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Amendamentul 7
Marek Siwiec

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Totuşi, 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 priveşte alegerea 
măsurilor. În cazul în care securitatea 
aprovizionării unui stat membru este 
ameninţată, există un risc evident ca 
măsurile elaborate unilateral de statul 
membru respectiv să compromită buna 
funcţionare a pieţei interne a gazelor. 
Realitatea acestui risc a fost demonstrată 
de evenimentele recente. Pentru a permite 
pieţei interne să funcţioneze chiar şi în 
cazul unui deficit de aprovizionare, este 
aşadar necesar un răspuns mai coordonat în 
faţa crizelor de aprovizionare, atât în 
termeni de acţiune preventivă, cât şi în 
ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării.

(4) Totuşi, 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 priveşte alegerea 
măsurilor. În cazul în care securitatea 
aprovizionării unui stat membru este 
ameninţată, există un risc evident ca 
măsurile elaborate unilateral de statul 
membru respectiv să compromită buna 
funcţionare a pieţei interne a gazelor şi 
securitatea consumatorului protejat şi 
vulnerabil. Realitatea acestui risc a fost 
demonstrată de evenimentele recente. 
Pentru a permite pieţei interne să 
funcţioneze chiar şi în cazul unui deficit de 
aprovizionare, este aşadar necesar un 
răspuns mai coordonat şi mai solidar în 
faţa crizei de aprovizionare, atât în termeni 
de acţiune preventivă, cât şi în ceea ce 
priveşte reacţia la întreruperile efective ale 
aprovizionării.

Or. en

Justificare

Se consideră că conceptul de protecţie a consumatorului şi de solidaritate nu este pe deplin 
integrat în prezenta propunere. Întrucât prezentul regulament priveşte securitatea 
aprovizionării cu gaz, având în vedere protecţia consumatorului şi solidaritatea dintre statele 
membre, acesta este esenţial pentru pregătirea reacţiei la întreruperile în aprovizionare.
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Amendamentul 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Totuşi, 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 priveşte alegerea 
măsurilor. În cazul în care securitatea 
aprovizionării unui stat membru este 
ameninţată, există un risc evident ca 
măsurile elaborate unilateral de statul 
membru respectiv să compromită buna 
funcţionare a pieţei interne a gazelor. 
Realitatea acestui risc a fost demonstrată 
de evenimentele recente. Pentru a permite 
pieţei interne să funcţioneze chiar şi în 
cazul unui deficit de aprovizionare, este 
aşadar necesar un răspuns mai coordonat în 
faţa crizelor de aprovizionare, atât în 
termeni de acţiune preventivă, cât şi în 
ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării. 

(4) Totuşi, 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 priveşte alegerea 
măsurilor. Pentru a permite pieţei interne 
să funcţioneze chiar şi în cazul unui deficit 
de aprovizionare, este aşadar necesar un 
răspuns mai coordonat în faţa crizelor de 
aprovizionare, atât în termeni de acţiune 
preventivă, cât şi în ceea ce priveşte reacţia 
la întreruperile efective ale aprovizionării. 
Totuşi, este esenţial să nu se pericliteze 
abilitatea statelor membre de a putea 
elabora măsuri, conform propriilor 
necesităţi specifice.

Or. en

Amendamentul 9
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Totuşi, 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 priveşte alegerea 
măsurilor. În cazul în care securitatea 
aprovizionării unui stat membru este 

(4) Totuşi, 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 priveşte alegerea 
măsurilor. În cazul în care securitatea 
aprovizionării unui stat membru este 
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ameninţată, există un risc evident ca 
măsurile elaborate unilateral de statul 
membru respectiv să compromită buna 
funcţionare a pieţei interne a gazelor. 
Realitatea acestui risc a fost demonstrată 
de evenimentele recente. Pentru a permite 
pieţei interne să funcţioneze chiar şi în 
cazul unui deficit de aprovizionare, este 
aşadar necesar un răspuns mai coordonat în 
faţa crizelor de aprovizionare, atât în 
termeni de acţiune preventivă, cât şi în 
ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării.

ameninţată, există un risc evident ca 
măsurile elaborate unilateral de statul 
membru respectiv să compromită buna 
funcţionare a pieţei interne a gazelor. 
Realitatea acestui risc a fost demonstrată 
de evenimentele recente. Pentru a permite 
pieţei interne să funcţioneze chiar şi în 
cazul unui deficit de aprovizionare, este 
aşadar necesar un răspuns mai coordonat în 
faţa crizelor de aprovizionare, atât în 
termeni de acţiune preventivă, cât şi în 
ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării. Acest răspuns 
coordonat la crizele de aprovizionare, 
acţiunile preventive şi reacţia la 
întreruperile efective ale aprovizionării ar 
trebui gestionat de Grupul de coordonare 
pentru gaz ce urmează a fi instituit prin 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 10
Rareş-Lucian Niculescu

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 şi părţile contractante ale 
Tratatul de instituire a Comunității 
Energiei şi poate avea consecinţe 
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 aduce atingere 
intereselor strategice ale Uniunii 
Europene, poate afecta toate statele 
membre şi părţile contractante ale 
Tratatului de instituire a Comunității 
Energiei şi poate avea consecinţe 
economice grave asupra economiei 
comunitare  şi implicit asupra altor 
sectoare subsidiare. De asemenea, 
întreruperea aprovizionării cu gaze poate 
avea repercusiuni sociale grave, în special 
asupra grupurilor vulnerabile de 
consumatori.

