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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Dintre toate formele de combustibil fosil, gazul emite cel mai puțin CO2, revenindu-i astfel un 
rol esențial în procesul de tranziție a Europei către un sistem energetic cu emisii de carbon 
reduse. În prezent, un sfert din consumul de energie primară din Europa îl reprezintă gazele, 
aproape 60% din volumul de gaze consumate fiind importate.1 Deși obiectivele UE pentru 
2020 în ceea ce privește sursele regenerabile, eficiența energetică și reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră ar putea contribui la stabilizarea creșterii cererii de gaze, scăderea 
producției interne ar putea duce totuși la o situație în care dependența UE de importurile de 
gaze va rămâne la același nivel sau chiar va continua să crească. Criza gazelor dintre Rusia și 
Ucraina din ianuarie 2009, care a dus la reducerea cu 30% a importurilor de gaze în UE 
pentru o perioadă de două săptămâni, a demonstrat clar că, în situația actuală în care cresc 
dependența de importuri și riscurile legate de aprovizionare și tranzit, directiva în vigoare 
privind siguranța aprovizionării cu gaze2 nu mai este suficientă, impunându-se revizuirea 
acesteia. Mai mult, trebuie subliniat faptul că, în unele state membre, întreruperea 
aprovizionării din ianuarie 2009 a dus la suspendarea integrală în aceste state membre a 
importului de gaze din Rusia, iar în unul dintre aceste state situația apărută în urma 
întreruperii aprovizionării cu gaze nu a fost încă soluționată.  

Aceste circumstanțe dezvăluie din plin faptul că procesul de creare a unei piețe interne de 
energie pe deplin liberalizată nu este finalizat, resimțindu-se necesitatea stringentă de a adopta 
măsuri care să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze în UE.

În ceea ce privește aspectele de mediu, raportorul pentru aviz consideră că securitatea 
aprovizionării trebuie reconciliată cu protecția mediului, astfel încât Europa să fie 
aprovizionată cu energie de o manieră durabilă.

 Impactul de mediu al măsurilor propuse care vizează oferta și cererea ar trebui luat în 
considerare în mod corespunzător. Chiar și într-o situație de urgență ar trebui să se 
acorde preferință măsurilor cu cel mai mic impact asupra mediului. 

 Trebuie remarcat faptul că trecerea de la gaze la alți combustibili ar duce la emisii de 
gaze cu efect de seră mai mari, în cazul în care gazele naturale sunt înlocuite, de 
exemplu, cu cărbunele și păcura. 

 Economiile de energie și eficiența energetică au un rol esențial în prevenirea și 
reducerea crizelor și, prin urmare, astfel de măsuri trebuie accentuate mai puternic. În 
această privință, trebuie să se acorde o atenție deosebită negocierilor în desfășurare cu 
privire la așa-numitul pachet pentru eficiența energetică, mai precis propunerea de 
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a 
clădirilor3 și propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și 
alți parametri esențiali.4

                                               
1 Media pentru UE-27, valoarea din 2007
2 Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării 

cu gaz natural. JO L 127, 29.4.2004, p. 92.
3 2008/0223 (COD)
4 2008/0221 (COD)
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 Rolul surselor de energie autohtone trebuie accentuat mai puternic. Integrarea gazului 
produs din surse de energie regenerabilă în infrastructura rețelelor de gaze trebuie 
facilitată. 

 Dezvoltarea de noi infrastructuri energetice ar trebui să se realizeze după o analiză 
corespunzătoare a impactului asupra mediului atunci când acest lucru este cerut de 
acte legislative specifice, în special de Directiva 2001/42/CE și Directiva Consiliului 
85/337/CEE, și cu respectarea mediului, în special a zonelor naturale protejate din 
cadrul rețelei Natura 2000.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Existența unei infrastructuri suficiente 
de gaze într-un stat membru, precum și la
în întreaga Comunitate este esențială 
pentru a face față întreruperilor 
aprovizionării. Existența unor criterii 
minime comune privind securitatea 
aprovizionării cu gaze ar trebui să 
garanteze condiții de concurență loială 
pentru securitatea aprovizionării cu gaze și 
să creeze stimulente semnificative pentru 
construcția infrastructurii necesare și 
pentru ameliorarea nivelului de pregătire în 
caz de criză. Măsurile legate de cerere, 
precum utilizarea altor combustibili, pot 
deține un rol important în garantarea 
securității energetice, atunci când pot fi 
aplicate rapid și când pot reduce cererea în 
mod apreciabil ca răspuns la o întrerupere a 
aprovizionării.

