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Amendamentul 44
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Gazele naturale (denumite în continuare 
„gaze”), care reprezintă un element esenţial 
al aprovizionării cu energie a Comunităţii, 
constituie un sfert din aprovizionarea cu 
energie primară şi sunt utilizate, în 
principal, la producerea de energie 
electrică, la încălzire, ca materie primă 
pentru industrie şi carburant pentru 
transporturi.

(1) Gazele naturale (denumite în continuare 
„gaze”), care reprezintă un element esenţial 
al aprovizionării cu energie a Comunităţii, 
constituie un sfert din aprovizionarea cu 
energie primară şi sunt utilizate, în 
principal, la producerea de energie 
electrică, la încălzire, ca materie primă 
pentru industrie şi carburant pentru 
transporturi. Gazele naturale sunt 
combustibilul fosil cel mai puţin poluant, 
reprezentând o soluţie fiabilă, încercată şi 
testată pentru suplimentarea tehnologiilor 
SER în perioade de vârf al cererii.

Or. el

Amendamentul 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Totuşi, în cadrul măsurilor actuale 
privind securitatea aprovizionării cu gaze 
care au fost luate la nivelul Uniunii, 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 fie periclitată 
capacitatea statelor membre de a elabora 
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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.

măsuri în conformitate cu trăsăturile lor 
specifice.

Or. en

Amendamentul 46
Silvia-Adriana Ţicău

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.
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, mai ales în
termeni de acţiune preventivă cum ar fi 
reducerea consumului, integrarea şi 
conectarea surselor de energie 
regenerabilă la reţeaua energetică, dar şi 
în ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării.

Or. ro

Justificare

Acţiunile preventive sunt mai puţin costisitoare şi este esenţială reducerea consumului şi 
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folosirea surselor alternative în toate situaţiile. Astfel, stimularea acestora ar trebui să devină  
imperativă.

Amendamentul 47
Zigmantas Balčytis

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. 
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, 
solidar în faţa crizelor de aprovizionare, 
atât în termeni de acţiune preventivă, cât şi 
în ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării.

Or. lt

Amendamentul 48
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Recunoscând rolul central pe care îl 
are cooperarea internaţională în 
garantarea siguranţei aprovizionării cu 
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gaz a cetăţenilor statelor membre ale UE, 
toate politicile şi planurile de acţiune 
relevante ale UE trebuie să se bazeze pe 
principiul respectului reciproc în relaţia 
cu ţările terţe implicate; soluţionarea 
oricăror eventuale probleme ar trebui să
urmeze calea dialogului şi a negocierilor 
politice.

Or. en

Amendamentul 49
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rutele şi sursele de aprovizionare cu 
gaz a Comunităţii trebuie să contribuie la 
securitatea aprovizionării Comunităţii în 
ansamblul său, precum şi a statelor 
membre considerate individual. Securitatea 
aprovizionării va depinde, pe viitor, de 
evoluţia mixului de combustibili, de 
dezvoltarea producţiei din Comunitate şi 
din ţările terţe care o aprovizionează, de 
investiţiile în instalaţiile de înmagazinare şi 
în rutele din interiorul şi din afara 
Comunităţii, inclusiv în instalaţiile de gaz 
natural lichefiat (GNL).

(5) Diversificarea rutelor şi a surselor de 
aprovizionare cu gaz a Comunităţii este 
esenţială pentru consolidarea securităţii
aprovizionării Comunităţii în ansamblul 
său, precum şi a statelor membre 
considerate individual.  Securitatea 
aprovizionării va depinde, pe viitor, de 
creşterea eficienţei energetice, de evoluţia 
mixului de combustibili, de dezvoltarea 
producţiei din Comunitate şi din ţările terţe 
care o aprovizionează, de investiţiile în 
energiile regenerabile si instalaţiile de 
înmagazinare în diversificarea rutelor şi a 
surselor de aprovizionare din interiorul şi 
din afara Comunităţii, inclusiv în 
instalaţiile de gaz natural lichefiat (GNL).

Or. ro

Justificare

Reducerea consumului de gaz şi înlocuirea gazului ca sursă primară cu surse alternative 
trebuie să devină o prioritate permanentă.
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Amendamentul 50
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rutele şi sursele de aprovizionare cu 
gaz a Comunităţii trebuie să contribuie la 
securitatea aprovizionării Comunităţii în 
ansamblul său, precum şi a statelor 
membre considerate individual. Securitatea 
aprovizionării va depinde, pe viitor, de 
evoluţia mixului de combustibili, de 
dezvoltarea producţiei din Comunitate şi 
din ţările terţe care o aprovizionează, de 
investiţiile în instalaţiile de înmagazinare şi
în rutele din interiorul şi din afara 
Comunităţii, inclusiv în instalaţiile de gaz 
natural lichefiat (GNL).

(5) Rutele şi sursele de aprovizionare cu 
gaz a Uniunii trebuie să contribuie la 
securitatea aprovizionării Uniunii în 
ansamblul său, precum şi a statelor 
membre considerate individual. Securitatea 
aprovizionării va depinde, pe viitor, de 
evoluţia mixului de combustibili, de 
dezvoltarea producţiei din Uniune şi din 
ţările terţe care o aprovizionează, de 
investiţiile în instalaţiile de înmagazinare şi
în diversificarea rutelor şi a surselor de 
aprovizionare, cu un accent deosebit pe 
Nabucco, din interiorul şi din afara 
Uniunii, inclusiv în instalaţiile de gaz 
natural lichefiat (GNL). 

Or. en

Amendamentul 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) O avarie a infrastructurii principale de 
gaze, respectiv aşa-numitul principiu N-1,
poate reprezenta un scenariu realist.
Avaria unei astfel de infrastructuri este 
una dintre analizele de scenarii care poate 
ajuta la evaluarea securităţii 
aprovizionării unui stat membru.

Or. en
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Justificare

În ciuda faptului că propunerea de regulament defineşte indicatorii de infrastructură şi 
aprovizionare în articole specifice (articolul 6/anexa I şi respectiv articolul 7), există 
referinţe şi legături încrucişate între indicatorii propuşi. Acest fapt produce confuzie şi din 
acest motiv propunerea de regulament ar trebui modificată pentru a face distincţia clară între 
cele două tipuri de indicatori. Evaluarea de risc şi de impact include luarea în calcul a mai 
multor scenarii de cerere excepţional de mare şi/sau de întrerupere a aprovizionării, luând în 
considerare toate circumstanţele naţionale şi regionale pertinente.

Amendamentul 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) O avarie a infrastructurii principale de 
gaze, respectiv aşa-numitul principiu N-1,
poate reprezenta un scenariu realist.
Avaria unei astfel de infrastructuri este 
una dintre analizele de scenarii care poate 
ajuta la evaluarea securităţii 
aprovizionării unui stat membru.

Or. en

Justificare

În ciuda faptului că propunerea de regulament defineşte indicatorii de infrastructură şi 
aprovizionare în articole specifice (articolul 6/anexa I şi respectiv articolul 7), există 
referinţe şi legături încrucişate între indicatorii propuşi. Acest fapt produce confuzie şi din 
acest motiv propunerea de regulament ar trebui modificată pentru a face distincţia clară între 
cele două tipuri de indicatori. Evaluarea de risc şi de impact include luarea în calcul a mai 
multor scenarii de cerere excepţional de mare şi/sau de întrerupere a aprovizionării, luând în 
considerare toate circumstanţele naţionale şi regionale pertinente.
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Amendamentul 53
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) O avarie a infrastructurii principale de 
gaze sau surse de aprovizionare cu gaze 
unice, respectiv aşa-numitul principiu N-1, 
reprezintă un scenariu realist. Utilizarea 
avariei unei astfel de infrastructuri sau 
surse de aprovizionare drept valoare de 
referinţă pentru ceea ce ar trebui să poată 
compensa UE în ansamblul său şi fiecare 
dintre statele membre este un bun punct 
de pornire pentru o evaluare iniţială a 
securităţii aprovizionării cu gaze, atât 
pentru UE în ansamblul său, cât şi pentru 
fiecare stat membru în parte.

Or. es

Justificare

Întrucât este o practică des întâlnită ca state membre diferite să se aprovizioneze din aceeaşi 
sursă geografică sau folosind aceeaşi infrastructură, orice problemă a acestora ar exacerba 
consecinţele asupra tuturor, neputându-se apela la statele membre vecine pentru sprijin. Prin 
urmare, se impune o evaluare a criteriului N-1 la nivelul UE.

Amendamentul 54
Gaston Franco

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

stat membru.

Or. en

Justificare

Principiul N-1, aşa cum este definit în regulament, se referă doar la infrastructuri.

Amendamentul 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 Uniune este esenţială pentru a face 
faţă întreruperilor aprovizionării. Existenţa 
unor evaluări ale riscurilor şi impactului 
bazate pe o metodologie comună ar trebui 
să garanteze punerea în aplicare efectivă 
şi eficientă a unor criterii minime privind 
securitatea aprovizionării cu gaze şi
condiţii de concurenţă loială pentru 
securitatea aprovizionării cu gaze, luând în 
considerare specificităţile naţionale şi 
regionale, şi ar trebui 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 de gaz în mod 
apreciabil ca răspuns la o întrerupere a 
aprovizionării. Cu toate acestea, trebuie 
menţionat faptul că trecerea la 
combustibili fosili ar duce la sporirea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Utilizarea eficientă a energiei ar trebui 
promovată mai insistent, ca măsură care 
vizează cererea. Impactul asupra mediului 
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produs de măsurile propuse care vizează 
cererea şi oferta ar trebui luat în 
considerare în mod corespunzător şi ar 
trebui să se acorde prioritate măsurilor 
care au cel mai mic impact asupra 
mediului. Orice investiţie în 
infrastructură ar trebui realizată cu 
respectarea corespunzătoare a mediului şi 
a dispoziţiilor aplicabile din acquis.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligaţiei statelor membre de a realiza evaluări aprofundate de riscuri şi 
impact pe baza unei metodologii comune solide, permiţând, dacă este cazul, să fie luate în 
considerare circumstanţele şi specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează 
în planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta 
caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.

Amendamentul 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(9) Existenţa unei infrastructuri suficiente 
de gaze într-un stat membru, precum şi în 
întreaga Uniune este esenţială pentru a face 
faţă întreruperilor aprovizionării. Existenţa 
unor evaluări ale riscurilor şi impactului 
bazate pe o metodologie comună ar trebui 
să garanteze punerea în aplicare efectivă 
şi eficientă a unor criterii minime privind 
securitatea aprovizionării cu gaze şi
condiţii de concurenţă loială pentru 
securitatea aprovizionării cu gaze, luând în 
considerare specificităţile naţionale şi 
regionale, şi ar trebui să creeze stimulente 
semnificative pentru construcţia 
infrastructurii necesare şi pentru 
ameliorarea nivelului de pregătire în caz de 
criză. Măsurile legate de cerere, precum 
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mod apreciabil ca răspuns la o întrerupere a 
aprovizionării. 

utilizarea altor combustibili, pot deţine un 
rol important în garantarea securităţii 
energetice, atunci când pot fi aplicate rapid 
şi când pot reduce cererea de gaz în mod 
apreciabil ca răspuns la o întrerupere a 
aprovizionării.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligaţiei statelor membre de a realiza evaluări aprofundate de riscuri şi 
impact pe baza unei metodologii comune solide, permiţând, dacă este cazul, să fie luate în 
considerare circumstanţele şi specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează 
în planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta 
caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.

Amendamentul 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 Uniune este esenţială pentru a face 
faţă întreruperilor aprovizionării. Existenţa 
unor evaluări ale riscurilor şi impactului 
bazate pe o metodologie comună ar trebui 
să garanteze punerea în aplicare efectivă 
şi eficientă a unor criterii minime privind 
securitatea aprovizionării cu gaze şi
condiţii de concurenţă loială pentru 
securitatea aprovizionării cu gaze, luând în 
considerare specificităţile naţionale şi 
regionale, şi ar trebui 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 
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şi când pot reduce cererea de gaz în mod 
apreciabil ca răspuns la o întrerupere a 
aprovizionării.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligaţiei statelor membre de a realiza evaluări aprofundate de riscuri şi 
impact pe baza unei metodologii comune solide, permiţând, dacă este cazul, să fie luate în 
considerare circumstanţele şi specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează 
în planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta 
caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.

Amendamentul 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. Utilizarea eficientă a 
energiei (cum ar fi îmbunătăţirea 
eficienţei energetice pentru clădiri şi 
pentru consumatorii industriali) ar trebui 
să constituie o prioritate permanentă, ca 
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măsură care vizează cererea.

