
regional.

(3) În cursul procesului menţionat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informaţii şi consultările. Comisia, 
eventual după consultarea Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze („ENTSO-G”) şi a 
Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor de 
reglementare din domeniul energetic
(„ACER”), poate, de asemenea,
recomanda sau solicita instituirea unui 
plan comun la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 43
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă îşi publică 
planurile, inclusiv versiunile modificate în 
conformitate cu alineatul (6), şi le notifică
Comisiei fără întârziere.

(5) Autoritatea competentă îşi publică 
planurile, inclusiv versiunile modificate în 
conformitate cu alineatul (6), şi le notifică
Grupului de coordonare pentru gaz fără 
întârziere.

Or. de

Justificare

Ultima criză a gazelor a demonstrat că reprezentanţii sectorului gazelor naturale pot găsi o 
soluţie rapidă şi eficientă în cazul întreruperii aprovizionării. Din acest motiv, în cazul unei 
crize trebuie să existe o structură organizaţională consacrată.
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Amendamentul 44
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase 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 şi alte părţi 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 dispoziţiile prezentului 
regulament sau alte dispoziţii ale legislaţiei 
comunitare, ea solicită revizuirea planului.

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia verifică planurile tuturor statelor 
membre, cu consultarea ACER, ENTSO-
G, a Grupului de coordonare pentru gaz 
şi a altor părţi interesate. În cazul în care 
Comisia şi Grupul de coordonare pentru 
gaz 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 dispoziţiile prezentului 
regulament sau alte dispoziţii ale legislaţiei 
comunitare, acestea solicită împreună
revizuirea planului. În termen de două 
luni de la notificarea solicitării Comisiei, 
autoritatea competentă în cauză îşi 
modifică planul şi notifică planul 
modificat Comisiei sau îi prezintă acesteia 
motivele pentru care nu este de acord cu 
solicitarea. În acest ultim caz, Comisia 
poate să îşi modifice sau să îşi retragă 
solicitarea. Dacă în decursul a două luni 
Comisia decide să nu modifice sau să nu 
îşi retragă solicitarea, autoritatea 
competentă dă curs solicitării Comisiei în 
termen de trei luni de la notificarea 
deciziei Comisiei.

Or. de

Justificare

Grupul de coordonare pentru gaz trebuie implicat într-o manieră mai activă în sarcinile de 
coordonare la nivel european şi în schimburile de informaţii transfrontaliere. Grupul de 
coordonare pentru gaz s-a dovedit a fi util în timpul ultimei crize a gazelor dintre Rusia şi 
Ucraina. 
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Amendamentul 45
Thomas Ulmer

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 
direcţii în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepţia 
cazurilor în care, la cererea autorităţii
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecţional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanţele se schimbă. Nivelul 
capacităţii de flux bidirecţional trebuie 
obţinut în mod rentabil şi trebuie să ia în 
considerare cel puţin 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 
funcţionarea sistemului de transport în 
ansamblul său pentru a permite fluxurile 
de gaze bidirecţionale.

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcţii în toate interconexiunile în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepţia 
cazurilor în care, autorităţile competente
decid că o capacitate suplimentară de flux 
bidirecţional în statele membre în cauză
nu ar promova respectarea standardului 
N-1. O astfel de decizie poate fi revizuită 
în cazul în care circumstanţele se schimbă. 
Nivelul capacităţii de flux bidirecţional 
trebuie obţinut în mod rentabil şi trebuie să 
ia în considerare cel puţin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7. În 
decursul perioadei respective de trei ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcţionarea sistemului 
de transport pentru a permite fluxurile de 
gaze bidirecţionale.

Or. de

Justificare

Introducerea obligatorie a fluxului invers nu contribuie la realizarea obiectivelor avute în 
vedere. Fluxul invers ar trebui introdus numai dacă acest lucru este posibil şi este relevant 
pentru realizarea criteriului N-1 (NB: până în prezent, N-1 nu a ţinut cont de fluxul invers) 
(eventual pornindu-se de la scenarii, pe bază de stimulente economice). Alte aspecte: calculul 
costuri-beneficii, repercusiunile grave asupra reglementării valorilor de 
referinţă/stimulentelor.
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Amendamentul 46
Justas Vincas Paleckis

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 
direcţii în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepţia 
cazurilor în care, la cererea autorităţii 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecţional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanţele se 
schimbă. Nivelul capacităţii de flux 
bidirecţional trebuie obţinut în mod 
rentabil şi trebuie să ia în considerare cel 
puţin 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 funcţionarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecţionale.