Or. ro
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Amendamentul 11
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Existenţa unei infrastructuri suficiente 
de gaze într-un stat membru, precum şi în 
întreaga Comunitate şi punerea accentului 
pe capacităţile de pregătire şi coordonare 
pentru situaţii de urgenţă sunt elemente 
esenţiale pentru a face faţă întreruperilor 
aprovizionării. Existenţa unor criterii 
minime comune privind securitatea 
aprovizionării cu gaze ar trebui să 
garanteze condiţii de concurenţă loială 
pentru securitatea aprovizionării cu gaze şi 
să creeze stimulente semnificative pentru 
construcţia infrastructurii necesare şi 
pentru ameliorarea nivelului de pregătire în 
caz de criză. Măsurile legate de cerere, 
precum utilizarea altor combustibili, pot 
deţine un rol important în garantarea 
securităţii energetice, atunci când pot fi 
aplicate rapid şi când pot reduce cererea în 
mod apreciabil ca răspuns la o întrerupere a 
aprovizionării.

Or. ro

Amendamentul 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(10) Investiţiile în noile infrastructuri de 
gaz trebuie să fie puternic încurajate din 
punct de vedere politico-instituţional şi 
finanţate prin intermediul diferitelor 
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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.

instrumente specifice, existente la nivel 
naţional şi comunitar. 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.

Or. ro

Amendamentul 13
Toine Manders

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. 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. ENTSO-G ar trebui să 
deţină competenţe decizionale şi să 
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coordoneze operatorii naţionali de sisteme 
de transport. În cazul în care societăţile 
din domeniul gazului refuză să efectueze 
investiţiile necesare în infrastructură, 
ENTSO-G ar trebui să aibă competenţa 
de a căuta alţi investitori, de exemplu 
investitori instituţionali, cum ar fi 
fondurile de pensii etc. 

Or. en

Amendamentul 14
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Prezentul regulament trebuie să
permită întreprinderilor şi consumatorilor 
din sectorul gazelor să se bazeze pe 
mecanismele pieţei pentru cât mai mult 
timp posibil atunci când sunt confruntaţi cu 
întreruperi. De asemenea, el trebuie să 
prevadă mecanisme de urgenţă care să fie 
utilizate atunci când pieţele nu mai sunt 
capabile să facă faţă în mod adecvat 
întreruperii aprovizionării cu gaze. Chiar şi 
în cazul unei situaţii de urgenţă, 
instrumentele bazate pe mecanismele pieţei 
trebuie să fie prioritare pentru atenuarea 
efectelor întreruperii aprovizionării, cu 
condiţia de a nu afecta interesul general 
al consumatorilor din statele membre 
respective.

Or. ro
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Amendamentul 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Prezentul regulament trebuie să 
prevadă mecanisme de urgenţă care să fie 
utilizate atunci când pieţele nu mai sunt 
capabile să facă faţă în mod adecvat 
întreruperii aprovizionării cu gaze. În cazul 
unei situaţii de urgenţă, instrumentele 
bazate pe salvgardarea protecţiei 
consumatorului trebuie să fie prioritare 
pentru atenuarea efectelor întreruperii 
aprovizionării.

Or. en

Justificare

Articolul 153 alineatul (2) din TCE prevede explicit că „cerinţele din domeniul protecţiei 
consumatorilor se iau în considerare în definirea şi punerea in aplicare a celorlalte politici şi 
acţiuni ale Comunităţii”.

Amendamentul 16
Marek Siwiec

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În urma adoptării celui de-al treilea 
pachet legislativ privind piaţa internă a 
energiei, noi dispoziţii se vor aplica 
sectorului gazelor, definind roluri şi 
responsabilităţi clare pentru statele 
membre, autorităţile de reglementare, 
operatorii de sisteme de transport şi ACER, 

(13) În urma adoptării celui de-al treilea 
pachet legislativ privind piaţa internă a 
energiei, noi dispoziţii se vor aplica 
sectorului gazelor, definind roluri şi 
responsabilităţi clare pentru statele 
membre, autorităţile de reglementare, 
operatorii de sisteme de transport şi ACER, 
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şi ameliorând transparenţa pieţei cu un 
impact pozitiv asupra bunei funcţionări şi
securităţii aprovizionării.

şi ameliorând transparenţa pieţei cu un 
impact pozitiv asupra bunei funcţionări, a
securităţii aprovizionării şi a protecţie 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Se consideră că conceptul de protecţie a consumatorului şi de solidaritate nu este pe deplin 
integrat în prezenta propunere. Întrucât prezentul regulament priveşte securitatea 
aprovizionării cu gaz, având în vedere protecţia consumatorului şi solidaritatea dintre statele 
membre, acesta este esenţial pentru pregătirea reacţiei la întreruperile în aprovizionare.

Amendamentul 17
Marek Siwiec

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Realizarea pieţei interne a gazelor şi 
concurenţa efectivă pe această piaţă oferă 
Comunităţii cel mai înalt nivel de 
securitate a aprovizionării pentru toate 
statele membre, cu condiţia ca piaţa să 
poată funcţiona pe deplin în cazul unei 
întreruperi a aprovizionării care afectează o 
parte a Comunităţii, indiferent de cauza 
acestei întreruperi. În acest scop este 
necesară o abordare comună eficace a 
securităţii aprovizionării, în special printr-
o politică transparentă şi
nediscriminatorie, compatibilă cu cerinţele 
acestei pieţe, pentru a evita denaturările 
pieţei şi compromiterea răspunsurilor pieţei 
la întreruperi. 