Or. ro

Justificare

Măsurile luate legate de cerere trebuie să fie o preocupare permanentă , iar utilizarea 
eficientă a energiei precum şi diversificarea surselor de energie nu trebuie să ne preocupe 
doar în perioade de criză.

Amendamentul 59
Ioannis A. Tsoukalas

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 Uniune 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, 
luând în considerare specificităţile 
naţionale şi regionale, 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. en
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Amendamentul 60
Zigmantas Balčytis

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 de gaze 
suficiente şi diversificate în statele 
membre, îndeosebi în regiunile izolate de 
sursele de aprovizionare cu energie, 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.

Or. lt

Amendamentul 61
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Investiţiile în eficienţa energetică ar 
trebui promovate puternic în ţările 
furnizoare şi cele de tranzit, precum şi în 
cadrul UE.

Or. en
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Amendamentul 62
Fiona Hall

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Lansarea Parteneriatului privind 
eficienţa energetică şi mediul pentru 
Europa de Est ar trebui să încurajeze 
dezvoltarea propunerilor concrete de 
reducere a cererii de gaz prin ameliorări 
ale eficienţei energetice, cum ar fi 
modernizarea sistemelor publice de 
termoficare în Ucraina, contribuind, 
astfel, la securitatea aprovizionării cu gaz 
a UE.

Or. en

Amendamentul 63
Zigmantas Balčytis

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 

(10) Investiţiile în noile infrastructuri de 
gaz trebuie să fie puternic încurajate,  
îndeosebi în regiunile izolate de sursele de 
aprovizionare cu energie. Aceste investiţii 
ar reduce dependenţa de un singur 
furnizor şi ar garanta mai bine securitatea 
aprovizionării cu gaze şi o funcţionare mai 
bună 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 
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lua mai bine în considerare implicaţiile 
transfrontaliere.

operatorilor de sisteme de transport de gaze 
(„ENTSO-G”) trebuie să se implice 
îndeaproape pentru a lua mai bine în 
considerare implicaţiile transfrontaliere.

Or. lt

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Ţicău

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. Facilitarea integrării 
gazului produs din surse de energie 
regenerabile în infrastructura reţelelor de 
gaze ar trebui să constituie o preocupare 
permanentă. 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

Justificare

Comisia şi Consiliul ar trebui să stabilească normative europene pentru stimularea utilizării 
surselor alternative precum şi stimulente pentru noi investiţii.
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Amendamentul 65
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Diferite surse de finanţare comunitară 
sunt disponibile pentru a ajuta statele 
membre să finanţeze investiţiile necesare în 
infrastructura şi producţia locale, în special 
împrumuturi şi garanţii de la Banca 
Europeană de Investiţii sau finanţări prin 
fonduri regionale, structurale sau de 
coeziune. Banca Europeană de Investiţii, 
precum şi instrumentele comunitare 
externe, cum ar fi IEVP, IPA şi ICD pot, 
de asemenea, finanţa acţiuni în ţări terţe în 
scopul ameliorării securităţii aprovizionării 
cu energie.

(11) Diferite surse de finanţare comunitară 
sunt disponibile pentru a ajuta statele 
membre să finanţeze investiţiile necesare în 
infrastructura, producţia şi în măsurile de 
eficienţă energetică de la nivel regional şi 
local, în special împrumuturi şi garanţii de 
la Banca Europeană de Investiţii sau 
finanţări prin fonduri regionale, structurale 
sau de coeziune.

Or. ro

Justificare

Investiţiile în eficientizarea consumului de energie, în surse alternative asigură nu numai 
reducerea emisiilor de CO2 dar şi reducerea dependenţei de importul de gaz cât şi investiţii 
mai mici pentru răspunsuri la situaţii de criză.

Amendamentul 66
Takis Hadjigeorgiou

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 

(12) Prezentul regulament ar trebui să ia 
în considerare caracteristicile naţionale 
ale fiecărui stat membru în domeniul 
aprovizionării cu gaz şi să prevadă 
instrumente bazate pe asigurarea 
protecţiei consumatorilor şi care să 
acorde prioritate atenuării efectelor 
întreruperii aprovizionării. Totuşi statele 
membre vor fi în continuare responsabile 
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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.

pentru securitatea proprie şi vor beneficia 
de o flexibilitate considerabilă în ceea ce 
priveşte alegerea modalităţilor şi 
instrumentelor de asigurare a securităţii 
aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 singure 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.

Or. en

Justificare

În primele două faze ale crizei, se aşteaptă pe deplin ca piaţa să soluţioneze problema, dar în 
timpul unei crize/urgenţe reale, când numai mecanismele de piaţă sunt insuficiente pentru a 
face faţă crizei, statele membre ar trebui să se implice. Mecanismele pieţei şi cele care nu 
sunt de piaţă pot funcţiona în paralel în această fază a crizei.
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Amendamentul 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 singure 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.

Or. en

Justificare

În primele două faze ale crizei, se aşteaptă pe deplin ca piaţa să soluţioneze problema, dar în 
timpul unei crize/urgenţe reale, când numai mecanismele de piaţă sunt insuficiente pentru a 
face faţă crizei, statele membre ar trebui să se implice. Mecanismele pieţei şi cele care nu 
sunt de piaţă pot funcţiona în paralel în această fază a crizei.

Amendamentul 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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 
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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. 

utilizate atunci când pieţele nu mai sunt 
capabile să facă faţă singure 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.

Or. en

Justificare

În primele două faze ale crizei, se aşteaptă pe deplin ca piaţa să soluţioneze problema, dar în 
timpul unei crize/urgenţe reale, când numai mecanismele de piaţă sunt insuficiente pentru a 
face faţă crizei, statele membre ar trebui să se implice. Mecanismele pieţei şi cele care nu 
sunt de piaţă pot funcţiona în paralel în această fază a crizei.

Amendamentul 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 singure 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.

Or. en

Justificare

În primele două faze ale crizei, se aşteaptă pe deplin ca piaţa să soluţioneze problema, dar în 
timpul unei crize/urgenţe reale, când numai mecanismele de piaţă sunt insuficiente pentru a 
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face faţă crizei, statele membre ar trebui să se implice. Mecanismele pieţei şi cele care nu 
sunt de piaţă pot funcţiona în paralel în această fază a crizei.

Amendamentul 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Investiţiile UE în infrastructura şi 
producţia locale ar trebui să fie susţinute 
de eforturile statelor membre şi ale 
Comisiei de a promova în vecinătatea UE, 
în cooperare cu ţările terţe, extinderea 
principiilor şi normelor pieţei interne, în 
conformitate cu Tratatul privind Carta 
Energiei. Comisia ar trebui să ia în 
considerare extinderea corespunzătoare şi 
la alte ţări terţe a Comunităţii Energetice 
Europene, alcătuită din UE şi ţările din 
sud-estul Europei, precum şi crearea, 
pornind de la modelul acestei comunităţi, 
de noi pieţe energetice regionale, cum ar 
fi o comunitate energetică euro-
mediteraneană, în vederea garantării 
securităţii aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 72
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru o mai mare securitate a 
aprovizionării cu gaze naturale, este 
necesar să se asigure rezerve de gaze 
naturale în statele membre. Prin prisma 
întâietăţii acordate instrumentelor de 
piaţă, aceste rezerve ar trebui constituite 
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sub forma unor parteneriate public-privat.

Or. de

Justificare

Securitatea aprovizionării nu ar trebui privită dintr-o singură perspectivă, şi anume 
asigurarea rezervelor, ci şi din perspectiva asigurării unei aprovizionări independente şi 
ghidate de piaţă prin parteneriate public-privat. 

Amendamentul 73
Takis Hadjigeorgiou

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) Piaţa internă a gazelor oferă 
Comunităţii cel mai înalt nivel de 
securitate a aprovizionării pentru toate 
statele membre, cu condiţia ca piaţa să 
poată funcţiona pe deplin şi să apere 
interesele consumatorilor 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 nevoile şi protecţia 
consumatorilor prin intermediul unor 
sisteme de control al preţurilor care, în 
perioade de criză, au tendinţa să crească 
foarte brusc deoarece creşte cererea şi 
scade oferta (legea cererii şi ofertei).

Or. el
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Amendamentul 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
Uniunii 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 
Uniunii, 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 funcţionarea pieţei interne, 
pentru a evita denaturările pieţei şi 
compromiterea răspunsurilor pieţei la 
întreruperi.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că politicile ar trebui să fie compatibile cu funcţionarea pieţei 
interne, şi nu cu „cerinţele” pieţei.

Amendamentul 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(14) Realizarea pieţei interne a gazelor şi 
concurenţa efectivă pe această piaţă oferă 
Uniunii 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 
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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. 

Uniunii, 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 funcţionarea pieţei interne, 
pentru a evita denaturările pieţei şi 
compromiterea răspunsurilor pieţei la 
întreruperi.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că politicile ar trebui să fie compatibile cu funcţionarea pieţei
interne, şi nu cu „cerinţele” pieţei.

Amendamentul 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale şi autorităţilor 
competente este, prin urmare, crucială 
pentru evitarea incompatibilităţii 
competenţelor şi pentru menţinerea bunei 
funcţionări a pieţei interne, în special în 
contextul întreruperilor aprovizionării şi al 
situaţiilor de criză.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reinstituit în propunerea 
de regulament, şi pentru a evita incompatibilitatea competenţelor.
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Amendamentul 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 evitarea incompatibilităţii 
competenţelor şi pentru menţinerea bunei 
funcţionări a pieţei interne, în special în 
contextul întreruperilor aprovizionării şi al 
situaţiilor de criză.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reinstituit în propunerea 
de regulament, şi pentru a evita incompatibilitatea competenţelor.

Amendamentul 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 evitarea incompatibilităţii 
competenţelor şi pentru menţinerea bunei 
funcţionări a pieţei interne, în special în 
contextul întreruperilor aprovizionării şi al 
situaţiilor de criză.

Or. en
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Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reinstituit în propunerea 
de regulament, şi pentru a evita incompatibilitatea competenţelor.

Amendamentul 79
Algirdas Saudargas

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, în special cele care 
furnizează accesul la reţeaua de gaz a 
UE, 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 cazul în 
care interconexiunile necesare nu sunt 
viabile din punct de vedere financiar 
pentru întreprinderile din sectorul 
gazelor, dar au o valoare adăugată clară 
în ceea ce priveşte securitatea 
aprovizionării cu gaz, Comisia ar trebui 
să propună stimulente financiare 
adecvate pentru a garanta că toate statele 
membre sunt conectate fizic la reţeaua de 
gaz a UE.

Or. en



PE438.187v01-00 28/113 AM\801609RO.doc

RO

Amendamentul 80
Hannes Swoboda

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, precum şi a unui 
număr limitat de consumatori
suplimentari, îndeosebi a consumatorilor 
care furnizează servicii publice 
importante, care pot fi definiţi de către 
statele membre în cauză, 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 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 consumatorilor 
protejaţi în cazul în care piaţa, singură, 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

Consumatorii casnici au nevoie, cu siguranţă, de protecţie, dar o posibilă extindere a 
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categoriei consumatorilor protejaţi la nivelul UE este un subiect foarte complex şi sensibil 
care necesită un studiu aprofundat de evaluare a impactului. În plus, extinderea domeniului 
de aplicare a categoriei consumatorilor protejaţi ar trebui să rămână o competenţă 
naţională, întrucât măsura în care această extindere este corespunzătoare şi adecvată ar 
trebui evaluată în funcţie de circumstanţele naţionale, în special configuraţia surselor de 
energie şi importanţa gazului în respectiva configuraţie. Prin urmare, propunerea de 
regulament nu ar trebui să extindă protecţia obligatorie la nivelul UE dincolo de 
consumatorii casnici.

Amendamentul 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 consumatorilor 
protejaţi în cazul în care piaţa, singură, 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

Consumatorii casnici au nevoie, cu siguranţă, de protecţie, dar o posibilă extindere a 
categoriei consumatorilor protejaţi la nivelul UE este un subiect foarte complex şi sensibil 
care necesită un studiu aprofundat de evaluare a impactului. În plus, extinderea domeniului 
de aplicare a categoriei consumatorilor protejaţi ar trebui să rămână o competenţă 
naţională, întrucât măsura în care această extindere este corespunzătoare şi adecvată ar 
trebui evaluată în funcţie de circumstanţele naţionale, în special configuraţia surselor de 
energie şi importanţa gazului în respectiva configuraţie. Prin urmare, propunerea de 
regulament nu ar trebui să extindă protecţia obligatorie la nivelul UE dincolo de 
consumatorii casnici.