(9) Existența unei infrastructuri suficiente 
de gaze într-un stat membru, precum și în 
întreaga Comunitate este esențială pentru a 
face față întreruperilor aprovizionării. 
Existența unor criterii minime comune 
privind securitatea aprovizionării cu gaze 
ar trebui să garanteze condiții de 
concurență loială pentru securitatea 
aprovizionării cu gaze și să creeze 
stimulente semnificative pentru construcția 
infrastructurii necesare și pentru 
ameliorarea nivelului de pregătire în caz de 
criză. Măsurile legate de cerere, precum 
utilizarea altor combustibili, pot deține un 
rol important în garantarea securității 
energetice, atunci când pot fi aplicate rapid 
și când pot reduce cererea în mod 
apreciabil ca răspuns la o întrerupere a 
aprovizionării. Cu toate acestea, trebuie 
menționat faptul că trecerea la 
combustibili fosili ar duce la sporirea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.
Utilizarea eficientă a energiei ar trebui 
promovată mai insistent, ca măsură care 
vizează cererea. Impactul asupra mediului 
produs de măsurile propuse care vizează 
cererea și oferta ar trebui luat în 
considerare în mod corespunzător și ar 
trebui să se acorde prioritate măsurilor 
care au cel mai mic impact asupra 
mediului. Orice investiție în 
infrastructură ar trebui realizată cu 
respectarea corespunzătoare a mediului și 
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a dispozițiilor aplicabile din acquis.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Investițiile în noile infrastructuri de 
gaz trebuie să fie puternic încurajate. 
Acestea ar trebui să sporească securitatea 
aprovizionării cu gaze, asigurând în același 
timp buna funcționare a pieței interne a 
gazelor naturale. Atunci când investițiile în 
infrastructuri sunt de natură 
transfrontalieră, Agenția pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din domeniul 
energetic („ACER”) instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze („ENTSO-G”) 
trebuie să se implice îndeaproape pentru a 
lua mai bine în considerare implicațiile 
transfrontaliere.

(10) Investițiile în noile infrastructuri de 
gaz trebuie să fie puternic încurajate și 
trebuie realizate numai după efectuarea 
unei evaluări corespunzătoare a 
impactului asupra mediului. Aceste 
infrastructuri noi ar trebui să sporească 
securitatea aprovizionării cu gaze, 
asigurând în același timp buna funcționare 
a pieței interne a gazelor naturale. Ar 
trebui facilitată integrarea gazului produs 
din surse de energie regenerabile în 
infrastructura rețelelor de gaze. Atunci 
când investițiile în infrastructuri sunt de 
natură transfrontalieră, Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic („ACER”) instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. …/… al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze („ENTSO-G”) 
trebuie să se implice îndeaproape pentru a 
lua mai bine în considerare implicațiile 
transfrontaliere.

Or. en
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Amendamentul 3

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 prin asigurarea funcționării 
corecte și continue a pieței interne de gaze 
și prin stabilirea unor măsuri 
excepționale care urmează să fie puse în 
aplicare în cazul în care piața nu mai este 
în măsură să furnizeze volumul necesar
de gaze, prevăzând 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 sau la 
amenințări serioase și credibile privind 
astfel de întreruperi, în spiritul 
solidarității dintre statele membre.