(14) Realizarea pieţei interne a gazelor şi 
concurenţa efectivă pe această piaţă oferă 
Comunităţii cel mai înalt nivel de 
securitate a aprovizionării pentru toate 
statele membre, cu condiţia ca piaţa să 
poată funcţiona pe deplin în cazul unei 
întreruperi a aprovizionării care afectează o 
parte a Comunităţii, indiferent de cauza 
acestei întreruperi. În acest scop este 
necesară o abordare comună eficace a 
securităţii aprovizionării, în special prin 
transparenţă, solidaritate şi prin politici 
nediscriminatorii, compatibile cu cerinţele 
acestei pieţe, pentru a evita denaturările 
pieţei şi compromiterea răspunsurilor pieţei 
la întreruperi. 

Or. en

Justificare

Se consideră că conceptul de protecţie a consumatorului şi de solidaritate nu este pe deplin 
integrat în prezenta propunere. Întrucât prezentul regulament priveşte securitatea 
aprovizionării cu gaz, având în vedere protecţia consumatorului şi solidaritatea dintre statele 
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membre, acesta este esenţial pentru pregătirea reacţiei la întreruperile în aprovizionare.

Amendamentul 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 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. Rolul statelor membre şi al 
autorităţilor lor competente reprezintă 
elementul esenţial pentru asigurarea 
aprovizionării cu gaz, îndeosebi pe timpul 
întreruperilor de aprovizionare şi în cazul 
situaţiilor de criză.

Or. en

Amendamentul 19
Marek Siwiec

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 puţin 
situaţia din ianuarie 2009, luând în 
considerare diferenţele dintre statele 
membre şi fără a impune întreprinderilor 
din sectorul gazelor naturale, inclusiv 
noilor operatori şi micilor întreprinderi, 
sarcini nejustificate şi disproporţionate.

(16) Este necesară definirea unor standarde 
suficient de armonizate privind securitatea 
aprovizionării care să acopere cel puţin 
situaţia din ianuarie 2009, luând în 
considerare diferenţele dintre statele 
membre şi obligaţiile de serviciu public şi 
protecţia consumatorului (astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 3 din Directiva 
2009/73/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
normele comune pentru piața internă în 
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sectorul gazelor naturale1), fără a impune 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale, inclusiv noilor operatori şi micilor 
întreprinderi, sarcini nejustificate şi 
disproporţionate 
_____
1 JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

Or. en

Justificare

Este esenţial să se asigure că statele membre iau măsuri de protecţie a diferitelor categorii de 
consumatori. Obligaţiile de serviciu public, protecţia consumatorilor vulnerabili, combaterea 
sărăciei energetice, bunăstarea şi sănătatea cetăţenilor trebuie avute în considerare atunci 
când se elaborează planuri strategice privind securitatea aprovizionării. 

Amendamentul 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 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. În vederea asigurării echilibrului 
necesar pentru buna funcţionare a pieţei 
în cazul unei situaţii de urgenţă, statele 
membre ar putea participa la cofinanţarea 
unor proiecte indispensabile pentru 
evitarea eventualelor blocaje, pe baza 
unei selecţii făcute de către Comisia 
Europeană.

Or. ro
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Amendamentul 21
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este importantă menţinerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 
consumatorilor casnici şi a altor 
consumatori protejaţi, precum şcolile şi 
spitalele, în cazul în care piaţa nu mai 
poate continua să îi aprovizioneze. Este 
esenţial ca măsurile care trebuie luate pe 
timp de criză să fie definite înaintea 
oricărei crize.

(18) Este importantă menţinerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 
consumatorilor casnici şi a altor 
consumatori protejaţi, precum şcolile şi 
spitalele, în cazul în care piaţa nu mai 
poate continua să îi aprovizioneze. Este 
esenţial ca măsurile care trebuie luate pe 
timp de criză să fie definite înaintea 
oricărei crize în cadrul unui Comitet mixt 
reprezentativ (format din reprezentanţi ai 
Comisiei, Consiliului şi Parlamentului 
European) care să reprezinte unica 
autoritate care centralizează nevoile şi 
propune măsurile ce urmează a fi luate la 
nivelul Uniunii Europene în cazul în care 
securitatea aprovizionării ar fi afectată.

Or. ro

Amendamentul 22
Marek Siwiec

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este importantă menţinerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 
consumatorilor casnici şi a altor 
consumatori protejaţi, precum şcolile şi 
spitalele, în cazul în care piaţa nu mai 
poate continua să îi aprovizioneze. Este 
esenţial ca măsurile care trebuie luate pe 
timp de criză să fie definite înaintea 
oricărei crize.

(18) Este importantă menţinerea şi 
furnizarea aprovizionării cu gaze de către 
statele membre, în special a consumatorilor 
casnici, a consumatorilor vulnerabili şi a 
consumatorilor protejaţi, în cazul în care 
piaţa nu mai poate continua să îi 
aprovizioneze Este esenţial ca măsurile 
care trebuie luate pe timp de criză să fie 
definite înaintea oricărei crize, în special 
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cele privind obligaţiile de serviciu public, 
protecţia consumatorului, gestiunea 
preţurilor şi despăgubirile.

