
AD\797988RO.doc PE428.268v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2009/0108(COD)

2.12.2009

AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze 
naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE
(COM(2009)0363– C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Raportoare pentru aviz: Sandra Kalniete



PE428.268v02-00 2/17 AD\797988RO.doc

RO

PA_Legam



AD\797988RO.doc 3/17 PE428.268v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ultimii ani, situația privind securitatea aprovizionării Europei cu gaze naturale s-a schimbat 
în mare măsură: dependența de importuri a crescut, crescând, totodată, și riscurile legate de 
furnizare și tranzit. Criza gazelor naturale dintre Rusia și Ucraina din ianuarie 2009 a 
demonstrat că în întreaga Europă este încă nevoie de investiții în infrastructuri și că o mai 
mare integrare a piețelor va îmbunătăți securitatea aprovizionării. 

Aspectele de securitate a aprovizionării aferente planificării pe termen lung a investițiilor în 
capacități transfrontaliere suficiente și în alte infrastructuri, care să asigure capacitatea pe 
termen lung a sistemului de a garanta securitatea aprovizionării și de a satisface nevoile 
rezonabile, fac obiectul Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă 
în sectorul gazelor naturale.

Obiectivul acestei propuneri este să asigure că infrastructura și gradul de pregătire sunt 
suficiente pentru a preveni și a face față întreruperilor intempestive ale aprovizionării cu gaze 
naturale. Își propune, totodată, să asigure că piața internă de gaze naturale continuă să 
funcționeze eficient cât mai mult timp posibil pe durata unor astfel de evenimente și că există 
mecanisme clare de reacție coordonată în cazuri concrete de întrerupere a aprovizionării.

Pentru a permite o reacție mai eficace, Directiva 2004/67/CE, care stabilește o serie de măsuri 
pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale, ar trebui să fie înlocuită cu un 
regulament (care este prin natura sa mai eficace datorită aplicabilității sale directe) care să 
conțină standarde mai precise privind securitatea aprovizionării și măsuri în caz de urgență. 

Cu toate că raportoarea pentru aviz susține propunerea, consideră că este loc pentru 
îmbunătățirea acesteia, în principal în chestiuni legate de protecția consumatorilor și de 
aplicarea instrumentelor de piață în timpul unei crize a gazelor.  Astfel, raportoarea propune 
amendamente privind următoarele aspecte:

 accesul facil și la prețuri decente la energie pentru toți consumatorii europeni 
reprezintă o prioritate de prim rang pentru raportoarea pentru aviz; acesta trebuie să fie 
garantat și în timpul situațiilor de criză, în special pentru consumatorii protejați, al 
căror statut trebuie să fie definit în mod clar și pragmatic; consumatorii trebuie să fie 
informați în mod corespunzător în legătură cu dreptul lor la aprovizionare neîntreruptă 
pe timp de criză;

 orice întrerupere a aprovizionării trebuie să fie gestionată printr-o reacție progresivă și 
coordonată la nivelul întreprinderilor furnizoare, al statelor membre și al Comunității; 
securitatea aprovizionării cu gaze este o sarcină comună a acestor actori, iar rolurile și 
responsabilitățile lor respective trebuie să fie clar definite;

 instrumentele de piață de reacție la întreruperile aprovizionării trebuie să aibă în mod 
clar întâietate în fața oricăror măsuri care nu se bazează pe mecanismele pieței, la care 
nu ar trebui să se recurgă decât în ultimă instanță.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Totuși, în cadrul măsurilor actuale 
privind securitatea aprovizionării cu gaze 
care au fost luate la nivel comunitar, statele 
membre beneficiază încă de o marjă largă 
de manevră în ceea ce privește alegerea 
măsurilor. În cazul în care securitatea 
aprovizionării unui stat membru este 
amenințată, există un risc evident ca 
măsurile elaborate unilateral de statul 
membru respectiv să compromită buna 
funcționare a pieței interne a gazelor. 
Realitatea acestui risc a fost demonstrată 
de evenimentele recente. Pentru a permite 
pieței interne să funcționeze chiar și în 
cazul unui deficit de aprovizionare, este 
așadar necesar un răspuns mai coordonat în 
fața crizelor de aprovizionare, atât în 
termeni de acțiune preventivă, cât și în 
ceea ce privește reacția la întreruperile 
efective ale aprovizionării.