Or. en

Justificare

Întreruperile efective ale aprovizionării nu ar trebui să fie singurul motiv de a reacționa;  
amenințările serioase și credibile ar trebui, de asemenea, să aibă rol declanșator. Spiritul 
solidarității ar trebui accentuat în textul regulamentului, în conformitate cu concluziile 
Consiliului European din martie 2009.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – 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 

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

întreprinderile mici și mijlocii, școlile și 
spitalele, cu condiția ca acestea să fie deja 
racordate la o rețea de distribuție a gazelor; 

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a stabili, la nivelul legislației interne, lista 
consumatorilor protejați, în conformitate cu nevoile acestora, și de a extinde noțiunea de 
consumator protejat asupra altor grupuri în cazul în care consideră necesar acest lucru.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia pune în aplicare măsurile 
care se află în sfera competenței sale și 
care sunt menționate în prezentul 
regulament. Printre aceste măsuri se 
numără, în special, evaluarea anuală a 
riscurilor menționată la articolul 8 
alineatul (1a) și monitorizarea continuă la 
nivel comunitar a securității 
aprovizionării cu gaze.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracterul transfrontalier al crizelor de gaze, măsurile de prevenire și de 
pregătire ar trebui, de asemenea, organizate la nivelul Comisiei/Comunității.

Amendamentul 6

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 

(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 
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organizațiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici și 
industriali și a autorității de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

organizațiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici și 
industriali și a autorității de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, precum și în 
conformitate cu alineatul (2), instituie:

Or. en

Justificare

Având în vedere caracterul transfrontalier al crizelor de gaze, măsurile de prevenire a 
crizelor și de pregătire pentru acestea ar trebui coordonate mai bine la nivel Comunitar. Ar 
trebui evidențiată, de asemenea, obligația de a consulta autoritățile competente ale altor state 
membre și Comisia.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autoritățile competente fac schimb de 
informații, se consultă reciproc și consultă 
Comisia pentru a se asigura că planurile și 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat și la nivel 
comunitar. Aceste consultări acoperă cel 
puțin interconexiunile, aprovizionarea 
transfrontalieră, înmagazinarea 
transfrontalieră și capacitatea fizică de a 
transporta gazele în ambele direcții.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracterul transfrontalier al crizelor de gaze, măsurile de prevenire a 
crizelor și de pregătire pentru acestea ar trebui organizate și la nivel Comunitar. Autoritatea 
competentă în această problemă ar trebui să fie Comisia Europeană.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile care vizează respectarea 
standardelor privind infrastructura și 
aprovizionarea, prevăzute la articolele 6 și 
7; aceste măsuri includ cel puțin 
planificarea pentru respectarea standardului 
N-1, pentru atingerea volumelor și 
capacităților necesare pentru a aproviziona 
consumatorii protejați în timpul 
perioadelor definite de cerere ridicată, 
măsurile legate de cerere și obligațiile 
impuse întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale și altor organisme pertinente;

(a) măsurile care vizează respectarea 
standardelor privind infrastructura și 
aprovizionarea, prevăzute la articolele 6 și 
7; aceste măsuri includ cel puțin 
planificarea pentru respectarea standardului 
N-1, pentru atingerea volumelor și 
capacităților necesare pentru a aproviziona 
consumatorii protejați în timpul 
perioadelor definite de cerere ridicată, 
respectând totodată Directiva 2001/42/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului1 și Directiva 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 
1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra 
mediului2, măsurile legate de cerere și 
obligațiile impuse întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale și altor organisme 
pertinente;
1. JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
2. JO L 175, 5.7.1985, p. 40.

Or. en

Amendamentul 9

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 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2016; în 
termen de 5 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 
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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.

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. 

Or. en

Justificare

Din punct de vedere tehnic, este imposibil de a realiza infrastructura necesară și de a adapta 
sistemele de transport în întregime în trei ani.

Amendamentul 10

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) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de patru 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 patru ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport pentru a permite 
fluxurile de gaze bidirecționale.

Or. en
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Justificare

Din punct de vedere tehnic, este imposibil de adaptat sisteme de transport întregi pentru a 
permite fluxuri de gaze bidirecționale.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cel târziu [până la 30 martie 2011; 
12 luni de la intrarea în vigoare] Comisia 
evaluează pe deplin riscurile care 
afectează securitatea aprovizionării cu 
gaze în cadrul Comunității (evaluarea 
comunitară), ținând seama, în special, de 
evaluările riscurilor efectuate de fiecare 
stat membru, precum și de toate 
circumstanțele internaționale pertinente.