Or. en

Justificare

Este necesar să se sublinieze că este responsabilitatea statelor membre să furnizeze gaze în 
cazul în care piaţa nu poate continua să aprovizioneze în special consumatorii casnici, 
consumatorii vulnerabili şi protejaţi.  Bunăstarea cetăţenilor reprezintă responsabilitatea 
statului membru. Obligaţiile de serviciu public, protecţia consumatorilor vulnerabili, 
combaterea lipsurilor energetice trebuie monitorizate cu ocazia elaborării de planuri 
strategice în caz de criză.

Amendamentul 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este importantă menţinerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 
consumatorilor casnici şi a altor 
consumatori protejaţi, precum şcolile şi 
spitalele, în cazul în care piaţa nu mai 
poate continua să îi aprovizioneze. Este 
esenţial ca măsurile care trebuie luate pe 
timp de criză să fie definite înaintea 
oricărei crize.

(18) Este importantă menţinerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 
consumatorilor protejaţi, precum
consumatorii casnici, şcolile şi spitalele, în 
cazul în care piaţa nu mai poate continua să 
îi aprovizioneze. Este esenţial ca măsurile 
care trebuie luate pe timp de criză să fie 
definite înaintea oricărei crize.

Or. en

Amendamentul 24
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este importantă menţinerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 

(18) Este importantă menţinerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 
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consumatorilor casnici şi a altor 
consumatori protejaţi, precum şcolile şi 
spitalele, în cazul în care piaţa nu mai 
poate continua să îi aprovizioneze. Este 
esenţial ca măsurile care trebuie luate pe 
timp de criză să fie definite înaintea 
oricărei crize.

consumatorilor casnici şi a spitalelor, 
precum şi a altor consumatori protejaţi, în 
cazul în care piaţa nu mai poate continua să 
îi aprovizioneze. Este esenţial ca măsurile 
care trebuie luate pe timp de criză să fie 
definite înaintea oricărei crize.

Or. en

Justificare

Aprovizionarea cu gaze ar trebui să continue şi pe timp de criză în cazul consumatorilor casnici, a 
spitalelor şi a altor consumatori protejaţi.

Amendamentul 25
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este importantă menţinerea 
aprovizionării cu gaze, în special a 
consumatorilor casnici şi a altor 
consumatori protejaţi, precum şcolile şi 
spitalele, în cazul în care piaţa nu mai 
poate continua să îi aprovizioneze. Este 
esenţial ca măsurile care trebuie luate pe 
timp de criză să fie definite înaintea 
oricărei crize.

(18) Este importantă menţinerea şi 
furnizarea aprovizionării cu gaze de către 
statele membre, în special a 
consumatorilor casnici, a consumatorilor 
protejaţi, precum şcolile şi spitalele şi 
consumatorii vulnerabili,  în cazul în care 
piaţa nu mai poate continua să îi 
aprovizioneze Este esenţial ca măsurile 
care trebuie luate pe timp de criză să fie 
definite înaintea oricărei crize.

Or. en

Amendamentul 26
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aspectele de securitate a 
aprovizionării ale planificării pe termen 

(20) Aspectele de securitate a 
aprovizionării ale planificării pe termen 
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lung a investiţiilor în capacităţi 
transfrontaliere şi în alte infrastructuri 
suficiente, care să asigure capacitatea pe 
termen lung a sistemului de a garanta 
securitatea aprovizionării şi de a satisface 
cererile rezonabile, fac obiectul Directivei 
…/…/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului [privind normele comune 
pentru piaţa internă în sectorul gazelor 
naturale şi de abrogare a Directivei 
2003/55/CE]. Respectarea standardelor de 
securitate a aprovizionării ar putea 
necesita o perioadă de tranziţie care să 
permită realizarea investiţiilor necesare.
Planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani 
elaborat de ENTSO-G şi supravegheat de 
ACER constituie un instrument 
fundamental pentru identificarea 
investiţiilor necesare la nivel comunitar.

lung a investiţiilor în capacităţi 
transfrontaliere şi în alte infrastructuri 
suficiente, care să asigure capacitatea pe 
termen lung a sistemului de a garanta 
securitatea aprovizionării şi de a satisface 
cererile rezonabile, fac obiectul Directivei 
2009/73/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului [privind normele comune 
pentru piaţa internă în sectorul gazelor 
naturale şi de abrogare a Directivei 
2003/55/CE]. Întrucât prezentul 
regulament se întemeiază pe Directiva 
2009/73/CE, aceasta este transpusă 
anterior intrării în vigoare a 
regulamentului. Planul de dezvoltare a 
reţelei pe 10 ani elaborat de ENTSO-G şi 
supravegheat de ACER constituie un 
instrument fundamental pentru 
identificarea investiţiilor necesare la nivel 
comunitar.

Or. en

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 eachother 
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 27
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) ENTSO-G şi ACER, în calitatea lor de 
membri ai Grupului de coordonare pentru 
gaz, trebuie să se implice pe deplin în 
procesul de cooperare şi în consultările de 

(21) ENTSO-G şi ACER, în calitatea lor de 
membri ai Grupului de coordonare pentru 
gaz, trebuie să se implice pe deplin în 
procesul de cooperare, identificare şi 
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la nivel comunitar. formulare de soluţii, precum şi în 
consultările de la nivel comunitar.