(4) Totuși, în cadrul măsurilor actuale 
privind securitatea aprovizionării cu gaze 
care au fost luate la nivel comunitar, statele 
membre beneficiază încă de o marjă largă 
de manevră în ceea ce privește alegerea 
măsurilor. În cazul în care securitatea 
aprovizionării unui stat membru este 
amenințată, există un risc evident ca 
măsurile elaborate unilateral de statul 
membru respectiv să compromită buna 
funcționare a pieței interne a gazelor și 
securitatea consumatorilor protejați, 
inclusiv a celor vulnerabili. Realitatea 
acestui risc a fost demonstrată de 
evenimentele recente. Pentru a permite 
pieței interne să funcționeze chiar și în 
cazul unui deficit de aprovizionare, este 
așadar necesar un răspuns coordonat și 
solidar în fața crizelor de aprovizionare, 
atât în termeni de acțiune preventivă, cât și 
în ceea ce privește reacția la întreruperile 
efective ale aprovizionării.

Justificare

Se consideră că noțiunea de protecție a consumatorilor și de solidaritate nu este pe deplin 
integrată în prezenta propunere. Întrucât prezentul regulament privește securitatea 
aprovizionării cu gaz, luarea în considerare a protecției consumatorilor și a solidarității 
dintre statele membre este esențială pentru pregătirea reacției la întreruperile aprovizionării.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O întrerupere majoră a aprovizionării 
cu gaze a Comunității poate afecta toate 
statele membre și părțile contractante ale 
Tratatul de instituire a Comunității 
Energiei și poate avea consecințe 
economice grave asupra economiei 
comunitare. De asemenea, întreruperea 
aprovizionării cu gaze poate avea 
repercusiuni sociale grave, în special 
asupra grupurilor vulnerabile de 
consumatori.

(6) O întrerupere majoră a aprovizionării 
cu gaze a Comunității poate aduce 
atingere intereselor strategice ale Uniunii 
Europene, poate afecta toate statele 
membre și părțile contractante ale 
Tratatului de instituire a Comunității 
Energiei și poate avea consecințe 
economice grave asupra economiei 
comunitare și, indirect, asupra unor 
sectoare subsidiare. De asemenea, 
întreruperea aprovizionării cu gaze poate 
avea repercusiuni sociale grave, în special 
asupra grupurilor vulnerabile de 
consumatori.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament trebuie să 
permită întreprinderilor și consumatorilor 
din sectorul gazelor să se bazeze pe 
mecanismele pieței pentru cât mai mult 
timp posibil atunci când sunt confruntați cu 
întreruperi. De asemenea, el trebuie să 
prevadă mecanisme de urgență care să fie 
utilizate atunci când piețele nu mai sunt 
capabile să facă față în mod adecvat 
întreruperii aprovizionării cu gaze. Chiar și 
în cazul unei situații de urgență, 
instrumentele bazate pe mecanismele pieței 
trebuie să fie prioritare pentru atenuarea 
efectelor întreruperii aprovizionării. 

(12) Prezentul regulament trebuie să 
permită întreprinderilor și consumatorilor 
din sectorul gazelor să se bazeze pe 
mecanismele pieței pentru cât mai mult 
timp posibil atunci când sunt confruntați cu 
întreruperi. De asemenea, el trebuie să 
prevadă mecanisme de urgență care să fie 
utilizate atunci când piețele nu mai sunt 
capabile să facă față în mod adecvat 
întreruperii aprovizionării cu gaze. Chiar și 
în cazul unei situații de urgență, 
instrumentele bazate pe mecanismele pieței 
trebuie să fie prioritare pentru atenuarea 
efectelor întreruperii aprovizionării, cu 
condiția de a nu afecta interesul general 
al consumatorilor din statele membre în 
cauză.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În urma adoptării celui de-al treilea 
pachet legislativ privind piața internă a 
energiei, noi dispoziții se vor aplica 
sectorului gazelor, definind roluri și 
responsabilități clare pentru statele 
membre, autoritățile de reglementare, 
operatorii de sisteme de transport și ACER, 
și ameliorând transparența pieței, cu un 
impact pozitiv asupra bunei funcționări a 
sectorului și securității aprovizionării.

(13) În urma adoptării celui de-al treilea 
pachet legislativ privind piața internă a 
energiei, noi dispoziții se vor aplica 
sectorului gazelor, definind roluri și 
responsabilități clare pentru statele 
membre, autoritățile de reglementare, 
operatorii de sisteme de transport și ACER, 
și ameliorând transparența pieței, cu un 
impact pozitiv asupra bunei funcționări a 
sectorului, a securității aprovizionării și a 
protecției consumatorilor.