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată a evaluării riscurilor la nivel comunitar. Atât evaluarea riscurilor la nivel 
național, cât și la nivel comunitar se revizuiește în cazul în care intervine un risc semnificativ 
sau neașteptat.

Amendamentul 12

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 în fiecare 
an, înainte de 30 septembrie.

Or. en

Justificare

Evaluarea riscurilor trebuie repetată mai frecvent pentru a anticipa mai bine o criză și pentru 
a fi mai bine pregătiți de aceasta.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) nivelul de urgență (urgență): în cazul 
unei cereri excepțional 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 protejați să 
nu mai poată fi respectate numai prin 
instrumentele bazate pe mecanismele 
pieței.

Or. en

Justificare

Factorul declanșator pentru aplicarea reacțiilor de urgență ar trebui să fie mai flexibil.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care declară o situație de 
urgență, autoritatea competentă aplică 
acțiunile predefinite indicate în planul său 
de urgență și informează imediat Comisia, 
în special cu privire la acțiunile pe care 
intenționează să le întreprindă în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1). 
Comisia poate convoca Grupul de 
coordonare pentru gaz. 

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

Or. en

Justificare

Se impune precizarea mai exactă a competențelor Comisiei Europene în ceea ce privește 
gestionarea crizelor în caz de urgență la nivel european.
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Amendamentul 15

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 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.

Or. en

Justificare

Se impune precizarea mai exactă a competențelor Comisiei Europene în ceea ce privește 
gestionarea crizelor în caz de urgență la nivel european. Rolul Comisiei, în ceea ce privește 
verificarea planurilor, ar trebui limitat la domeniile/situațiile care nu sunt descrise în planuri 
și la domeniile/situațiile în care sunt implicați factori transfrontalieri.

Amendamentul 16

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 

(1) Comisia declară o alertă timpurie 
comunitară sau o alertă comunitară la 
cererea unei autorități competente. 
Comisia declară 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, cu excepția țărilor membre ale 
Spațiului Economic European, conform 
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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.

calculelor ENTSO-G. Comisia declară, de 
asemenea, 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.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unei alerte timpurii 
comunitare, Comisia [și Înaltul 
Reprezentant] își coordonează acțiunile în 
ceea ce privește țările terțe pentru a 
reduce riscurile identificate.

Or. en
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Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul unei alerte comunitare, 
Comisia solicită autorităților competente 
să își coordoneze acțiunile pentru a depăși 
o situație de întrerupere a aprovizionării 
sau de cerere excepțional de mare. 

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Într-o situație de urgență comunitară, 
statele membre se asigură că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menținut și nu introduc 
nicio dispoziție legală care să restricționeze 
în mod nejustificat fluxurile de gaze spre 
piețele afectate.

(6) Într-o situație de urgență comunitară, 
statele membre se asigură că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menținut și nu introduc 
nicio dispoziție legală care să restricționeze 
în mod nejustificat fluxurile de gaze spre 
piețele afectate. Comisia facilitează 
aplicarea măsurilor respective pentru a 
menține buna funcționare a pieței interne, 
în special în situații de întrerupere a 
aprovizionării și de criză.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa II – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul elaborării planurilor de acțiuni 
preventive și a planurilor de urgență, 

În cadrul elaborării planurilor de acțiuni 
preventive și a planurilor de urgență, 
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autoritatea competentă ia în considerare 
următoarea listă indicativă și neexhaustivă 
de măsuri:

autoritatea competentă ia în considerare 
lista indicativă și neexhaustivă de măsuri 
prevăzută în prezenta anexă. Autoritatea 
competentă ia în considerare în mod 
corespunzător, la elaborarea planurilor de 
prevenire și de urgență, impactul de 
mediu al măsurilor propuse și acordă 
prioritate, în cea mai mare măsură cu 
putință, acelor măsuri care au cel mai mic 
impact asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa II - titlul „ofertă” - liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 facilitarea integrării gazelor 
provenite din surse de energie 
regenerabile în infrastructura rețelei de 
gaze 

Or. en