PE438.187v01-00 30/113 AM\801609RO.doc

RO

Amendamentul 83
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Există o serie largă de instrumente 
care permit respectarea obligaţiilor în 
materie de securitate a aprovizionării. 
Aceste instrumente trebuie utilizate într-un 
cadru naţional, regional sau comunitar, 
după caz, pentru a se garanta că ele 
generează un rezultat consistent şi rentabil.

(19) Există o serie largă de instrumente 
care permit respectarea obligaţiilor în 
materie de securitate a aprovizionării. 
Aceste instrumente trebuie utilizate într-un 
cadru naţional, regional sau comunitar, 
după caz, pentru a oferi securitate în 
primul rând consumatorilor şi a se garanta 
că ele generează un rezultat consistent şi 
rentabil.

Or. el

Amendamentul 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament. Autorităţile competente sunt responsabile pentru stabilirea planurilor, dar 
consultă întreprinderile din sectorul gazelor.

Amendamentul 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament. Autorităţile competente sunt responsabile pentru stabilirea planurilor, dar 
consultă întreprinderile din sectorul gazelor. 
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Amendamentul 86
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament. Autorităţile competente sunt responsabile pentru stabilirea planurilor, dar 
consultă întreprinderile din sectorul gazelor. 

Amendamentul 87
Gaston Franco

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a garanta cel mai înalt nivel de 
pregătire pentru situaţia unei întreruperi a 
aprovizionării, trebuie instituite planuri de 
urgenţă de către toate întreprinderile din 
sectorul gazelor în colaborare cu

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

sectorul gazelor. Aceste planuri trebuie să 
fie coerente între ele. Conţinutul lor trebuie 
să urmeze cele mai bune practici din 
planurile existente şi să definească roluri şi 
responsabilităţi clare pentru toate 
întreprinderile din sectorul gazelor şi 
autorităţile competente implicate. Trebuie 
instituite planuri de urgenţă comune la 
nivel regional atunci când este posibil şi 
dacă este necesar. 

Or. en

Justificare

Acest considerent nu este în conformitate cu restul dispoziţiilor regulamentului. Autorităţile 
competente au competenţa stabilirii planurilor de urgenţă. 

Amendamentul 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 la 
nivelul Uniunii şi mai ales pentru a sprijini 
statele membre expuse la condiţii 
geografice sau geologice mai puţin 
favorabile, statele membre ar trebui să 
elaboreze măsuri de solidaritate.
Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale ar trebui să elaboreze măsuri
precum acorduri comerciale, care pot 
prevedea creşterea exportului de gaze sau 
creşterea extragerilor din depozite. Este 
important să se încurajeze încheierea de 
acorduri prealabile între întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale. 
Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale ar trebui să fie compensate 
întotdeauna în mod corect şi echitabil 
pentru măsurile care le sunt solicitate în 
vederea pregătirii unei situaţii de urgenţă. 
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Obligaţiile privind măsurile de solidaritate 
ar trebui limitate la aprovizionarea 
consumatorilor casnici. 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

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament.

Amendamentul 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 la 
nivelul Uniunii şi mai ales pentru a sprijini 
statele membre expuse la condiţii 
geografice sau geologice mai puţin 
favorabile, statele membre ar trebui să 
elaboreze măsuri de solidaritate.
Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale ar trebui să elaboreze măsuri
precum acorduri comerciale, care pot 
prevedea creşterea exportului de gaze sau 
creşterea extragerilor din depozite. Este 
important să se încurajeze încheierea de 
acorduri prealabile între întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale. 
Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale ar trebui să fie compensate 
întotdeauna în mod corect şi echitabil 
pentru măsurile care le sunt solicitate în 
vederea pregătirii unei situaţii de urgenţă. 
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Obligaţiile privind măsurile de solidaritate 
ar trebui limitate la consumatorii casnici.
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

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament.

Amendamentul 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 la 
nivelul Uniunii şi mai ales pentru a sprijini 
statele membre expuse la condiţii 
geografice sau geologice mai puţin 
favorabile, statele membre ar trebui să 
elaboreze măsuri de solidaritate.
Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale ar trebui să elaboreze măsuri
precum acorduri comerciale, care pot 
prevedea creşterea exportului de gaze sau 
creşterea extragerilor din depozite. Este 
important să se încurajeze încheierea de 
acorduri prealabile între întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale. 
Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale ar trebui să fie compensate 
întotdeauna în mod corect şi echitabil 
pentru măsurile care le sunt solicitate în 
vederea pregătirii unei situaţii de urgenţă.
Măsurile de solidaritate pot fi în special 
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adecvate între statele membre pentru care 
Comisia recomandă instituirea unor planuri 
comune de acţiune preventivă sau de 
urgenţă la nivel regional.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament.

Amendamentul 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene prevede întărirea 
solidarităţii 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

Or. ro

Justificare

Este important să implementăm Tratatul de la Lisabona care, conform Articolului 194, 
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prevede ca politica energetică a Uniunii să fie aplicată în spirit de solidaritate.

Amendamentul 92
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Grupul de coordonare pentru gaz, 
instituit prin Directiva 2004/67/CE din 26 
aprilie 2004 privind măsurile de garantare 
a securităţii aprovizionării cu gaz natural, 
trebuie să consilieze Comisia pentru a 
facilita coordonarea măsurilor de 
securitatea a aprovizionării în cazul unei 
urgenţe comunitare. El trebuie, de 
asemenea, să monitorizeze gradul de 
adecvare a măsurilor care vor fi luate în 
conformitate cu prezentul regulament.

(28) Grupul de coordonare pentru gaz, 
instituit prin Directiva 2004/67/CE din 26 
aprilie 2004 privind măsurile de garantare 
a securităţii aprovizionării cu gaz natural, 
trebuie să consilieze Comisia cu ocazia 
verificării existenţei unei eventuale 
situaţii de urgenţă la nivel comunitar, 
precum şi pentru a facilita coordonarea 
măsurilor de securitate a aprovizionării în 
cazul unei urgenţe comunitare. El trebuie, 
de asemenea, să monitorizeze gradul de 
adecvare a măsurilor care vor fi luate în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Grupul de coordonare pentru gaz, ţinând cont de faptul că este format din reprezentanţi ai 
statelor membre UE, ai sectorului energetic şi ai consumatorilor, este cel mai în măsură să 
estimeze situaţia aprovizionării fiind, în cazul unei urgenţe la nivel comunitar, potrivit pentru 
rolul de platformă de cooperare între sectorul economic, instituţiile de stat şi Comisia 
Europeană. Din acest motiv, acest for ar trebui să fie consultat, de asemenea, de către 
Comisia Europeană pentru fundamentarea unei decizii legate de apariţia unei situaţii de 
urgenţă la nivel comunitar.



PE438.187v01-00 38/113 AM\801609RO.doc

RO

Amendamentul 93
Takis Hadjigeorgiou

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 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(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, singură, nu mai 
poate furniza gazele necesare, de către 
autorităţile competente. Aceste măsuri 
excepţionale ar trebui să fie în deplină 
conformitate cu normele Uniunii şi ar 
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trebuie notificate Comisiei. trebui notificate Comisiei şi Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

Mecanismele pieţei şi cele care nu sunt de piaţă pot funcţiona în această fază a crizei. În 
calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate, Grupul de coordonare 
pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb de experienţe, precum 
şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să 
faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar 
trebui consultat periodic de către Comisie în conformitate cu dispoziţiile prezentului 
regulament.

Amendamentul 95
Paul Rübig

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.

(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, singură, nu mai 
poate furniza gazele necesare, de către 
autorităţile competente. Aceste măsuri 
excepţionale ar trebui să fie în deplină 
conformitate cu normele Uniunii şi ar 
trebui notificate Comisiei şi Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

Mecanismele pieţei şi cele care nu sunt de piaţă pot funcţiona  în această fază a crizei. În 
calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate, Grupul de coordonare 
pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb de experienţe, precum 
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şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să 
faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar 
trebui consultat periodic de către Comisie în conformitate cu dispoziţiile prezentului 
regulament.

Amendamentul 96
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 ar trebui să fie în deplină 
conformitate cu normele Uniunii şi ar 
trebui notificate Comisiei şi Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Amendamentul 97
Zigmantas Balčytis

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 

(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 
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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.

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 ar trebui să fie în deplină 
conformitate cu normele comunitare şi ar 
trebui notificate Comisiei şi Grupului de 
coordonare pentru gaz. 

Or. lt

Amendamentul 98
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a
Comunităţii, Comisia trebuie să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux 
stabil de gaze. Comisia trebuie să aibă 
dreptul de a desfăşura un grup operativ
pentru a monitoriza fluxurile de gaze în 
situaţiile de criză în interiorul Comunităţii, 
şi, în consultare cu ţările terţe implicate, în 
afara Comunităţii, iar în cazul în care o 
criză are loc din cauza dificultăţilor dintr-
o ţară terţă, de a-şi asuma un rol de 
mediere şi facilitare.

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a Uniunii, 
Comisia ar putea lua măsura de a 
desfăşura un grup consultativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Uniunii în consultare cu 
statele membre în cauză şi cu acordul 
acestora, şi, în afara Uniunii, în 
consultare cu ţările terţe implicate şi cu 
acordul acestora.

Or. en
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Amendamentul 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a
Comunităţii, Comisia trebuie să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare.

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a Uniunii, 
Comisia ar trebui să includă în acordurile 
comerciale, de asociere, de parteneriat şi 
de cooperare între UE şi ţările 
producătoare sau de tranzit o „clauză de 
securitate energetică”. Comisia ar trebui
să coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Uniunii un flux stabil de 
gaze. Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Uniunii, şi, în consultare 
cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare prin Vicepreşedintele 
Comisiei/Înaltul Reprezentant.

Or. en

Amendamentul 100
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să 

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a Uniunii, 
în special în cazul unui urgenţe la nivelul 
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coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare. 

Uniunii, Comisia, după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, ar 
trebui să coordoneze acţiunile privind ţările 
terţe, cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Uniunii un flux stabil de 
gaze. Comisia, după consultarea Grupului 
de coordonare pentru gaz, ar trebui să 
aibă dreptul de a desfăşura un grup 
operativ pentru a monitoriza fluxurile de 
gaze în situaţiile de criză în interiorul 
Uniunii, şi, în consultare cu ţările terţe 
implicate, în afara Uniunii, iar în cazul în 
care o criză are loc din cauza dificultăţilor 
dintr-o ţară terţă, de a-şi asuma un rol de 
mediere şi facilitare. 

Or. en

Amendamentul 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare. 

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a Uniunii, 
în cazul unui urgenţe la nivelul Uniunii,
Comisia, după consultarea Grupului de 
coordonare pentru gaz, ar trebui să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Uniunii un flux stabil de 
gaze. Comisia, după consultarea Grupului 
de coordonare pentru gaz, ar trebui să 
aibă dreptul de a desfăşura un grup 
operativ pentru a monitoriza fluxurile de 
gaze în situaţiile de criză în interiorul 
Uniunii, şi, în consultare cu ţările terţe 
implicate, în afara Uniunii, iar în cazul în 



PE438.187v01-00 44/113 AM\801609RO.doc

RO

care o criză are loc din cauza dificultăţilor 
dintr-o ţară terţă, de a-şi asuma un rol de 
mediere şi facilitare. 

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii în cauză, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de 
securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic de către Comisie, 
în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.

Amendamentul 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare. 

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a Uniunii, 
în cazul unui urgenţe la nivelul Uniunii,
Comisia, după consultarea Grupului de 
coordonare pentru gaz, ar trebui să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Uniunii un flux stabil de 
gaze. Comisia, după consultarea Grupului 
de coordonare pentru gaz, ar trebui să 
aibă dreptul de a desfăşura un grup 
operativ pentru a monitoriza fluxurile de 
gaze în situaţiile de criză în interiorul 
Uniunii, şi, în consultare cu ţările terţe 
implicate, în afara Uniunii, iar în cazul în 
care o criză are loc din cauza dificultăţilor 
dintr-o ţară terţă, de a-şi asuma un rol de 
mediere şi facilitare. 
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Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii în cauză, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de 
securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic de către Comisie, 
în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.

Amendamentul 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare. 