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcţii în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepţia 
cazurilor în care, la cererea autorităţii 
competente, Comisia decide că o capacitate
suplimentară de flux bidirecţional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanţele se 
schimbă. Nivelul capacităţii de flux 
bidirecţional trebuie obţinut în mod 
rentabil şi trebuie să ia în considerare cel 
puţin 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 funcţionarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecţionale. Operatorul de sisteme de 
transport al gazelor modernizează 
infrastructura pentru a se asigura că 
scurgerile de metan din conducte şi din 
staţiile de compresoare sunt reduse la 
minimum.

Or. en
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Amendamentul 47
Justas Vincas Paleckis

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 
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. …/…. Ar trebui 
explorată posibilitatea de cofinanţare a 
îmbunătăţirii interconectivităţii din 
fonduri comunitare, în special în 
regiunile considerate a fi „insule 
energetice”.

Or. en

Amendamentul 48
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de
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Justificare

Pentru autorităţile competente, această obligaţie de evaluare deplină a riscurilor presupune 
o povară birocratică şi un efort administrativ care nu trebuie neglijate, însă nu este clar dacă 
informaţiile respective ar duce la o îmbunătăţire a situaţiei în cazul unei urgenţe comunitare.

Amendamentul 49
Justas Vincas Paleckis

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 ale altor părţi 
interesate şi autoritatea de reglementare, în 
cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, cooperează şi 
furnizează toate informaţiile necesare 
pentru evaluarea riscurilor.

Or. en

Amendamentul 50
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de urgenţă garantează că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menţinut şi în caz de 
urgenţă. Planul de urgenţă nu introduce 
nicio măsură nejustificată de restricţionare 
a fluxului de gaze între ţări.

(3) Planul de urgenţă naţional garantează 
că accesul transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menţinut şi în caz de 
urgenţă. Planul de urgenţă nu introduce 
nicio măsură nejustificată de restricţionare 
a fluxului de gaze între ţări.

Or. de

Justificare

Accesul transfrontalier la depozitele de înmagazinare trebuie să fie garantat de statul 
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membru în cauză.

Amendamentul 51
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

(4) În cazul în care declară nivelul de 
alertă sau de urgenţă, autoritatea 
competentă informează imediat Comisia şi 
pune la dispoziţia acesteia toate 
informaţiile necesare. În cazul unei urgenţe 
care ar putea genera o cerere de asistenţă 
din partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

Or. de

Justificare

Doar la nivelul de alertă sau de urgenţă le revine statelor membre, respectiv UE, sarcina de 
reinstaurare a securităţii aprovizionării. În faza de alertă timpurie, remedierea perturbărilor 
în aprovizionare revine în sarcina întreprinderilor.

Amendamentul 52
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care declară o situaţie de 
urgenţă, autoritatea competentă aplică 
acţiunile predefinite indicate în planul său 
de urgenţă şi informează imediat Comisia, 
în special cu privire la acţiunile pe care 
intenţionează să le întreprindă în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1).
Comisia poate convoca Grupul de 

(5) În cazul în care declară o situaţie de 
urgenţă, autoritatea competentă aplică 
acţiunile predefinite indicate în planul său 
de urgenţă şi informează imediat Comisia, 
în special cu privire la acţiunile pe care 
intenţionează să le întreprindă în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1).
Comisia convoacă Grupul de coordonare 
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coordonare pentru gaz. pentru gaz.

Or. de

Justificare

Trebuie să se stabilească reguli clare aici privind acţiunile care trebuie întreprinse în situaţii 
de urgenţă. O dispoziţie care conţine cuvântul „poate” ar permite o prea mare libertate de 
interpretare.

Amendamentul 53
Justas Vincas Paleckis

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 
calendaristice, 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.

Or. en

Amendamentul 54
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate declara o urgență 
comunitară la cererea unei autorități 

(1) Comisia poate declara o urgență 
comunitară la cerere sau în cazul în care 
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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 urgenţă comunitară în cazul în 
care mai multe autorităţi competente au 
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.

Comunitatea pierde mai mult de 20% din 
importul său zilnic de gaze din țări terțe, 
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o urgenţă comunitară în cazul în 
care mai multe autorităţi competente au 
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.

Or. de

Justificare

Pragul pentru declararea unei urgenţe comunitare ar trebui să corespundă unei pierderi de 
peste 20% din importul zilnic de gaze din ţări terţe în UE. Această abordare s-a dovedit a fi 
corectă la aplicarea directivei până în prezent.

Amendamentul 55
Justas Vincas Paleckis

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 mai multe autorităţi competente au 
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 poate declara o alertă 
timpurie comunitară sau o alertă 
comunitară la cererea unei autorităţi 
competente. Comisia declară 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 mai multe autorităţi competente au 
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.
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Or. en

Amendamentul 56
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia convoacă Grupul de 
coordonare pentru gaz imediat după 
declararea urgenţei comunitare.