Justificare

Se consideră că noțiunea de protecție a consumatorilor și de solidaritate nu este pe deplin 
integrată în prezenta propunere. Întrucât prezentul regulament privește securitatea 
aprovizionării cu gaz, luarea în considerare a protecției consumatorilor și a solidarității 
dintre statele membre este esențială pentru pregătirea reacției la întreruperile aprovizionării.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Realizarea pieței interne a gazelor și 
concurența efectivă pe această piață oferă 
Comunității cel mai înalt nivel de 
securitate a aprovizionării pentru toate 
statele membre, cu condiția ca piața să 
poată funcționa pe deplin în cazul unei 
întreruperi a aprovizionării care afectează o 
parte a Comunității, indiferent de cauza 
acestei întreruperi. În acest scop este 
necesară o abordare comună cuprinzătoare 
și eficace a securității aprovizionării, în 
special printr-o politică transparentă și 
nediscriminatorie, compatibilă cu 
cerințele acestei piețe, pentru a evita 

(14) Realizarea pieței interne a gazelor și 
concurența efectivă pe această piață oferă 
Comunității cel mai înalt nivel de 
securitate a aprovizionării pentru toate 
statele membre, cu condiția ca piața să 
poată funcționa pe deplin în cazul unei 
întreruperi a aprovizionării care afectează o 
parte a Comunității, indiferent de cauza 
acestei întreruperi. În acest scop este 
necesară o abordare comună cuprinzătoare 
și eficace a securității aprovizionării, în 
special prin transparență, solidaritate și 
prin politici nediscriminatorii, compatibile
cu cerințele acestei piețe, pentru a evita 
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denaturările pieței și compromiterea 
răspunsurilor pieței la întreruperi. 

denaturările pieței și compromiterea 
răspunsurilor pieței la întreruperi. 

Justificare

Se consideră că noțiunea de protecție a consumatorilor și de solidaritate nu este pe deplin 
integrată în prezenta propunere. Întrucât prezentul regulament privește securitatea 
aprovizionării cu gaz, luarea în considerare a protecției consumatorilor și a solidarității 
dintre statele membre este esențială pentru pregătirea reacției la întreruperile aprovizionării.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesară definirea unor standarde 
suficient de armonizate privind securitatea 
aprovizionării care să acopere cel puțin 
situația din ianuarie 2009, luând în 
considerare diferențele dintre statele 
membre și fără a impune întreprinderilor 
din sectorul gazelor naturale, inclusiv 
noilor operatori și micilor întreprinderi, 
sarcini nejustificate și disproporționate.

(16) Este necesară definirea unor standarde 
suficient de armonizate privind securitatea 
aprovizionării care să acopere cel puțin 
situația din ianuarie 2009, luând în 
considerare diferențele dintre statele 
membre și obligațiile de serviciu public și 
măsurile de protecție a consumatorilor 
prevăzute la articolul 3 din Directiva 
2009/73/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
normele comune pentru piața internă în 
sectorul gazelor naturale1, fără a impune 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale, inclusiv noilor operatori și micilor 
întreprinderi, sarcini nejustificate și 
disproporționate 
_____
1 JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

Justificare

Este esențial să se asigure că statele membre iau măsuri de protecție a tuturor categoriilor de 
consumatori. Obligațiile de serviciu public, protecția consumatorilor vulnerabili, combaterea 
sărăciei energetice, bunăstarea și sănătatea cetățenilor trebuie avute în considerare atunci 
când se elaborează planuri strategice privind securitatea aprovizionării. 
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este importantă menținerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 
consumatorilor casnici și a altor 
consumatori protejați, precum școlile și 
spitalele, în cazul în care piața nu mai 
poate continua să îi aprovizioneze. Este 
esențial ca măsurile care trebuie luate pe 
timp de criză să fie definite înaintea 
oricărei crize.