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a Uniunii, 
în cazul unui urgenţe la nivelul Uniunii,
Comisia, după consultarea Grupului de 
coordonare pentru gaz, ar trebui să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Uniunii un flux stabil de 
gaze. Comisia, după consultarea Grupului 
de coordonare pentru gaz, ar trebui să 
aibă dreptul de a desfăşura un grup 
operativ pentru a monitoriza fluxurile de 
gaze în situaţiile de criză în interiorul 
Uniunii, şi, în consultare cu ţările terţe 
implicate, în afara Uniunii, iar în cazul în 
care o criză are loc din cauza dificultăţilor 
dintr-o ţară terţă, de a-şi asuma un rol de 
mediere şi facilitare.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
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industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii în cauză, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de 
securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic de către Comisie, 
în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.

Amendamentul 104
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare. 

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a Uniunii, 
în cazul unui urgenţe la nivelul Uniunii,
Comisia, după consultarea Grupului de 
coordonare pentru gaz, ar trebui să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Uniunii un flux stabil de 
gaze. Comisia, după consultarea Grupului 
de coordonare pentru gaz, ar trebui să 
aibă dreptul de a desfăşura un grup 
operativ pentru a monitoriza fluxurile de 
gaze în situaţiile de criză în interiorul 
Uniunii, şi, în consultare cu ţările terţe 
implicate, în afara Uniunii, iar în cazul în 
care o criză are loc din cauza dificultăţilor 
dintr-o ţară terţă, de a-şi asuma un rol de 
mediere şi facilitare.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii în cauză, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de 
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securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic de către Comisie, 
în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.

Amendamentul 105
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare. 

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
securităţii aprovizionării cu gaze a Uniunii, 
în cazul unui urgenţe la nivelul Uniunii,
Comisia, după consultarea Grupului de 
coordonare pentru gaz, ar trebui să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Uniunii un flux stabil de 
gaze. Comisia, după consultarea Grupului 
de coordonare pentru gaz, ar trebui să 
aibă dreptul de a desfăşura un grup 
operativ pentru a monitoriza fluxurile de 
gaze în situaţiile de criză în interiorul 
Uniunii, şi, în consultare cu ţările terţe 
implicate, în afara Uniunii, iar în cazul în 
care o criză are loc din cauza dificultăţilor 
dintr-o ţară terţă, de a-şi asuma un rol de 
mediere şi facilitare.

Or. en

Amendamentul 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
ţările terţe reprezintă un element central al 
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securităţii aprovizionării cu gaze a 
Comunităţii, Comisia trebuie să 
coordoneze acţiunile privind ţările terţe, 
cooperând cu producătorii şi ţările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situaţiilor de criză şi 
pentru a asigura Comunităţii un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfăşura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situaţiile de 
criză în interiorul Comunităţii, şi, în 
consultare cu ţările terţe implicate, în afara 
Comunităţii, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare. 

securităţii aprovizionării cu gaze a Uniuni, 
Comisia ar trebui să coordoneze acţiunile 
de urgenţă privind ţările terţe, cooperând 
cu producătorii şi ţările de tranzit pentru 
instituirea unor mecanisme pentru 
gestionarea situaţiilor de criză şi pentru a 
asigura Uniunii un flux stabil de gaze. 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
solicita desfăşurarea unui grup operativ 
pentru a monitoriza fluxurile de gaze în 
situaţiile de criză în interiorul Uniunii, şi, 
în consultare cu ţările terţe implicate, în 
afara Uniunii, iar în cazul în care o criză 
are loc din cauza dificultăţilor dintr-o ţară 
terţă, de a-şi asuma un rol de mediere şi 
facilitare prin Comisarul pentru energie şi 
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul 
Reprezentant.

Or. en

Justificare

Înaltul Reprezentant/Vicepreşedintele şi Comisarul pentru energie ar trebui să fie implicaţi în 
fiecare fază a punerii în aplicare a regulamentului. Acesta/aceasta ar trebui să se ocupe, în 
special, de medierea şi negocierea cu ţările terţe şi cu reprezentanţii industriei în numele 
statelor membre în situaţii de criză. Comisarul pentru energie ar trebui, în special, să 
coordoneze activităţile Grupului de coordonare pentru gaz, care ar trebui consultat în mod 
obligatoriu în cazul unei situaţii de criză.

Amendamentul 107
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) solicită Comisiei să întocmească o 
propunere pentru a proteja consumatorii 
în mod efectiv, ca măsură preventivă în 
caz de acorduri privind preţurile între 
entităţile economice implicate. 

Or. el
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Amendamentul 108
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Contractele referitoare la 
aprovizionarea cu gaze din ţările terţe nu 
pot conţine dispoziţii care încalcă normele 
UE privind piaţa internă, în special 
restricţiile de reexportare sau clauzele 
care au acelaşi efect ca aşa numita 
„clauză de destinaţie”. 

Or. en

Amendamentul 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 prin asigurarea funcţionării 
corecte şi continue a pieţei interne de gaze
şi prin stabilirea unor măsuri 
excepţionale care urmează să fie puse în 
aplicare în cazul în care piaţa nu mai este 
în măsură să furnizeze volumul necesar 
de gaze, prevăzând definirea şi atribuirea 
clară a responsabilităţilor, precum şi 
coordonarea răspunsurilor de la nivelul 
statelor membre şi al Uniunii, atât în 
termeni de acţiune preventivă, cât şi în 
ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării sau la 
ameninţări serioase şi credibile privind 
astfel de întreruperi, în spiritul 
solidarităţii dintre statele membre.
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Justificare

Întreruperile efective ale aprovizionării nu ar trebui să fie singurul motiv de a reacţiona; 
ameninţările serioase şi credibile ar trebui, de asemenea, să aibă rol declanşator. Spiritul 
solidarităţii ar trebui accentuat în textul regulamentului, în conformitate cu concluziile 
Consiliului European din martie 2009 şi cu articolul 176A din Tratatul de la Lisabona. 
Această solidaritate ar trebui să fie esenţială pentru consolidarea politicii comune a UE în 
domeniul energetic şi ar trebui să fie dezvoltată atât pe plan intern, cât şi pe plan extern, la 
nivel politic, în cadrul dialogului cu ţările terţe, în timpul şi în afara situaţiilor de criză.

Amendamentul 110
Konrad Szymański

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 prin asigurarea funcţionării 
corecte şi continue a pieţei interne de gaze
şi prin stabilirea unor măsuri 
excepţionale care urmează să fie puse în 
aplicare în cazul în care piaţa nu mai este 
în măsură să furnizeze volumul necesar 
de gaze, prevăzând definirea şi atribuirea
clară a responsabilităţilor, precum şi 
coordonarea răspunsurilor de la nivelul 
statelor membre şi al Uniunii, atât în 
termeni de acţiune preventivă, cât şi în 
ceea ce priveşte reacţia la întreruperile 
efective ale aprovizionării sau la 
ameninţări serioase şi credibile privind 
astfel de întreruperi, în spiritul 
solidarităţii dintre statele membre.

Or. en
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Amendamentul 111
Takis Hadjigeorgiou

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
ţinând cont întotdeauna de interesul 
consumatorilor; regulamentul prevede 
definirea şi atribuirea clară a 
responsabilităţilor, precum şi coordonarea 
răspunsurilor prin intermediul unor 
proceduri transparente 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.

Or. el

Amendamentul 112
Werner Langen

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 întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale, al statelor membre, al 
mecanismelor de cooperare regională 
implicate şi al Comunităţii, atât în termeni 
de acţiune preventivă, cât şi în ceea ce 
priveşte reacţia la întreruperile efective ale 
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aprovizionării.

Or. de

Justificare

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Amendamentul 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale, al statelor membre şi al
Uniunii, atât în termeni de acţiune 
preventivă, cât şi în ceea ce priveşte reacţia 
la întreruperile efective ale aprovizionării.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II: statele membre; III: Comisia), nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament.
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Amendamentul 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menţionate la primul paragraf
se aplică numai în cazul unei situaţii de 
criză acută pentru care statele membre 
creează un cadru naţional adecvat în 
vederea asigurării aprovizionării cu gaz.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană ar trebui să definească numai cerinţe minime comune la nivelul UE, 
permiţând statelor membre să-şi creeze cadre naţionale adecvate care iau în considerare 
specificităţile lor şi situaţiile actuale. Într-adevăr, securitatea aprovizionării ar trebui 
abordată la nivel regional astfel încât să fie compatibilă cu dispoziţiile celui de-al treilea 
pachet legislativ privind liberalizarea sectorului energetic.

Amendamentul 115
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 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 racordaţi la o reţea de 
distribuţie a gazelor;

Or. en

Justificare

Amendament care trebuie tratat împreună cu amendamentele la articolul 5 şi articolul 8. 
Conceptul de „consumatori protejaţi” este legat direct de obligaţiile în materie de 
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solidaritate ale tuturor statelor membre. Prin crearea unei definiţii extinse există riscul de 
distorsionare a pieţei interne şi parazitism dacă unul dintre statele membre consideră multe 
sectoare ca fiind consumatori protejaţi, iar alt stat membru, numai consumatorii casnici. Este 
necesară o definiţie uniformă. Totuşi dacă un stat membru are capacitatea de a lua măsuri 
suplimentare pentru alte sectoare, ar trebui să i se permită acest lucru (a se vedea 
amendamentele la articolul 8 şi articolul 5).

Amendamentul 116
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 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 racordaţi la o reţea de 
distribuţie a gazelor;

Or. en

Justificare

Definiţia consumatorilor protejaţi ar trebui să fie cât mai clară şi, de asemenea, cât mai 
restrânsă. Existenţa unui grup prea larg de consumatori protejaţi nu ar ajuta nici securitatea 
aprovizionării, nici consumatorii.

Amendamentul 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 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 

(1) „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici deja racordaţi la o 
reţea de distribuţie a gazelor;
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spitalele cu condiţia ca acestea să fie deja 
racordate la o reţea de distribuţie a 
gazelor;

Or. en

Justificare

Consumatorii casnici au nevoie, cu siguranţă, de protecţie, dar o posibilă extindere a 
categoriei consumatorilor protejaţi la nivelul UE este un subiect foarte complex şi sensibil 
care necesită un studiu aprofundat de evaluare a impactului. În plus, extinderea domeniului 
de aplicare a categoriei consumatorilor protejaţi ar trebui să rămână o competenţă 
naţională, întrucât măsura în care această extindere este corespunzătoare şi adecvată ar 
trebui evaluată în funcţie de circumstanţele naţionale, în special configuraţia surselor de 
energie şi importanţa gazului în respectiva configuraţie. Prin urmare, propunerea de 
regulament nu ar trebui să extindă protecţia obligatorie la nivelul UE dincolo de 
consumatorii casnici.

Amendamentul 118
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 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 racordaţi la o reţea de 
distribuţie a gazelor. Statele membre în 
cauză pot decide să includă număr limitat 
de consumatori suplimentari, în special 
consumatori care furnizează servicii 
publice importante; dar, în orice caz, 
aceste extinderi nu trebuie să afecteze 
principiile solidarităţii europene şi 
regionale faţă de ţările cu dificultăţi de 
aprovizionare.

Or. en
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Amendamentul 119
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 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 racordaţi la o reţea de 
distribuţie a gazelor.

Or. de

Justificare

Dispoziţia comunitară ar trebui să se limiteze la o categorie de consumatori care în caz de 
întrerupere a aprovizionării nu ar avea alternativă şi care depind de aprovizionarea cu gaz 
pentru asigurarea nevoilor de bază. Orice extindere a „consumatorilor protejaţi” 
subminează sensul standardului de aprovizionare care, în situaţiile preventive şi de urgenţă 
permite şi măsuri la nivelul cererii. O definiţie mult prea extinsă duce la anihilarea 
mecanismului de protecţie şi la limitarea posibilităţii de a lua măsuri la nivelul cererii.

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
consumatorii casnici deja racordaţi la o 
reţea de distribuţie a gazelor şi, dacă statul 
membru respectiv decide astfel, şcolile, 
spitalele, şi alte instituţii care furnizează 
servicii de urgenţă, servicii publice în 
domeniul medical, social şi educaţional,
precum şi întreprinderile ce asigură 
alimentele de bază necesare populaţiei, cu 
condiţia ca acestea să fie deja racordate la 
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o reţea de distribuţie a gazelor;

Or. ro

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 121
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 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 racordaţi la o reţea de 
distribuţie a gazelor şi, dacă statul membru 
respectiv decide astfel, consumatorii 
pentru care gazul este necesar pentru a 
presta un serviciu public esenţial, cum ar 
fi întreprinderile mici şi mijlocii, şcolile
sau spitalele;

Or. en

Amendamentul 122
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 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
clienţii racordaţi la o reţea de distribuţie a 
gazelor pe care statul membru respectiv îi 
consideră astfel, având în vedere 
trăsăturile specifice ale pieţei energiei şi 
în conformitate cu criteriile stabilite;
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Justificare

Definiţia consumatorilor protejaţi ar trebui să permită o anumită flexibilitate statelor 
membre pentru a fi adaptată la circumstanţele naţionale pe baza unor criterii bine definite. În 
cazul Spaniei, de exemplu, producţia de energie pe bază de gaz are un rol important, iar 
sistemul spaniol de gaz a fost proiectat astfel încât să consolideze producţia de energie de 
rezervă necesară pentru dezvoltarea şi integrarea energiilor regenerabile.

