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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Multe s-au schimbat în ultimii ani în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu gaze 
naturale: dependenţa de importuri a crescut, crescând, totodată, şi riscurile legate de furnizori 
şi tranzit. Criza gazelor naturale dintre Rusia şi Ucraina din ianuarie 2009 a demonstrat că în 
întreaga Europă este încă nevoie de investiţii în infrastructuri şi că o mai mare integrare a 
pieţei va îmbunătăţi securitatea aprovizionării. 

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

Această propunere îşi propune să garanteze că există suficiente infrastructuri şi pregătire 
pentru a preveni şi contracara întreruperile intempestive ale aprovizionării cu gaze naturale. 
Îşi propune, totodată, să asigure că piaţa internă de gaze naturale continuă să funcţioneze 
eficient cât mai mult timp posibil pe durata unor astfel de evenimente şi că există mecanisme 
clare de reacţie coordonată în cazuri concrete de întreruperi ale aprovizionării.

Pentru a permite o reacţie şi mai eficace, Directiva 2004/67/CE, care stabileşte o serie de 
măsuri pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, ar trebui să fie înlocuită 
cu un regulament (care este prin natura lui mai eficace datorită aplicabilităţii lui directe) care 
să conţină standarde mai precise privind securitatea aprovizionării şi planificarea situaţiilor de 
urgenţă. 

Cu toate că raportoarea pentru aviz susţine propunerea, consideră că este loc pentru optimizări 
ulterioare, în principal în chestiuni legate de protecţia consumatorilor şi de aplicarea 
instrumentelor de piaţă în timpul unei crize a gazelor. Astfel, raportoarea propune 
amendamente privind următoarele aspecte:

 Accesul facil şi la preţuri decente la energie pentru toţi consumatorii europeni 
reprezintă o prioritate de prim rang pentru raportoarea pentru aviz. Acesta trebuie să 
fie garantat şi în timpul situaţiilor de criză, în special pentru clienţii protejaţi, al căror 
statut trebuie să fie definit în mod clar şi pragmatic. Clienţii trebuie să fie informaţi 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 reacţie progresivă şi 
coordonată la nivelul firmelor furnizoare, al statelor membre şi al Comunităţii. 
Securitatea aprovizionării cu gaze este o sarcină comună a acestor actori, ale căror 
roluri şi responsabilităţi trebuie să fie clar definite; 

 Instrumentele de piaţă de reacţie la întreruperile de aprovizionare trebuie să aibă în 
mod clar întâietate în faţa oricăror măsuri care nu se bazează pe mecanismele pieţei, la 
care nu ar trebui să se recurgă decât în ultimă instanţă.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 a clienţilor 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

Amendamentul 2

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 firmelor furnizoare de gaze 
naturale, al statelor membre şi al 
Comunităţii, atât în termeni de acţiune 
preventivă, cât şi în ceea ce priveşte reacţia 
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la întreruperile efective ale aprovizionării. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici, şcolile şi 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 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Întreprinderile furnizoare de gaze 
naturale contribuie la realizarea 
obiectivelor prezentului regulament, în 
special a standardelor privind 
infrastructura prevăzute la articolul 6 şi a 
standardelor de aprovizionare de la 
articolul 7. 

Or. en
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Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că clienţii 
sunt informaţi în legătură cu standardul 
de aprovizionare prevăzut la alineatul 1 şi 
cu orice drept în materie de protecţie a 
consumatorilor de care beneficiază în 
temeiul Directivei 2009/73/CE. 

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. identifică contribuţia măsurilor care nu 
au la bază mecanismele pieţei, planificate 
sau care urmează a fi implementate în 
cazul nivelului de urgenţă, enumerate în 
anexa III, evaluează gradul în care 
utilizarea măsurilor care nu au la bază 
mecanismele pieţei este necesară pentru a 
face faţă crizei şi efectele acestora şi 
defineşte procedurile pentru implementarea 
lor;

7. identifică contribuţia măsurilor care nu 
au la bază mecanismele pieţei, planificate 
sau care urmează a fi implementate în 
cazul nivelului de urgenţă, enumerate în 
anexa III, evaluează gradul în care 
utilizarea măsurilor care nu au la bază 
mecanismele pieţei este necesară pentru a 
face faţă crizei şi efectele acestora şi 
defineşte procedurile pentru implementarea 
lor; numai în ultimă instanţă se recurge la 
măsuri care nu au la bază mecanismele 
pieţei pentru a garanta securitatea 
aprovizionării cu gaze;

Or. en