Or. ro

Amendamentul 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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
după cum se prevede în 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

Merită reamintit faptul că Tratatul de la Lisabona prevede ca politica energetică a Uniunii să 
fie condusă în spirit de solidaritate.  
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Amendamentul 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Prezentul regulament are ca scop 
autorizarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale şi a autorităţilor 
competente ale statelor membre să asigure 
funcţionarea eficientă a pieţei interne a 
gazelor pentru cât mai mult timp cu 
putinţă în cazul unei întreruperi a 
aprovizionării, înainte de luarea 
măsurilor pentru a face faţă situaţiei în 
care piaţa nu mai poate furniza gazele 
necesare, de către autorităţile competente. 
Aceste măsuri excepţionale trebuie să fie 
în deplină conformitate cu normele 
comunitare şi trebuie notificate Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Reflectă spiritul de solidaritate dintre statele membre, care ar trebui să însoţească orice 
acţiune în cazul întâmpinării de dificultăţi în aprovizionarea cu produse energetice, după cum 
se stipulează în Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 31
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Directiva 2009/73/EC

Toate statele membre sunt obligate să 
transpună Directiva 2009/73/CE privind 
normele comune pentru piaţa internă în 
sectorul gazelor naturale înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

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 eachother 
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.
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Amendamentul 32
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 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 şi spitalele deja 
racordaţi la o reţea de distribuţie a gazelor 
şi, dacă statul membru respectiv decide 
astfel, după realizarea de către statul 
membru respectiv a unei evaluări de 
impact în conformitate cu articolul 8, 
luând în considerare fezabilitatea tehnică, 
şi a unei evaluări economice a tuturor 
costurilor şi beneficiilor pentru piaţă, şi 
poate include şi alţi consumatori cu 
condiţia ca aceştia să fie deja racordaţi la 
o reţea de distribuţie a gazelor.

Or. en

Justificare

Într-adevăr, aprovizionarea cu gaze ar trebui să continue şi pe timp de criză în cazul 
consumatorilor casnici, a spitalelor şi a altor consumatori protejaţi. În cazul în care statele 
membre decid să includă între consumatorii protejaţi şi alţi consumatori, pe lângă 
consumatorii casnici şi spitalele, această decizie ar trebui totuşi să se bazeze pe o evaluare 
fiabilă a impactului, analizând costurile şi beneficiile pentru piaţă, întrucât o astfel de 
definiţie extinsă ar putea necesita investiţii şi costuri majore, ce trebuie suportate de 
consumatorii finali.

Amendamentul 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici deja racordaţi la o 
reţea de distribuţie a gazelor şi, dacă 

(1) „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici, inclusiv 
consumatorii vulnerabili, şcolile şi 
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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;

spitalele cu condiţia ca acestea să fie deja 
racordate la o reţea de distribuţie a gazelor
şi întreprinderile mici şi mijlocii, cu 
condiţia ca acestea să fie deja racordate la 
o reţea de distribuţie a gazelor şi în 
măsura disponibilităţii resurselor 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 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, întreprinderile mici 
şi mijlocii, şcolile şi spitalele deja racordaţi 
la o reţea de distribuţie a gazelor şi, dacă 
statul membru respectiv decide astfel, orice 
alţi consumatori în conformitate cu 
interesul public, cu condiţia ca acestea să 
fie deja racordate la o reţea de distribuţie a 
gazelor;

Or. en

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare a regulamentului la consumatorii vulnerabili.

Amendamentul 35
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 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 

(1) „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici deja racordaţi la o
reţea de distribuţie a gazelor şi, dacă statul 
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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;

membru respectiv decide astfel, alţi 
consumatori, cum ar fi întreprinderile mici 
şi mijlocii, şcolile şi spitalele cu condiţia ca 
acestea să fie deja racordate la o reţea de 
distribuţie a gazelor;

Or. en

Justificare

Este important să se lase statelor membre spaţiu de manevră, pentru a putea decide asupra 
definiţiei „consumatorilor protejaţi”. Această listă nu ar trebui să se limiteze doar la clienţii 
specifici.

Amendamentul 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea naţională de reglementare sau 
autoritatea naţională guvernamentală 
desemnată de statul membru drept 
responsabilă cu securitatea aprovizionării 
cu gaze. Aceasta nu aduce atingere 
dreptului statului membru de a alege să 
aloce anumite sarcini care decurg din 
prezentul regulament altor autorităţi 
decât autoritatea competentă. Aceste 
sarcini sunt îndeplinite sub supravegherea 
autorităţii competente şi sunt specificate în 
planurile menţionate la articolul 4.

(2) „autoritate competentă” înseamnă 
autoritatea naţională de reglementare sau 
autoritatea naţională guvernamentală 
desemnată de statul membru drept 
responsabilă cu securitatea aprovizionării 
cu gaze. Aceste sarcini sunt îndeplinite sub 
supravegherea autorităţii competente şi 
sunt specificate în planurile menţionate la 
articolul 4. 