Amendamentul 123
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 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 racordaţi la o reţea de 
distribuţie a gazelor, precum şi centralele 
termoelectrice, centralele de cogenerare şi 
sistemele de termoficare importante 
pentru asigurarea aprovizionării şi, dacă 
statul membru respectiv decide astfel, 
întreprinderile mici şi mijlocii, şcolile şi 
spitalele, cu condiţia ca acestea să fie 
racordate la o reţea de distribuţie a gazelor;

Or. de

Justificare

Pentru asigurarea căldurii şi a curentului electric, în vederea furnizării serviciilor publice de 
bază, trebuie luate în considerare unităţile de producţie relevante.

Amendamentul 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „consumatori protejaţi” înseamnă toţi (1) „consumatori protejaţi” înseamnă toţi 
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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;

consumatorii casnici 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 racordate la o reţea de 
distribuţie a gazelor şi centralele 
termoelectrice pe bază de gaze dacă 
acestea sunt absolut necesare pentru 
furnizarea energiei electrice către 
consumatorii menţionaţi;

Or. it

Justificare

Este necesar să se introducă o referinţă la centralele termoelectrice pe bază de gaze pentru a 
se asigura că nu intervine o situaţie paradoxală în care consumatorii protejaţi sunt 
aprovizionaţi cu gaze, dar nu au electricitate; „deja” ar trebui eliminat pentru că 
regulamentul ar trebui să se aplice nu numai consumatorilor racordaţi la o reţea la momentul 
intrării în vigoare a regulamentului, ci şi tuturor celor conectaţi în momentul apariţiei crizei.

Amendamentul 125
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 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, întreprinderile mici 
şi mijlocii, şcolile şi spitalele deja 
racordate 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 aceştia să fie deja racordaţi la 
o reţea de distribuţie a gazelor;

Or. en
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Amendamentul 126
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Justificare

Este normal să existe posibilitatea de a acorda statut protejat oricărei instituţii publice.

Amendamentul 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) întreprinderile mici şi mijlocii, şcolile şi 
spitalele cu condiţia ca acestea să fie deja 
racordate la o reţea de distribuţie a gazelor, 
şi  
(b) centralele electrice pentru cantitatea 
limitată, stabilită de autoritatea 
competentă în funcţie de necesităţile 
naţionale, necesară pentru a evita 
întreruperile de aprovizionare cu energie 
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electrică a consumatorilor în cazul 
întreruperii aprovizionării cu gaze;

Or. en

Amendamentul 128
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 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. 
Aceasta nu aduce atingere orientărilor 
politice generale elaborate de guvern care 
nu au legătură cu atribuţiile şi 
competenţele de reglementare prevăzute 
la articolul 41 din Directiva 2009/73/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind normele comune 
pentru piaţa internă în sectorul gazelor 
naturale1 şi dreptului statului membru de a 
alege să aloce anumite sarcini care decurg
din prezentul regulament altor entităţi
decât autoritatea competentă. Aceste 
sarcini sunt îndeplinite sub supravegherea 
autorităţii competente şi sunt specificate în 
planurile menţionate la articolul 4.
_______________________
1 JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

Or. en

Justificare

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.
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Amendamentul 129
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 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 guvernamentală 
desemnată de statul membru drept 
responsabilă cu securitatea aprovizionării 
cu gaze şi/sau autoritatea naţională de 
reglementare. 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. Autoritatea 
guvernamentală păstrează atribuţiile de 
coordonare.

Or. de

Justificare

Asigurarea aprovizionării cu gaze naturale într-o situaţie de criză este o îndatorire esenţială 
a statului. În orice caz, nu ar trebui să i se acorde competenţe niciunei autorităţi care 
urmăreşte interese contrare securităţii aprovizionării.

Amendamentul 130
Takis Hadjigeorgiou

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 autorităților competente ale 
statelor membre, a consumatorilor 
industriali de gaze și a Comisiei, în 

(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 și o sarcină a întreprinderilor 
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domeniile lor de responsabilitate. Ea 
necesită un nivel ridicat de cooperare între 
acești actori.

din sectorul gazelor și a consumatorilor 
industriali de gaze, în domeniile lor de 
responsabilitate. Ea necesită un nivel 
ridicat de cooperare între acești actori.

Or. en

Amendamentul 131
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Securitatea aprovizionării cu gaze este 
o sarcină comună a întreprinderilor din 
sectorul gazelor, a autorităţilor competente, 
a statelor membre, a Comisiei şi, după caz,
a altor consumatori decât consumatorii 
protejaţi, în domeniile lor de 
responsabilitate. Ea necesită un nivel 
ridicat de cooperare între aceşti actori.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II. statele membre; III: Comisia) nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament.

Amendamentul 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

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

sprijină întreprinderile din sectorul 
gazelor naturale în domeniile lor de 
responsabilitate. Acest lucru necesită un 
nivel ridicat de cooperare între aceşti 
actori.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: societăţile comerciale; II. statele membre; III: Comisia) nu se mai reflectă 
în mod clar în propunerea de regulament. Acest principiu ar trebui reintrodus în propunerea 
de regulament.

Amendamentul 133
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

(1) Securitatea aprovizionării cu gaze şi 
buna funcţionare a pieţei interne sunt 
sarcini ale întreprinderilor din sectorul 
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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.

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

Or. en

Justificare

Condiţia necesară pentru securitatea aprovizionării cu gaze este reprezentată de buna 
funcţionare a pieţei interne.

Amendamentul 135
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Acest amendament clarifică modul de reacţie în situaţie de criză, în conformitate cu o 
abordare de jos în sus pe mai multe niveluri (1. sectorul 2. statele membre 3. cooperare 
regională 4. în caz de maximă urgenţă, UE). Până la urmă, cei care acţionează în caz de 
întrerupere a aprovizionării sunt întreprinderile din sectorul gazelor naturale, întrucât 
acestea dispun de capacităţi de transport, de stocuri de gaze şi de cunoştinţe privind volumul 
necesar consumului. O astfel de abordare este mai eficientă, mai puţin birocratică şi 
conformă cu principiul subsidiarităţii.

Amendamentul 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze prevăzute în 
prezentul regulament. Aceste măsuri includ 
evaluarea bienală a riscurilor, instituirea 
planurilor de acţiune preventivă şi a 
planului de urgenţă, precum şi 
monitorizarea continuă a securităţii 
aprovizionării cu gaze la nivel naţional.
Autorităţile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării şi pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

(2) Fiecare stat membru desemnează, în 
mod transparent, o autoritate competentă
independentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze în conformitate cu 
dispoziţiile din prezentul regulament.
Aceste măsuri includ evaluarea bienală a 
riscurilor şi impactului, inclusiv a 
riscurilor geopolitice, instituirea planurilor 
de acţiune preventivă şi a planului de 
urgenţă, precum şi monitorizarea continuă 
a securităţii aprovizionării cu gaze la nivel 
naţional. Autorităţile competente 
cooperează între ele pentru a evita o 
întrerupere a aprovizionării şi pentru a 
limita daunele în cazul în care aceasta s-ar 
produce.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerinţa ca statele membre să efectueze o 
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evaluare minuţioasă a riscurilor şi a impactului şi să analizeze situaţia de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte, ţinând seama, după caz, de circumstanţele şi 
specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează în planurile de acţiuni 
preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este 
posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.

Amendamentul 137
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze prevăzute în 
prezentul regulament. Aceste măsuri includ 
evaluarea bienală a riscurilor, instituirea 
planurilor de acţiune preventivă şi a 
planului de urgenţă, precum şi 
monitorizarea continuă a securităţii 
aprovizionării cu gaze la nivel naţional.
Autorităţile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării şi pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

(2) Fiecare stat membru desemnează, în 
mod transparent, o autoritate competentă
independentă de operatorii de pe piaţă şi
responsabilă cu implementarea măsurilor 
de securitate a aprovizionării cu gaze 
prevăzute în prezentul regulament. Aceste 
măsuri includ evaluarea bienală a 
riscurilor, instituirea planurilor de acţiune 
preventivă şi a planului de urgenţă, precum 
şi monitorizarea continuă a securităţii 
aprovizionării cu gaze la nivel naţional.
Autorităţile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării şi pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

Or. en

Justificare

Aprovizionarea cu gaze a UE este considerată de mai multe state membre a fi o prerogativă a 
statului. Prin urmare, trebuie să fie posibil în continuare să se încredinţeze gestionarea şi 
controlul aprovizionării cu gaze organismelor de stat şi să nu se delege aceste competenţe 
unei autorităţi naţionale ad hoc.
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Amendamentul 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze prevăzute în 
prezentul regulament. Aceste măsuri includ 
evaluarea bienală a riscurilor, instituirea 
planurilor de acţiune preventivă şi a 
planului de urgenţă, precum şi 
monitorizarea continuă a securităţii 
aprovizionării cu gaze la nivel naţional.
Autorităţile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării şi pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

(2) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze în conformitate cu 
dispoziţiile din prezentul regulament.
Aceste măsuri includ evaluarea bienală a 
riscurilor şi impactului, instituirea 
planurilor de acţiune preventivă şi a 
planului de urgenţă, precum şi 
monitorizarea continuă a securităţii 
aprovizionării cu gaze la nivel naţional.
Autorităţile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării şi pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligaţiei statelor membre de a realiza evaluări aprofundate de riscuri şi 
impact pe baza unei metodologii comune solide, permiţând, dacă este cazul, să fie luate în 
considerare circumstanţele şi specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează 
în planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta 
caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.

Amendamentul 139
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze prevăzute în 

(2) Autoritatea competentă este
responsabilă cu implementarea măsurilor 
de securitate a aprovizionării cu gaze 
prevăzute în prezentul regulament. Aceste 
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prezentul regulament. Aceste măsuri includ 
evaluarea bienală a riscurilor, instituirea 
planurilor de acţiune preventivă şi a 
planului de urgenţă, precum şi 
monitorizarea continuă a securităţii 
aprovizionării cu gaze la nivel naţional.
Autorităţile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării şi pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

măsuri includ evaluarea bienală a 
riscurilor, instituirea planurilor de acţiune 
preventivă şi a planului de urgenţă, precum 
şi monitorizarea continuă a securităţii 
aprovizionării cu gaze la nivel naţional.
Autorităţile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării şi pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

Or. en

Justificare

Consecinţă a amendamentului la articolul 2 punctul 2. Dacă se clarifică în definiţie că 
autoritatea competentă înseamnă autoritatea naţională de reglementare, atunci la articolul 3 
alineatul (2) trebuie eliminat textul în care se specifică faptul că statul membru desemnează 
autoritatea competentă.

Amendamentul 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În conformitate cu dispoziţiile 
prezentului regulament şi având în vedere 
articolul 176a din Tratat, Comisia şi 
statele membre asigură o monitorizare 
mai strictă a siguranţei aprovizionării cu 
gaze din ţări terţe şi propun măsuri de 
urgenţă specifice în cazul oricăror 
întreruperi ale aprovizionării.  Comisia 
coordonează sistemele de soluţionare a 
litigiilor cu ţările terţe şi intensifică 
dialogul privind energia, în special în 
contextul Cartei energetice şi al 
Comunităţii Energetice.

Or. nl
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Amendamentul 141
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Responsabilităţile definite la 
alineatul (2) nu aduc atingere 
responsabilităţii statelor membre de a 
declara nivelul de urgenţă în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (2) punctul 3 sau, 
în situaţii de urgenţă, să pună în aplicare 
măsurile de urgenţă prevăzute în planul 
de urgenţă stabilit în conformitate cu 
articolul 9. 

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă, adică autoritatea naţională de reglementare, este responsabilă de 
efectuarea majorităţii sarcinilor prevăzute în prezentul regulament. Cu toate acestea, într-o 
situaţie de criză, responsabilitatea politică pentru declararea unei situaţii de urgenţă şi 
aplicarea unor măsuri de urgenţă specifice conforme cu acţiunile definite în planul de 
urgenţă rămâne în sarcina ministerului de resort sau a guvernului unui stat membru. 