(18) Este importantă menținerea și 
asigurarea aprovizionării cu gaze de către 
statele membre, în special a 
consumatorilor casnici, inclusiv a 
consumatorilor vulnerabili, și a altor 
consumatori protejați, precum școlile și 
spitalele, în cazul în care piața nu mai 
poate continua să îi aprovizioneze. Este 
esențial ca măsurile care trebuie luate pe 
timp de criză să fie definite înaintea 
oricărei crize, în special în ceea ce privește
obligațiile de serviciu public și măsurile 
de protecție a consumatorilor prevăzute în 
Directiva 2009/73/CE, prevenirea 
aplicării unor tarife excesive și acordarea 
de compensații consumatorilor 
vulnerabili.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aspectele de securitate a 
aprovizionării ale planificării pe termen 
lung a investițiilor în capacități 
transfrontaliere și în alte infrastructuri 
suficiente, care să asigure capacitatea pe 
termen lung a sistemului de a garanta 
securitatea aprovizionării și de a satisface 
cererile rezonabile, fac obiectul Directivei 
…/…/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului [privind normele comune 
pentru piața internă în sectorul gazelor 
naturale și de abrogare a Directivei 
2003/55/CE]. Respectarea standardelor de 
securitate a aprovizionării ar putea 
necesita o perioadă de tranziție care să 

(20) Aspectele de securitate a 
aprovizionării ale planificării pe termen 
lung a investițiilor în capacități 
transfrontaliere și în alte infrastructuri 
suficiente, care să asigure capacitatea pe 
termen lung a sistemului de a garanta 
securitatea aprovizionării și de a satisface 
cererile rezonabile, fac obiectul Directivei 
2009/73/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului [privind normele comune 
pentru piața internă în sectorul gazelor 
naturale și de abrogare a Directivei 
2003/55/CE]. Planul de dezvoltare a rețelei 
pe 10 ani elaborat de ENTSO-G și 
supravegheat de ACER constituie un 
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permită realizarea investițiilor necesare.
Planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani 
elaborat de ENTSO-G și supravegheat de 
ACER constituie un instrument 
fundamental pentru identificarea 
investițiilor necesare la nivel comunitar.

instrument fundamental pentru 
identificarea investițiilor necesare la nivel 
comunitar. Statele membre ar trebui să se 
asigure că toate dispozițiile de aplicare a 
Directivei 2009/73/CE necesare punerii în 
aplicare eficace a prezentului regulament 
sunt adoptate înainte de data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Justificare

There should be an incentive for Member States to implement the earlier adopted Gas 
Directive as soon as possible for the well-functioning of the internal market for gas.
Therefore, the proposed Regulation should only enter into force when all Member States have 
implemented the Gas Directive. Otherwise two legal instruments will exist next to each other 
at the same time, with the immediate enforceability of the Regulation on the one hand, and on 
the other hand the Gas Directive that still has to be implemented. Implementing the Gas 
Directive before the entry into force of the Regulation will have the advantage that there can 
be no legal uncertainty left for any of the stakeholders, thus optimising the internal market.

Amendamentul 9

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 
recomandă instituirea unor planuri comune 
de acțiune preventivă sau de urgență la 
nivel regional.

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

Merită reamintit faptul că Tratatul de la Lisabona prevede ca politica energetică a Uniunii să 
fie aplicată în spirit de solidaritate.  

Amendamentul 10

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; 
regulamentul prevede definirea și 
atribuirea clară a responsabilităților, 
precum și coordonarea răspunsurilor de la 
nivelul întreprinderilor din sectorul 
gazelor, al statelor membre și al 
Comunității, atât în termeni de acțiune 
preventivă, cât și în ceea ce privește reacția 
la întreruperile efective ale aprovizionării, 
precum și pentru a constitui o expresie 
practică a spiritului de solidaritate 
menționat în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 

Justificare

Reflectă spiritul de solidaritate dintre statele membre care ar trebui să însoțească orice 
acțiune în cazul dificultăților în aprovizionarea cu anumite produse energetice, după cum se 
prevede în Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 11

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, inclusiv 
consumatorii vulnerabili, definiția 
acestora din urmă fiind de competența 
statelor membre, în conformitate cu 
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spitalele, cu condiția ca acestea să fie deja 
racordate la o rețea de distribuție a gazelor;

Directiva 2009/73/CE, școlile și spitalele,
cu condiția ca acestea să fie deja racordate 
la o rețea de distribuție a gazelor și 
întreprinderile mici și mijlocii, cu condiția 
ca acestea să fie deja racordate la o rețea 
de distribuție a gazelor și în măsura 
disponibilității resurselor suplimentare;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 și 
solidaritate între acești actori.