Or. en

Justificare

„Autoritate competentă” trebuie să însemne autoritatea naţională de reglementare. Orice 
deviere denaturează funcţia esenţială şi obiectivul existenţei ca autoritate independentă ce 
apără interesele consumatorilor.  
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Amendamentul 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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
în primul rând o sarcină a statelor membre 
şi a autorităţilor competente ale statelor 
membre. Securitatea aprovizionării cu 
gaze este şi o sarcină a întreprinderilor din 
sectorul gazelor şi a consumatorilor 
industriali de gaze, în domeniile lor de 
responsabilitate. Ea necesită un nivel 
ridicat de cooperare între aceşti actori.

Or. en

Justificare

Dreptul suveran al fiecărui stat de a-şi proteja interesele economice nu poate fi plasat sub 
autoritatea Comisiei Europene.

Amendamentul 38
Marek Siwiec

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 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. 

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 şi 
solidaritate între aceşti actori. 

Or. en

Justificare

Se consideră că conceptul de protecţie a consumatorului şi de solidaritate nu este pe deplin 
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integrat în prezenta propunere. Întrucât prezentul regulament priveşte securitatea 
aprovizionării cu gaz, având în vedere protecţia consumatorului şi solidaritatea dintre statele 
membre, acesta este esenţial pentru pregătirea reacţiei la întreruperile în aprovizionare.

Amendamentul 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile de asigurare a securităţii 
aprovizionării sunt clar definite, 
transparente, proporţionale, 
nediscriminatorii şi verificabile şi nu 
denaturează în mod nejustificat 
concurenţa sau buna funcţionare a pieţei 
interne.

(5) Măsurile de asigurare a securităţii 
aprovizionării sunt clar definite, 
transparente, proporţionale, 
nediscriminatorii şi verificabile şi iau în 
considerare interesele economice ale 
consumatorilor.

Or. en

Justificare

Articolul 153 alineatul (2) din TCE prevede explicit că „cerinţele din domeniul protecţiei 
consumatorilor se iau în considerare în definirea şi punerea in aplicare a celorlalte politici şi 
acţiuni ale Comunităţii”.

Amendamentul 40
Toine Manders

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Fiecare stat membru încearcă o 
diversificare cât mai mare a rutelor de 
livrare şi a surselor de aprovizionare cu 
gaz, pentru a optimiza astfel 
disponibilitatea fizică a gazului în caz de 
întreruperi ale livrărilor.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 41
Marek Siwiec

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţiile privind obligaţiile de 
serviciu public pertinente.

(d) informaţiile privind obligaţiile de 
serviciu public pertinente şi protecţia 
consumatorilor (astfel cum sunt prevăzute 
la articolul 3 din Directiva 2009/73/CE), 
inclusiv măsurile statelor membre de 
protecţie consumatorilor de creşteri 
excesive ale preţurilor.

Or. en

Justificare

Este necesar ca statele membre să definească măsurile ce le vor permite să protejeze 
consumatorii de creşterile excesive ale preţurilor.  Obligaţiile de serviciu public şi protecţia 
consumatorilor sunt clar definite în Directiva 2009/73/CE, la care se poate face referinţă 
aici.

Amendamentul 42
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu [până la 31.03.14; 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 31.03.14; 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 
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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 excepţional 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 30 de 
zile de cerere de gaze excepţional de mare 
pe timpul celei mai reci perioade constatate 
statistic la fiecare 20 de ani.

Or. en

Justificare

The reference period should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. Bearing this in mind, a 
period of thirty days for the supply standard would be more than sufficient to cover all 
eventualities and would bring down costs significantly. A thirty day period also seems long 
enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via 
reverse flows.

Amendamentul 43
Toine Manders

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 

5. Operatorii naţionali de sisteme de 
transport, coordonaţi de către Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze cu competenţe 
decizionale, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 44
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul (1) – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă ia măsurile care 
vizează asigurarea aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejaţi din statul membru 
în cazul:

1. Autoritatea competentă ia măsurile care 
vizează asigurarea aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejaţi şi a 
consumatorilor vulnerabili din statul 
membru în cazul:

Or. en

Amendamentul 45
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă ia măsurile care 
vizează asigurarea aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejaţi din statul membru 
în cazul:

1. Autoritatea competentă ia măsurile care 
obligă întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale la asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejaţi din statul 
membru în cazul:

a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de şapte zile, 

a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de şapte zile, 
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constatate statistic la fiecare 20 de ani; 
precum şi

constatate statistic la fiecare 20 de ani; 
precum şi 

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 46
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea competentă ia măsuri pentru
asigurarea aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejaţi pentru o perioadă 
de 60 de zile şi în eventualitatea unei 
situaţii de urgenţă definite la articolul 9 
alineatul (2). Autoritatea competentă 
depune eforturi pentru a menţine 
aprovizionarea consumatorilor protejaţi 
pentru atâta vreme cât este nevoie.

2. Autoritatea competentă ia măsuri care să 
oblige întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale la asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejaţi pentru o 
perioadă de 30 de zile şi în eventualitatea 
unei situaţii de urgenţă definite la articolul 
9 alineatul (2). Întreprinderile din sectorul 
gazelor naturale, în cooperare cu
autoritatea competentă depun eforturi 
pentru a menţine aprovizionarea 
consumatorilor protejaţi pentru atâta vreme 
cât este posibil, pe baza unor măsuri 
raportate la piaţă care să vizeze 
securitatea aprovizionarea cu gaz.