Amendamentul 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia asigură coordonarea între
autorităţile competente la nivelul Uniunii
prin intermediul Grupului de coordonare 
pentru gaz, în special în cazul unei urgenţe
la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Competenţele Comisiei trebuie să urmărească optimizarea eficacităţii măsurilor sale, fără a 
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afecta, pe de altă parte, capacitatea statelor membre de a identifica măsurile cele mai 
adecvate situaţiilor naţionale specifice. Trebuie să se evite cazurile de denaturare a 
concurenţei, dar şi limitarea proiectelor şi iniţiativelor statelor membre şi ale întreprinderilor 
europene în materie de infrastructuri. În ultimul rând, rolul Grupului de coordonare pentru 
gaz trebuie să se bucure de recunoaştere deplină.

Amendamentul 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia asigură coordonarea între
autorităţile competente la nivelul Uniunii
prin intermediul Grupului de coordonare 
pentru gaz, în special în cazul unei urgenţe
la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Competenţele Comisiei trebuie să urmărească optimizarea eficacităţii măsurilor sale, fără a 
afecta, pe de altă parte, capacitatea statelor membre de a identifica măsurile cele mai 
adecvate situaţiilor naţionale specifice. Trebuie să se evite cazurile de denaturare a 
concurenţei, dar şi limitarea proiectelor şi iniţiativelor statelor membre şi ale întreprinderilor 
europene în materie de infrastructuri. În ultimul rând, rolul Grupului de coordonare pentru 
gaz trebuie să se bucure de recunoaştere deplină.

Amendamentul 144
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia asigură coordonarea între
autorităţile competente la nivelul Uniunii
prin intermediul Grupului de coordonare 
pentru gaz, în special în cazul unei urgenţe
la nivelul Uniunii.
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Or. en

Justificare

Competenţele Comisiei trebuie să urmărească optimizarea eficacităţii măsurilor sale, fără a 
afecta, pe de altă parte, capacitatea statelor membre de a identifica măsurile cele mai 
adecvate situaţiilor naţionale specifice. Trebuie să se evite cazurile de denaturare a 
concurenţei, dar şi limitarea proiectelor şi iniţiativelor statelor membre şi ale întreprinderilor 
europene în materie de infrastructuri. În ultimul rând, rolul Grupului de coordonare pentru 
gaz trebuie să se bucure de recunoaştere deplină.

Amendamentul 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia pune în aplicare măsurile 
prevăzute în prezentul regulament. 
Măsurile respective includ evaluarea 
bienală a riscurilor, monitorizarea 
continuă a securităţii aprovizionării cu 
gaze, precum şi instituirea planurilor de 
acţiune preventivă şi de urgenţă la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 146
Ioan Enciu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia, împreună cu autorităţile 
competente la nivel comunitar, ia toate 
măsurile necesare pentru punerea în 
practică şi finalizarea într-un timp cât 
mai scurt a proiectelor existente şi 
aprobate de Uniunea Europeană, de 
diversificare a surselor şi a rutelor de 
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aprovizionare cu gaz.

Or. ro

Justificare

Cu referire directă la singurul proiect al Uniunii Europene care asigură toate aceste condiţii, 
anume proiectul Nabucco.

Amendamentul 147
Takis Hadjigeorgiou

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

Amendamentul 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 se bazează pe evaluarea 
riscurilor şi a impactului efectuată în 
conformitate cu articolul 8, sunt clar 
definite, transparente, proporţionale, 
nediscriminatorii şi verificabile şi nu 
denaturează în mod nejustificat concurenţa 
şi buna funcţionare a pieţei interne.
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Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligaţiei statelor membre de a realiza evaluări aprofundate de riscuri şi 
impact pe baza unei metodologii comune solide, permiţând, dacă este cazul, să fie luate în 
considerare circumstanţele şi specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează 
în planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta 
caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.

Amendamentul 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 se bazează pe evaluarea 
riscurilor şi a impactului efectuată în 
conformitate cu articolul 8, sunt clar 
definite, transparente, proporţionale, 
nediscriminatorii şi verificabile şi nu 
denaturează în mod nejustificat concurenţa 
şi buna funcţionare a pieţei interne.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligaţiei statelor membre de a realiza evaluări aprofundate de riscuri şi 
impact pe baza unei metodologii comune solide, permiţând, dacă este cazul, să fie luate în 
considerare circumstanţele şi specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează 
în planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta 
caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.
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Amendamentul 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 nu 
denaturează în mod nejustificat, ci
dimpotrivă, promovează concurenţa şi
buna funcţionare a pieţei interne.

Or. en

Justificare

Piaţa internă şi concurenţa reprezintă o garanţie pentru aprovizionarea sigură cu gaz. 

Amendamentul 151
Claude Turmes

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 nu 
denaturează în mod nejustificat concurenţa 
şi buna funcţionare a pieţei interne.
Comisia împreună cu autoritatea 
competentă garantează că în contractele 
pentru gaze naturale încheiate între 
statele membre sau întreprinderile lor din 
sectorul gazelor naturale şi ţările terţe nu 
există clauze care au efectul unei clauze 
de destinaţie. Această dispoziţie nu aduce 
atingere competenţelor autorităţilor din 
domeniul concurenţei.
În plus, asemenea măsuri nu aduc 
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atingere mecanismelor de piaţă existente 
în UE în ceea ce priveşte emisiile de gaze 
cu efecte de seră în cazul sectoarelor 
industriale care intră sub incidenţa 
acestor mecanisme.

Or. en

Amendamentul 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Pentru diminuarea efectelor 
posibilelor crize determinate de 
întreruperile de livrări a gazelor, statele 
membre dezvoltă o strategie comună 
pentru a asigura diversificarea surselor de 
energie, a rutelor de livrare şi a surselor 
de aprovizionare cu gaz.

Or. ro

Justificare

Diminuarea dependenţei de sursele externe de gaz impune ca statele membre să nu se 
concentreze numai asupra gazului, ci şi asupra altor resurse energetice.

Amendamentul 153
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Măsurile pe termen lung privind 
securitatea aprovizionării
Cel târziu la un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
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Comisia prezintă un raport conţinând 
măsurile de reglementare propuse care ar 
putea fi aplicate în vederea diversificării, 
din punct de vedere geografic, la nivelul 
Uniunii, a surselor de gaz şi a rutelor de 
aprovizionare în UE. Raportul ar trebui 
să includă propuneri adresate diferitelor 
state membre legate de activităţi şi măsuri 
care vizează îmbunătăţirea aprovizionării 
cu gaze. Raportul include, în special, o 
evaluare a rolului instalaţiilor de GNL. În 
plus, se adaugă o prezentare de ansamblu 
a capacităţilor de înmagazinare a gazelor 
pentru şi în diferitele state membre.
De asemenea, raportul include propuneri 
pentru o mai strânsă cooperare la nivel 
regional în cadrul procesului de elaborare 
a planurilor regionale de acţiune 
preventivă şi de urgenţă. Orice formă de 
cooperare la nivel regional care are ca 
scop punerea în aplicare a prezentului 
regulament se realizează sub îndrumarea 
autorităţilor competente din statele 
membre, cu implicarea întreprinderilor 
din sectorul gazelor naturale, a 
autorităţilor de reglementare şi a 
consumatorilor industriali, în strânsă 
cooperare cu Comisia.  Această cooperare 
la nivel regional vine în sprijinul 
obligaţiilor de solidaritate europeană 
generală şi nu trebuie să afecteze aceste 
obligaţii.

Or. en

Amendamentul 154
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Măsurile pe termen lung privind
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securitatea aprovizionării
(1) Până la [30 septembrie 2010; 6 luni de 
la intrarea în vigoare], Comisia  
pregăteşte baza unui mecanism de alertă 
timpurie în sectorul gazelor. Acest 
mecanism ar trebui elaborat astfel încât 
să cuprindă acorduri bilaterale între UE 
şi ţările terţe în ceea ce priveşte măsurile 
comune de prevenire şi de reacţie rapidă 
în cazul unei situaţii de urgenţă sau în 
cazul în care există riscul apariţiei unei 
asemenea situaţii.
(2) Comisia introduce un plan cuprinzător 
care include stimulente corespunzătoare 
ce permit îndeplinirea obligaţiilor care 
decurg din articolul 6.

Or. en

Amendamentul 155
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Măsurile pe termen lung privind 

securitatea aprovizionării
Cel târziu la un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă următoarele rapoarte:
(i) un raport conţinând măsurile de 
reglementare propuse care ar putea fi 
aplicate în vederea diversificării, din 
punct de vedere geografic, la nivelul 
Uniunii, a surselor de gaz şi a rutelor de 
aprovizionare în UE. Raportul include, în 
special, o evaluare a rolului instalaţiilor 
de GNL;
(ii) un raport care conţine propuneri 
pentru reducerea cererii de gaz în ţările 
producătoare şi de tranzit, în special prin 
aplicarea unor măsuri de eficienţă 
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energetică.

Or. en

Amendamentul 156
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
(1) În termen de (12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament), statele 
membre au obligaţia de a constitui, în 
cadrul unor parteneriate public-privat, o 
rezervă strategică de gaze naturale pentru 
o perioadă de 60 de zile.
2. Costurile aferente rezervei vor fi 
suportate de importatorii şi producătorii 
de gaze naturale şi se vor reflecta în 
factura consumatorilor finali.

Or. de

Justificare

Pe lângă conceperea de planuri de prevenire şi de urgenţă, securitatea aprovizionării cu 
energie în Uniunea Europeană impune necesitatea constituirii unei rezerve obligatorii în 
statele membre.

Amendamentul 157
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
În termen de cel mult un an de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia trebuie să prezinte, în cadrul 
elaborării unei strategii de aprovizionare 
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pe termen lung, un raport referitor la 
instrumentele şi măsurile menite să 
asigure o mai mare diversificare a 
surselor şi rutelor de aprovizionare a 
Uniunii Europene cu gaze naturale. 
Raportul ar trebui să abordeze în special 
rolul instalaţiilor GNL. 

Or. de

Justificare

Dincolo de domeniul de aplicare al regulamentului, la nivel comunitar ar trebui elaborată o 
strategie de aprovizionare cu gaze naturale pe termen lung.

Amendamentul 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

(1) Cel târziu [până la 30 septembrie 2011; 
în termen de 18 luni de la intrarea în 
vigoare], pe baza evaluării riscurilor şi a 
impactului efectuate în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă, după 
consultarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a organizaţiilor pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici şi industriali şi a autorităţii de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, instituie:

Or. en

Justificare

Instituirea planurilor necesită un efort de coordonare considerabil, în special în statele 
membre sau în regiunile cu numeroase state membre învecinate. Instituirea planurilor în 
termen de doar un an ar periclita consultările extinse şi coordonarea eficientă cu entităţile 
limitrofe.
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Amendamentul 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare],
pe baza evaluării riscurilor şi a 
impactului efectuate în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă, după 
consultarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a întreprinderilor de generare a 
energiei pe bază de gaz, a organizaţiilor 
pertinente reprezentând interesele 
consumatorilor casnici şi industriali şi a 
autorităţii de reglementare, în cazul în care 
aceasta este diferită de autoritatea 
competentă, instituie:

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerinţa ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuţioasă a riscurilor şi a impactului şi să analizeze situaţia de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor şi a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permiţând, în acelaşi timp, statelor membre să ţină seama de 
circumstanţele naţionale particulare şi de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
concretizează în planuri de acţiune preventivă şi de urgenţă. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.

Amendamentul 160
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare],
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autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

pe baza evaluării riscurilor şi a 
impactului efectuate în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă, după 
consultarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a întreprinderilor de generare a 
energiei pe bază de gaz, a organizaţiilor 
pertinente reprezentând interesele 
consumatorilor casnici şi industriali şi a 
autorităţii de reglementare, în cazul în care 
aceasta este diferită de autoritatea 
competentă, instituie:

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerinţa ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuţioasă a riscurilor şi a impactului şi să analizeze situaţia de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor şi a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permiţând, în acelaşi timp, statelor membre să ţină seama de 
circumstanţele naţionale particulare şi de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
concretizează în planuri de acţiune preventivă şi de urgenţă. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.