(2) Comisia poate convoca Grupul de 
coordonare pentru gaz imediat după 
declararea unei alerte timpurii 
comunitare sau a unei alerte comunitare. 
Comisia convoacă Grupul de coordonare 
pentru gaz imediat după declararea 
urgenţei comunitare.

Or. en

Amendamentul 57
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul unei alerte comunitare, 
Comisia poate solicita autorităţilor 
competente să îşi coordoneze acţiunile 
pentru a depăşi o situaţie de întrerupere a 
aprovizionării sau de cerere excepţional 
de mare. 

Or. en
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Amendamentul 58
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
statele membre se asigură că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menţinut şi nu introduc 
nicio dispoziţie legală care să restricţioneze 
în mod nejustificat fluxurile de gaze spre 
pieţele afectate.

(6) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
statele membre se asigură că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menţinut în cadrul 
acordurilor comerciale şi nu introduc nicio 
dispoziţie legală care să restricţioneze în 
mod nejustificat fluxurile de gaze spre 
pieţele afectate.

Or. de

Justificare

Nu trebuie să existe obligaţii pentru statele membre şi întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale în ceea ce priveşte accesul la depozitele de înmagazinare, în afara cazului în care 
acestea sunt prevăzute de acordurile comerciale. 

Amendamentul 59
Thomas Ulmer

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.

eliminat

Or. de
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Justificare

În interesul reducerii birocraţiei, trebuie să se evite atât crearea altor grupuri pentru 
monitorizarea securităţii aprovizionării, cât şi impunerea unor obligaţii de raportare 
suplimentare. Un grup operativ de monitorizare suplimentar este redundant, deoarece aceste 
sarcini sunt îndeplinite deja la nivel naţional de către întreprinderile din sectorul gazelor şi 
de către autorităţi. De asemenea, este discutabil care este diferenţa dintre grupul operativ şi 
Grupul de coordonare pentru gaz.

Amendamentul 60
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie un Grup de coordonare 
pentru gaz pentru a facilita coordonarea 
măsurilor privind securitatea 
aprovizionării. Grupul este compus din 
reprezentanţi ai autorităţilor competente, ai 
ACER, ai ENTSO-G, ai organelor 
reprezentative ale sectorului şi ai 
consumatorilor afectaţi. Comisia decide
alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia şi prezidează 
grupul. Grupul îşi stabileşte propriul 
regulament de procedură.

(1) Se instituie un Grup de coordonare 
pentru gaz pentru a facilita coordonarea 
măsurilor privind securitatea 
aprovizionării. Grupul este compus din 
reprezentanţi ai autorităţilor competente, ai 
ACER, ai ENTSO-G, ai organelor 
reprezentative ale sectorului şi ai 
consumatorilor afectaţi. Statele membre 
decid alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia şi prezidează 
grupul. Grupul îşi stabileşte propriul 
regulament de procedură.

Or. de

Justificare

Ar trebui subliniat rolul experţilor din întreprinderi (dispecer, conducerea întreprinderii etc.) 
în cadrul unui grup operativ (regional) pentru situaţii de urgenţă. Într-o situaţie de urgenţă, 
când sunt necesare decizii rapide, sunt importante căile de comunicare scurte între acest 
grup şi autorităţile de coordonare (ministere, autorităţi de reglementare, UE).
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Amendamentul 61
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul de coordonare pentru gaz asistă 
Comisia, în special în ceea ce priveşte 
problemele legate de:

(2) Grupul de coordonare pentru gaz oferă 
consultanţă Comisiei, în special în ceea ce 
priveşte problemele legate de:

Or. de

Justificare

Rolul Grupului de coordonare pentru gaz ar trebui consolidat.

Amendamentul 62
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b – liniuţa 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- restricţii contractuale privind re-
exportarea.

Or. en

Amendamentul 63
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa III – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul elaborării planurilor de acţiuni 
preventive şi a planurilor de urgenţă, 
autoritatea competentă ia în considerare, 
numai în cazul unei situaţii de urgenţă, 
contribuţia următoarelor măsuri :

În cadrul elaborării planurilor de acţiuni 
preventive şi a planurilor de urgenţă, 
autoritatea competentă ia în considerare, 
numai în cazul unei situaţii de urgenţă, 
contribuţia următoarelor măsuri, ţinând 
seama de lista neexhaustivă de măsuri 
indicată mai jos:
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Or. de

Justificare

La elaborarea planurilor de acţiuni preventive şi a planurilor de urgenţă, nu trebuie să se 
prevadă măsuri cu caracter obligatoriu.