Justificare

Se consideră că noțiunea de protecție a consumatorilor și de solidaritate nu este pe deplin 
integrată în prezenta propunere. Întrucât prezentul regulament privește securitatea 
aprovizionării cu gaz, luarea în considerare a protecției consumatorilor și a solidarității 
dintre statele membre este esențială pentru pregătirea reacției la întreruperile aprovizionării.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale contribuie la realizarea 
obiectivelor prezentului regulament, în 
special a standardelor privind 
infrastructura prevăzute la articolul 6 și a 
standardelor de aprovizionare prevăzute 
la articolul 7. 
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre vizează o 
diversificare cât mai mare a rutelor de 
livrare și a surselor de aprovizionare cu 
gaz pentru a optimiza astfel 
disponibilitatea fizică a gazului în caz de 
întreruperi ale livrărilor.

Justificare

Pentru a se realiza o aprovizionare sigură cu gaz în Europa și o veritabilă piață internă a 
gazului, este important ca statele membre să nu se concentreze numai asupra gazului, ci și 
asupra altor resurse energetice.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informațiile privind obligațiile de 
serviciu public pertinente.

(d) informațiile privind obligațiile de 
serviciu public și măsurile de protecție a 
consumatorilor pertinente prevăzute la 
articolul 3 din Directiva 2009/73/CE, 
inclusiv măsurile naționale de protecție a 
consumatorilor față de creșterile excesive 
ale prețurilor.

Justificare
Este necesar ca statele membre să definească măsurile ce le vor permite să protejeze 
consumatorii de creșteri excesive ale prețurilor.  Obligațiile de serviciu public și protecția 
consumatorilor sunt clar definite în Directiva 2009/73/CE, la care se poate face referire aici.

Amendamentul 16



AD\797988RO.doc 13/17 PE428.268v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – formula 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 ia măsuri care
să vizeze asigurarea aprovizionării cu gaze 
a consumatorilor protejați, inclusiv a celor 
vulnerabili, din statul membru în cazul:

Amendamentul 17

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condițiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejați nu aduce niciun 
prejudiciu bunei funcționări a pieței interne 
de gaze și că prețul acestei aprovizionări 
respectă valoarea de piață a produsului.

(5) Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condițiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejați, inclusiv a celor 
vulnerabili, nu aduce niciun prejudiciu 
bunei funcționări a pieței interne de gaze și 
că prețul acestei aprovizionări respectă 
valoarea de piață a produsului, luând în 
considerare manifestarea solidarității 
între statele membre și obligațiile de 
serviciu public corespunzătoare. În caz de 
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criză, statele membre iau toate măsurile 
necesare cu scopul de a preîntâmpina 
creșterile excesive ale prețurilor gazului 
pentru consumatorii protejați, inclusiv cei 
vulnerabili.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că toți 
consumatorii sunt informați cu privire la 
standardul de aprovizionare prevăzut la 
alineatele (1) și (2) și la măsurile de 
protecție a consumatorilor menționate în 
Directiva 2009/73/CE. Statele membre 
suportă costurile suplimentare aferente 
livrării necesare a gazului către 
consumatorii vulnerabili în cazul unei 
situații de urgență în sensul articolului 9 
alineatul (2).

Amendamentul 20

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 
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; pentru a garanta securitatea 
aprovizionării cu gaze, se recurge la 
măsuri care nu au la bază mecanismele 
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pieței numai în ultimă instanță;

Amendamentul 21

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

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care consideră că, într-o 
situație de urgență comunitară, acțiunile 
întreprinse de autoritățile competente sau 
de întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale nu sunt suficiente, Comisia 
poate aplica direct măsurile prevăzute în 
anexele II și III, în vederea restabilirii 
aprovizionării cu gaz pe piețele afectate. 

Justificare

In case of disruption of gas supply if  the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
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market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre transmit Comisiei 
acordurile interguvernamentale existente 
semnate cu țări terțe care au un impact 
asupra dezvoltării infrastructurilor de gaze 
și aprovizionării cu gaze; înainte de 
încheierea unor noi acorduri 
interguvernamentale, statele membre 
informează Comisia pentru a evalua 
respectarea de către acestea a legislației 
privind piața internă; 

(a) statele membre transmit Comisiei 
acordurile interguvernamentale existente 
semnate cu țări terțe care au un impact 
asupra dezvoltării infrastructurilor de gaze 
și aprovizionării cu gaze; înainte de 
încheierea unor noi acorduri 
interguvernamentale, statele membre 
consultă Comisia pentru a evalua 
respectarea de către acestea a legislației 
privind piața internă;
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