Amendamentul 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie: 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare],
pe baza evaluării riscurilor şi a 
impactului efectuate în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă, după 
consultarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a întreprinderilor de generare a 
energiei pe bază de gaz, a organizaţiilor 
pertinente reprezentând interesele 
consumatorilor casnici şi industriali şi a 
autorităţii de reglementare, în cazul în care 
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aceasta este diferită de autoritatea 
competentă, instituie:

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligaţiei statelor membre de a realiza evaluări aprofundate de riscuri şi 
impact pe baza unei metodologii comune solide, permiţând, dacă este cazul, să fie luate în 
considerare circumstanţele şi specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează 
în planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta 
caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.

Amendamentul 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare],
pe baza evaluării riscurilor şi a 
impactului efectuate în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă, după 
consultarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a organizaţiilor pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici şi industriali şi a autorităţii de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, instituie:

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligaţiei statelor membre de a realiza evaluări aprofundate de riscuri şi 
impact pe baza unei metodologii comune solide, permiţând, dacă este cazul, să fie luate în 
considerare circumstanţele şi specificităţile naţionale. Rezultatele acestora se concretizează 
în planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă care trebuie revizuite pentru a garanta 
caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare şi la nivel regional.
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Amendamentul 163
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie: 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare],
pe baza evaluării riscurilor şi a 
impactului efectuate în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă, după 
consultarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a organizaţiilor pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici şi industriali şi a autorităţii de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, instituie:

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru efectuează o evaluare a riscurilor şi a impactului atunci când pregăteşte 
acţiuni preventive şi planuri de urgenţă bazate pe o metodologie comună la nivelul UE, care 
permite statului membru respectiv să ţină seama de circumstanţele naţionale specifice acolo 
unde este cazul.

Amendamentul 164
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali, instituie:
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autoritatea competentă, instituie:

Or. en

Justificare

În vederea asigurării consecvenţei dintre măsurile privind securitatea aprovizionării şi 
reglementarea reţelelor în cadrul competenţelor autorităţilor naţionale de reglementare 
(ANR), este important să se consolideze rolul ANR-urilor în etapa de pregătire a planului de 
acţiune preventivă şi a planului de urgenţă.

Amendamentul 165
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
industriali, instituie:

Or. en

Amendamentul 166
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2011; în 
termen de 18 luni de la intrarea în vigoare], 
autoritatea competentă, după consultarea 
întreprinderilor din sectorul gazelor, a 
organizaţiilor pertinente reprezentând 
interesele consumatorilor casnici şi 
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industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

industriali şi a autorităţii de reglementare 
în cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, instituie:

Or. en

Amendamentul 167
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea de 
reglementare nu este autoritatea 
competentă, autoritatea de reglementare 
este implicată pe cale oficială în procesul 
de elaborare a planului de acţiune 
preventivă şi a planului de urgenţă. 
Autoritatea competentă ţine seama în cea 
mai mare măsură posibilă de evaluările 
efectuate de autoritatea de reglementare 
dacă acestea se referă la aspecte de 
reglementare a reţelelor, în special în ceea 
ce priveşte dezvoltarea evaluării de impact 
referitoare la respectarea standardelor 
privind infrastructura în conformitate cu 
articolul 6 în privinţa viitoarei aprobări a 
tarifelor şi a consecvenţei faţă de 
planurile de dezvoltare a reţelei.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării consecvenţei dintre măsurile privind securitatea aprovizionării şi 
reglementarea reţelelor în cadrul competenţelor autorităţilor naţionale de reglementare 
(ANR), este important să se consolideze rolul ANR-urilor în etapa de pregătire a planului de 
acţiune preventivă şi a planului de urgenţă.
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Amendamentul 168
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea de 
reglementare nu este autoritatea 
competentă, autoritatea de reglementare 
este implicată pe cale oficială în procesul 
de elaborare a planului de acţiune 
preventivă şi a planului de urgenţă. 
Autoritatea competentă ţine seama în cea 
mai mare măsură posibilă de evaluările 
efectuate de autoritatea de reglementare 
dacă acestea se referă la aspecte de 
reglementare a reţelelor, în special în ceea 
ce priveşte dezvoltarea evaluării de impact 
referitoare la respectarea standardelor 
privind infrastructura în conformitate cu 
articolul 6 în privinţa viitoarei aprobări a 
tarifelor şi a consecvenţei faţă de 
planurile de dezvoltare a reţelei.

Or. en

Amendamentul 169
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un plan de urgenţă conţinând măsurile 
care trebuie luate pentru a limita impactul 
unei întreruperi a aprovizionării cu gaze.

(b) un plan de urgenţă conţinând măsurile 
care trebuie luate pentru a limita impactul 
unei întreruperi a aprovizionării cu gaze, 
mai ales pentru consumatorii cei mai 
vulnerabili.

Or. el
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Amendamentul 170
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, în 
special cele care oferă acces la reţeaua de 
gaz a UE, aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii. Grupul de coordonare 
pentru gaz este informat cu privire la 
aceste consultări şi la rezultatele lor.

Or. en

Amendamentul 171
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, normele 
referitoare la accesul la înmagazinarea
strategică şi comercială la nivel 
transfrontalier şi capacitatea fizică de a 
transporta gazele în ambele direcţii.
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Or. en

Amendamentul 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia şi Grupul de coordonare pentru 
gaz pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 

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

Comisia şi Grupul de coordonare pentru
gaz pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia şi Grupul de coordonare pentru 
gaz pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

Or. en
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Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia şi Grupul de coordonare pentru 
gaz pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.
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Amendamentul 176
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia şi Grupul de coordonare pentru 
gaz pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

Or. en

Amendamentul 177
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

2. Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia şi Grupul de coordonare pentru 
gaz pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră şi 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcţii.

Or. lt
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Amendamentul 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autorităţile competente fac schimb de 
informaţii, se consultă reciproc şi consultă 
Comisia pentru a se asigura că planurile şi 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puţin interconexiunile existente 
şi cele necesare în viitor, aprovizionarea 
transfrontalieră, înmagazinarea 
transfrontalieră şi capacitatea fizică de a 
transporta gazele în ambele direcţii.

Or. en

Justificare

În vederea îmbunătăţirii securităţii aprovizionării, consultările privind planul de acţiune 
preventivă şi planul de urgenţă ar trebui să acopere şi proiectele de infrastructură viitoare.

Amendamentul 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. În cursul procesului menţionat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informaţii şi consultările. Comisia, după 
consultarea Grupului de coordonare pentru 
gaz, a Reţelei europene a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze („ENTSO-G” 
şi a Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor 
de reglementare din domeniul energetic 
(„ACER”)) şi a Grupului de coordonare 
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regional. în domeniul gazelor naturale, poate 
recomanda şi instituirea unui plan comun 
la nivel regional, dând indicaţii specifice 
în legătură cu alocarea costurilor şi 
acordarea de împrumuturi 
nerambursabile.

Or. it

Justificare

Este necesar să se specifice mai clar posibilitatea introducerii de împrumuturi 
nerambursabile plătibile de către o ţară către altă ţară din aceeaşi zonă; instituţionalizarea 
unor astfel de împrumuturi fără a lăsa decizia de stabilire a detaliilor acestora la latitudinea 
fiecăruia; alocarea costurilor generate de flexibilitate sau implementarea măsurilor 
corespunzătoare pe bază solidară.

Amendamentul 180
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

În cazul unor planuri regionale, trebuie să se garanteze că aceste regiuni sunt stabilite în 
funcţie de infrastructura pentru gaze naturale sau de fluxurile de gaze. Regiunile existente 



AM\801609RO.doc 95/113 PE438.187v01-00

RO

(iniţiative regionale) stabilite iniţial de către legiuitori, nu sunt suficiente pentru a garanta 
securitatea aprovizionării.

Amendamentul 181
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui menţionaţi toţi actorii relevanţi pentru identificarea domeniilor de cooperare la 
nivel regional.

Amendamentul 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul procesului menţionat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informaţii şi consultările. Comisia, după 
consultarea Reţelei europene a 

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

Comisia, după consultarea Grupului de 
coordonare pentru gaz, poate recomanda 
şi instituirea unui plan comun la nivel 
regional.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cursul procesului menţionat la 
alineatul (2), Comisia, după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, poate 
recomanda la ce nivel regional să aibă loc 
schimbul de informaţii şi consultările.
Comisia, după consultarea Grupului de
coordonare pentru gaz, poate recomanda şi 
instituirea unui plan comun la nivel 
regional.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
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urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 184
Ioan Enciu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre măresc capacitatea de 
înmagazinare a gazului. Comisia face 
demersurile necesare şi negociază cu 
statele membre, unde există posibilităţi 
geologice, începerea de proiecte de 
construcţie de depozite regionale de 
înmagazinare, care vor deveni rezerve 
strategice ale UE pentru perioade de 
criză. Comisia monitorizează direct 
consumul gazului înmagazinat în aceste 
depozite. Fondurile pentru construcţia 
acestor depozite sunt alocate din bugetul 
comunitar.

Or. ro

Justificare

Depozitele de gaze naturale reprezintă o prioritate pentru ameliorarea situaţiilor de criză 
energetică. Această variantă a amendamentului este aplicabilă pentru situaţia în care 
fondurile destinate construcţiei acestor depozite vor fi alocate din bugetul comunitar.

Amendamentul 185
Ioan Enciu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Statele membre măresc capacitatea de 
înmagazinare a gazului. Comisia face 
demersurile necesare şi negociază cu 
statele membre, unde există posibilităţi 
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geologice, începerea de proiecte de 
construcţie de depozite regionale de 
înmagazinare, care vor deveni rezerve 
strategice ale UE pentru perioade de 
criză. Se constituie comisii regionale ale 
statelor membre, care să asigure 
managementul proiectelor şi consumul 
gazelor înmagazinate. Ţările membre, 
grupate pe regiuni, care vor beneficia de 
pe urma acestor depozite, constituie 
fondurile necesare pentru construcţia 
acestora.

Or. ro

Justificare

Depozitele de gaze naturale reprezintă o prioritate pentru ameliorarea situaţiilor de criză 
energetică. Această variantă a amendamentului este aplicabilă pentru situaţia în care 
fondurile destinate construcţiei acestor depozite vor fi alocate din bugetele statelor membre.

Amendamentul 186
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot, de asemenea, 
decide să instituie planuri comune la nivel 
regional, în locul planurilor naţionale 
separate sau în plus faţă de acestea.

(4) Statele membre pot, de asemenea, 
decide să instituie planuri comune la nivel 
regional, în locul planurilor naţionale 
separate sau în plus faţă de acestea, prin 
încheierea unui acord cu caracter 
obligatoriu între autorităţile competente.
Asemenea planuri comune fac obiectul 
aceloraşi dispoziţii ca şi planurile 
naţionale şi au aceeaşi putere juridică pe 
care o au acestea.

Or. en

Justificare

Trebuie să se garanteze că un plan de acţiune preventivă sau un plan de urgenţă la nivel 
regional conţine aceleaşi obligaţii pentru autorităţile competente (naţionale) şi pentru alte 
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părţi interesate ca şi în cazul în care s-ar adopta un plan naţional.

Amendamentul 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Planul comun la nivel regional, 
stabilit în conformitate cu alineatul (3) 
sau (4), poate fi elaborat de autorităţile 
competente în cauză, după efectuarea 
unor consultări legate de interesele 
regionale în cadrul Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

Definirea delimitărilor regionale care ar fi cele mai adecvate pentru a aborda chestiunea 
securităţii aprovizionării nu va fi o sarcină simplă. Localizarea şi nivelul de interconectare al 
statelor membre nu sunt elemente statice, la fel cum nici pieţele de energie nu reflectă 
întotdeauna frontierele politice. Prin urmare, ar trebui analizat în ce măsură aceste regiuni 
ar putea fi definite cel mai bine de GCG după consultarea sectorului gazelor. Ar trebui 
clarificat procesul de stabilire a unui plan comun la nivel regional.

Amendamentul 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Planul comun la nivel regional, 
stabilit în conformitate cu alineatul (3) 
sau (4), poate fi elaborat de autorităţile 
competente în cauză, după efectuarea 
unor consultări legate de interesele 
regionale în cadrul Grupului de 
coordonare pentru gaz.
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Or. en

Justificare

Definirea delimitărilor regionale care ar fi cele mai adecvate pentru a aborda chestiunea 
securităţii aprovizionării nu va fi o sarcină simplă. Localizarea şi nivelul de interconectare al 
statelor membre nu sunt elemente statice, la fel cum nici pieţele de energie nu reflectă 
întotdeauna frontierele politice. Prin urmare, ar trebui analizat în ce măsură aceste regiuni 
ar putea fi definite cel mai bine de GCG după consultarea sectorului gazelor. Ar trebui 
clarificat procesul de stabilire a unui plan comun la nivel regional.