Or. en
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Justificare

Asigurarea standardelor de furnizare a gazului ar trebui să fie o sarcină fundamentală a 
întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. O perioadă de 30 de zile este suficientă, a se 
vedea articolul 7 alineatul (1). Piaţa ar trebui să funcţioneze cât mai mult posibil, iar 
mecanismele bazate pe piaţă ar trebui să contribuie la dezvoltarea instrumentelor fizice şi 
contractuale necesare menţinerii aprovizionării pentru consumatorii protejaţi. 

Amendamentul 47
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea competentă ia măsuri pentru 
asigurarea aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejaţi pentru o perioadă 
de 60 de zile şi în eventualitatea unei 
situaţii de urgenţă definite la articolul 9 
alineatul (2). Autoritatea competentă 
depune eforturi pentru a menţine 
aprovizionarea consumatorilor protejaţi 
pentru atâta vreme cât este nevoie. 

2. Autoritatea competentă ia măsuri pentru 
asigurarea aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejaţi şi a clienţilor 
vulnerabili pentru o perioadă de 60 de zile 
şi în eventualitatea unei situaţii de urgenţă 
definite la articolul 9 alineatul (2). 
Autoritatea competentă depune eforturi 
pentru a menţine aprovizionarea 
consumatorilor protejaţi şi a clienţilor 
vulnerabili pentru atâta vreme cât este 
nevoie. 

Or. en

Amendamentul 48
Marek Siwiec

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condiţiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejaţi nu aduce niciun 
prejudiciu bunei funcţionări a pieţei interne 
de gaze şi că preţul acestei aprovizionări 

5. Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condiţiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejaţi şi a celor 
vulnerabili nu aduce niciun prejudiciu 
bunei funcţionări a pieţei interne de gaze şi 
că preţul acestei aprovizionări respectă 
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respectă valoarea de piaţă a produsului. valoarea de piaţă a produsului, luând în 
considerare manifestarea solidarităţii 
între statele membre şi obligaţiile de 
serviciu public pertinente. În caz de criză, 
statele membre iau măsuri de 
preîntâmpinare a creşterii excesive a 
preţurilor gazului pentru consumatorii 
casnici, protejaţi şi vulnerabili.

Or. en

Justificare

Amendamentul 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condiţiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejaţi nu aduce niciun 
prejudiciu bunei funcţionări a pieţei interne 
de gaze şi că preţul acestei aprovizionări 
respectă valoarea de piaţă a produsului.

5. Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condiţiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejaţi nu aduce niciun 
prejudiciu bunei funcţionări a pieţei interne 
de gaze, fără a scădea nivelul de protecţie 
a intereselor economice ale 
consumatorilor, şi că preţul acestei 
aprovizionări reflectă valoarea echitabilă 
de piaţă a produsului.

Or. en

Justificare

Articolul 153 alineatul (2) din TCE prevede explicit că „cerinţele din domeniul protecţiei 
consumatorilor se iau în considerare în definirea şi punerea in aplicare a celorlalte politici şi 
acţiuni ale Comunităţii”.
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Amendamentul 50
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condiţiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejaţi nu aduce niciun 
prejudiciu bunei funcţionări a pieţei interne 
de gaze şi că preţul acestei aprovizionări 
respectă valoarea de piaţă a produsului.

5. Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condiţiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejaţi şi a 
consumatorilor vulnerabili nu aduce 
niciun prejudiciu bunei funcţionări a pieţei 
interne de gaze şi că preţul acestei 
aprovizionări respectă valoarea de piaţă a 
produsului.

Or. en

Amendamentul 51
Sandra Kalniete

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre se asigură că 
consumatorii sunt informaţi în legătură 
cu standardul de aprovizionare prevăzut 
la alineatele (1) şi (2). 

Or. en

Amendamentul 52
Toine Manders

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre suportă costurile 
livrării necesare a gazului la consumatorii 
vulnerabili în situaţiile prevăzute la 
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alineatele (1) şi (2). Definirea categoriei 
de „consumatori vulnerabili”, după cum 
prevede Directiva 2009/73/CE, revine 
statelor membre. 

Or. en

Amendamentul 53
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu [până la 30.09.10; 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. Cel târziu [până la 30.09.10; 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 şi impactul măsurilor propuse 
prin realizarea unei evaluări a riscului şi 
a impactului prin:

Or. en

Justificare

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc.
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.
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Amendamentul 54
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

b) luarea în considerare a impactului şi a 
tuturor circumstanţelor naţionale şi 
regionale pertinente;

Or. en

Amendamentul 55
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

da) luând în considerare fezabilitatea 
tehnică, şi o evaluare economică a tuturor 
costurilor şi beneficiilor pentru piaţă ale 
măsurilor propuse.

Or. en

Amendamentul 56
Zuzana Roithová

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. Statele membre garantează că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menţinut şi în caz de 
urgenţă. Statele membre nu introduc nicio 
măsură nejustificată de restricţionare a 
fluxului de gaze între ţări.
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Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat că nu numai Planul de urgenţă, ci orice autoritate şi inclusiv legislatorii 
statelor membre garantează că accesul transfrontalier la depozitele de înmagazinare este 
menţinut. În general, statelor membre nu li se va permite să introducă măsuri ce 
restricţionează în mod nejustificat accesul la fluxul de gaze, aducând astfel atingere pieţei 
interne.

Amendamentul 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 58
Marek Siwiec

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

Or. en

Justificare

Starea de urgenţă comunitară ar trebui să poată fi declarată chiar şi în situaţia în care un 
singur stat membru se confruntă cu o criză de aprovizionare.  Această procedură va permite 
o reacţie mai rapidă şi, prin urmare, ajutor imediat acordat statului membru respectiv, 
precum şi o un mai rapid schimb de informaţii şi expertiză.

Amendamentul 59
Adam Bielan

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 

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 
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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.

declară o urgenţă comunitară la nivelul 
relevant în cazul în care cel puţin o 
autoritate competentă o solicită în 
conformitate cu definiţiile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (2) şi după verificarea 
prevăzută la articolul 9 alineatul (6). Ea 
poate declara urgenţa comunitară pentru 
regiuni geografice afectate în mod special.

Or. en

Justificare

Având în vedere că un stat membru sau o regiune geografică anumită se pot regăsi într-o 
situaţie dificilă, posibilitatea declarării, într-un astfel de caz, a unui nivel de criză relevant de 
către Comunitate, trebuie luată în considerare. În prealabil trebuie verificată în mod adecvat 
situaţia. 

Amendamentul 60
Adam Bielan

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 convoacă Grupul de coordonare 
pentru gaz imediat după declararea unuia 
dintre cele trei niveluri de criză prevăzute 
la articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Justificare

La declararea urgenţei comunitare ar putea fi prea târziu pentru întreprinderea anumitor 
acţiuni, ca atare Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui să joace şi un rol preventiv.  
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Amendamentul 61
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care consideră că, într-o 
situaţie de urgenţă comunitară, o acţiune 
întreprinsă de o autoritate competentă sau 
de o întreprindere din sectorul gazelor 
naturale nu este adecvată pentru a face faţă 
urgenţei, sau ameninţă în mod grav situaţia 
dintr-un alt stat membru, Comisia solicită 
autorităţii competente sau întreprinderii să 
îşi modifice acţiunea. 

4. În cazul în care consideră că, într-o 
situaţie de urgenţă comunitară, o acţiune 
întreprinsă de o autoritate competentă sau 
de o întreprindere din sectorul gazelor 
naturale nu este adecvată pentru a face faţă 
urgenţei, sau ameninţă în mod grav situaţia 
dintr-un alt stat membru, Comisia solicită 
autorităţii competente să îşi modifice 
acţiunea sau recomandă autorităţii 
competente să solicite întreprinderii să îşi 
modifice acţiunea..

Or. en

Justificare

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Amendamentul 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Dacă Comisia consideră că, în cazul 
unei situaţii de urgenţă comunitare, 
acţiunile întreprinse de autorităţile 
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competente sau de întreprinderile din 
domeniul gazului nu sunt suficiente, 
Comisia este împuternicită să acţioneze 
direct, aplicând măsurile prevăzute la 
anexele II şi III, în vederea restabilirii 
aprovizionării cu gaz pe pieţele afectate. 

Or. en

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 
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 predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Amendamentul 63
Toine Manders

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. Comisia decide 
alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia şi prezidează 
grupul. Grupul îşi stabileşte propriul 
regulament de procedură şi poate impune 
măsuri obligatorii operatorilor naţionali 
de sisteme de transport în cazuri de 
urgenţă comunitară, în vederea asigurării 
bunei funcţionări a pieţei interne.
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Amendamentul 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

a) statele membre transmit Comisiei 
acordurile interguvernamentale existente 
semnate cu ţări terţe care au un impact 
asupra dezvoltării infrastructurilor de gaze 
şi aprovizionării cu gaze; după încheierea 
unor noi acorduri interguvernamentale, 
statele membre informează Comisia ;

Or. en

Justificare

Dreptul suveran al fiecărui stat de a-şi proteja interesele economice nu poate fi plasat sub 
autoritatea Comisiei Europene. De asemenea, acordurile interguvernamentale ţin exclusiv de 
suveranitatea naţională şi sunt ratificate numai de către parlamentele naţionale.

Amendamentul 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) statele membre transmit Comisiei 
acordurile interguvernamentale existente 
semnate cu ţări terţe care au un impact 
asupra dezvoltării infrastructurilor de gaze 
şi aprovizionării cu gaze; înainte de 
încheierea unor noi acorduri 

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

interguvernamentale, statele membre 
consultă Comisia pentru a evalua 
respectarea de către acestea a legislaţiei 
privind piaţa internă;

Or. en

Amendamentul 66
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale transmit Comisiei următoarele 
detalii ale contractelor încheiate cu 
furnizori din ţări terţe:

b) Autoritatea competentă transmite
Comisiei următoarele detalii ale 
contractelor încheiate de întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale cu furnizori 
din ţări terţe într-o formă consolidată:

Or. en

Justificare

Informaţiile necesare sunt prezentate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale către 
autoritatea competentă, care le transmite Comisiei într-o formă consolidată, suficientă 
Comisiei în atingerea obiectivelor sale.

Amendamentul 67
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ba) întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale notifică autoritatea competentă 
cu privire la informaţiile necesare în 
conformitate cu litera (b).
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Justificare

Informaţiile necesare sunt prezentate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale către 
autoritatea competentă, care le transmite Comisiei într-o formă consolidată, suficientă 
Comisiei în atingerea obiectivelor sale.