Amendamentul 189
Miloslav Ransdorf

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Planul comun la nivel regional, 
stabilit în conformitate cu alineatul (3) 
sau (4), poate fi elaborat de autorităţile 
competente în cauză, după efectuarea 
unor consultări legate de interesele 
regionale în cadrul Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

Procesul de stabilire a unui plan comun la nivel regional ar trebui clarificat ţinându-se cont 
de interesele regionale în cadrul Grupului de coordonare pentru gaz în calitatea acestuia de 
organism de specialitate care reprezintă părţile interesate relevante.

Amendamentul 190
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă îşi publică
planurile, inclusiv versiunile modificate în 

(5) Autoritatea competentă publică o 
versiune neconfidenţială a planurilor, 
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conformitate cu alineatul (6), şi le notifică 
Comisiei fără întârziere.

inclusiv versiunile modificate în 
conformitate cu alineatul (6), şi le notifică 
Comisiei şi Grupului de coordonare 
pentru gaz fără întârziere.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz este cel mai adecvat for de dezbatere, schimb de 
experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin urmare, 
Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui implicat în identificarea domeniilor de cooperare 
la nivel regional.

Amendamentul 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritatea competentă publică o 
versiune neconfidenţială a planurilor, 
inclusiv versiunile modificate în 
conformitate cu alineatul (6), şi le notifică 
Comisiei şi Grupului de coordonare 
pentru gaz fără întârziere.

Or. en

Justificare

Versiunile publice ale planului de acţiune preventivă şi ale planului de urgenţă nu conţin 
informaţii confidenţiale. Comunicarea informaţiilor confidenţiale ar putea să submineze în 
mod grav derularea contractelor, să ducă la denaturări ale pieţelor şi chiar să aducă 
prejudicii securităţii aprovizionării (în special în ceea ce priveşte nevoia de a menţine 
puterea de negociere a furnizorilor de gaze naturale din UE în cadrul negocierilor cu 
producătorii externi).
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Amendamentul 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritatea competentă publică o 
versiune neconfidenţială a planurilor, 
inclusiv versiunile modificate în 
conformitate cu alineatul (6), şi le notifică 
Comisiei şi Grupului de coordonare 
pentru gaz fără întârziere.

Or. en

Justificare

Versiunile publice ale planului de acţiune preventivă şi ale planului de urgenţă nu conţin 
informaţii confidenţiale. Comunicarea informaţiilor confidenţiale ar putea să submineze în 
mod grav derularea contractelor, să ducă la denaturări ale pieţelor şi chiar să aducă 
prejudicii securităţii aprovizionării (în special în ceea ce priveşte nevoia de a menţine 
puterea de negociere a furnizorilor de gaze naturale din UE în cadrul negocierilor cu 
producătorii externi).

Amendamentul 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
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de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 195
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. lt
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Amendamentul 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc
sau cu planurile altor state membre, sau 
că nu respectă dispoziţiile prezentului 
regulament sau alte dispoziţii ale legislaţiei
comunitare, ea solicită revizuirea planului.

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia consultă ENTSO-G, ACER, 
Grupul de coordonare pentru gaz şi alte 
părţi interesate cu privire la aceste planuri. 
În cazul în care Comisia consideră că un 
plan nu este eficace pentru a atenua 
riscurile sau că nu respectă dispoziţiile 
prezentului regulament sau alte dispoziţii 
ale legislaţiei Uniunii, aceasta recomandă
revizuirea planului.

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi poate modifica planul şi 
notifică planul modificat Comisiei.

Dacă în decursul a două luni Comisia 
decide să nu modifice şi să nu îşi retragă 
solicitarea, autoritatea competentă 
respectă solicitarea Comisiei în termen de 
3 luni de la notificarea deciziei Comisiei. 

Or. en

Justificare

Planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă sunt modelate în funcţie de situaţia pieţei 
naţionale şi regionale pentru a anula efectele unei situaţii de urgenţă în aprovizionarea cu 
gaze. Comisia nu va avea o autoritate exagerat de extinsă în ceea ce priveşte evaluarea unor 
asemenea planuri şi nu va ordona autorităţilor competente să îşi modifice acţiunile. Acest 
transfer de autoritate către Comisie nu pare a fi compatibil cu articolele 5 şi 6 din Directiva 
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2009/73/CE, în care rolul principal privind garantarea securităţii aprovizionării cu gaze le 
revine statelor membre.

Amendamentul 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului regulament 
sau alte dispoziţii ale legislaţiei
comunitare, ea solicită revizuirea planului.

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă Grupul 
de coordonare pentru gaz şi alte părţi 
interesate cu privire la aceste planuri. În 
cazul în care Comisia, după ce a ţinut 
seama în mod corespunzător de avizul 
Grupului de coordonare pentru gaz,
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluarea 
riscurilor şi a impactului, că nu este 
coerent cu scenariile de risc, cu planurile 
la nivel de Uniune sau cu planurile altor 
state membre, sau că nu respectă 
dispoziţiile prezentului regulament sau alte 
dispoziţii ale legislaţiei Uniunii, aceasta
solicită revizuirea planului

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei şi Grupului de 
coordonare pentru gaz sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.

Dacă în decursul a două luni Comisia 
decide să nu modifice şi să nu îşi retragă 
solicitarea, autoritatea competentă respectă 
solicitarea Comisiei în termen de 3 luni de 
la notificarea deciziei Comisiei.

Dacă în decursul a două luni şi după 
consultarea Grupului de coordonare 
pentru gaz, Comisia decide să nu modifice 
şi să nu îşi retragă solicitarea, autoritatea 
competentă respectă solicitarea Comisiei în 
termen de 3 luni de la notificarea deciziei 
Comisiei.
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Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 198
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului regulament 
sau alte dispoziţii ale legislaţiei
comunitare, ea solicită revizuirea planului. 

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă Grupul 
de coordonare pentru gaz şi alte părţi 
interesate cu privire la aceste planuri. În 
cazul în care Comisia, după ce a ţinut 
seama în mod corespunzător de avizul 
Grupului de coordonare pentru gaz,
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluarea 
riscurilor, că nu este coerent cu scenariile 
de risc sau cu planurile altor state membre, 
sau că nu respectă dispoziţiile prezentului 
regulament sau alte dispoziţii ale legislaţiei
Uniunii, aceasta solicită revizuirea 
planului

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.

În termen de patru luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei şi Grupului de 
coordonare pentru gaz sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.

Dacă în decursul a două luni Comisia Dacă în decursul a patru luni Comisia, 
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decide să nu modifice şi să nu îşi retragă 
solicitarea, autoritatea competentă respectă 
solicitarea Comisiei în termen de 3 luni de 
la notificarea deciziei Comisiei.

după consultarea Grupului de coordonare 
pentru gaz, decide să nu modifice şi să nu 
îşi retragă solicitarea, autoritatea 
competentă respectă solicitarea Comisiei în 
termen de 3 luni de la notificarea deciziei 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Termenele prevăzute sunt prea scurte pentru a permite, într-adevăr, o conciliere între 
Comisie şi statele membre.

Amendamentul 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului regulament 
sau alte dispoziţii ale legislaţiei
comunitare, ea solicită revizuirea planului.

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă Grupul 
de coordonare pentru gaz şi alte părţi 
interesate cu privire la aceste planuri. În 
cazul în care Comisia consideră că un plan 
nu este eficace pentru a atenua riscurile 
identificate în evaluarea riscurilor şi a 
impactului, că nu este coerent cu scenariile 
de risc sau cu planurile altor state membre, 
sau că nu respectă dispoziţiile prezentului 
regulament sau alte dispoziţii ale legislaţiei
Uniunii, aceasta solicită revizuirea 
planului.

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei şi Grupului de 
coordonare pentru gaz sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
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solicitarea.
Dacă în decursul a două luni Comisia 
decide să nu modifice şi să nu îşi retragă 
solicitarea, autoritatea competentă respectă 
solicitarea Comisiei în termen de 3 luni de 
la notificarea deciziei Comisiei.

Dacă în decursul a două luni şi după 
consultarea Grupului de coordonare 
pentru gaz, Comisia decide să nu modifice 
şi să nu îşi retragă solicitarea, autoritatea 
competentă respectă solicitarea Comisiei în 
termen de 3 luni de la notificarea deciziei 
Comisiei.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului regulament 
sau alte dispoziţii ale legislaţiei
comunitare, ea solicită revizuirea planului.

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluarea 
riscurilor şi a impactului, că nu este 
coerent cu scenariile de risc sau cu 
planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului regulament 
sau alte dispoziţii ale legislaţiei Uniunii, 
aceasta solicită revizuirea planului.

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 

În termen de două luni de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
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în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.

în cauză îşi modifică planul şi notifică 
planul modificat Comisiei şi Grupului de 
coordonare pentru gaz sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.

Dacă în decursul a două luni Comisia 
decide să nu modifice şi să nu îşi retragă 
solicitarea, autoritatea competentă respectă 
solicitarea Comisiei în termen de 3 luni de 
la notificarea deciziei Comisiei.

Dacă în decursul a două luni şi după 
consultarea Grupului de coordonare 
pentru gaz, Comisia decide să nu modifice 
şi să nu îşi retragă solicitarea, autoritatea 
competentă respectă solicitarea Comisiei în 
termen de 3 luni de la notificarea deciziei 
Comisiei.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din părţi interesate (reprezentanţii industriei 
gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi ACER), 
Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de dezbatere, schimb 
de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile interesate. Prin 
urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic.

Amendamentul 201
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului 

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este coerent cu 
scenariile de risc sau cu planurile altor state 
membre, poate solicita statelor membre în 
cauză să îşi coordoneze planurile.
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regulament sau alte dispoziţii ale 
legislaţiei comunitare, ea solicită 
revizuirea planului. 

Or. de

Justificare

Dreptul Comisiei de a modifica planurile de prevenire şi de urgenţă este o dispoziţie excesivă 
care contravine atât principiului subsidiarităţii, cât şi principiului proporţionalităţii 
menţionate la articolul 5 din TCE. O soluţie mai moderată ar fi să se acorde Comisiei numai 
dreptul de a solicita statelor membre să îşi coordoneze planurile.

Amendamentul 202
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului regulament 
sau alte dispoziţii ale legislaţiei
comunitare, ea solicită revizuirea planului.

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate, cum ar fi 
marii consumatori industriali şi alţi 
operatori economici, cu privire la aceste 
planuri. În cazul în care Comisia consideră 
că un plan nu este eficace pentru a atenua 
riscurile identificate în evaluarea 
riscurilor, că nu este coerent cu scenariile 
de risc sau cu planurile altor state membre, 
sau că nu respectă dispoziţiile prezentului 
regulament sau alte dispoziţii ale legislaţiei
Uniunii, aceasta solicită revizuirea 
planului.

Or. en
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Amendamentul 203
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului regulament 
sau alte dispoziţii ale legislaţiei 
comunitare, ea solicită revizuirea planului.

(6) În termen de şase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz şi alte părţi interesate cu privire 
la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc sau 
cu planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispoziţiile prezentului regulament 
sau alte dispoziţii ale legislaţiei 
comunitare, ea solicită revizuirea planului. 
În orice caz, statele membre trebuie să 
aibă ultimul cuvânt.

Or. el

Amendamentul 204
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre au 
obligaţii de serviciu public legate de 
securitatea aprovizionării cu gaze, 
autoritatea competentă publică aceste 
obligaţii în termen de două luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament şi le actualizează 
corespunzător în urma adoptării 
planurilor de acţiune preventivă şi de 
urgenţă.
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Or. en

Justificare

Securitatea energetică ar fi îmbunătăţită dacă înmagazinarea gazelor ar fi disponibilă la 
nivelul UE. Accesul mai echitabil la înmagazinare este esenţial pentru noii operatori, pentru 
dezvoltarea concurenţei şi sprijinirea securităţii energetice pe întreg teritoriul Europei. Este 
necesară o mai mare transparenţă în privinţa politicilor de înmagazinare a gazelor pentru a 
evita acordurile nereciproce care ar putea chiar încuraja alte reacţii protecţioniste. 
Facilitarea accesului reciproc la transportul şi înmagazinarea gazelor sporeşte securitatea 
aprovizionării prin maximizarea utilizării infrastructurii existente.

Amendamentul 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Autoritatea competentă revizuieşte 
planul de acţiune preventivă şi planul de 
urgenţă din doi în doi ani pe baza 
modificării evaluărilor de risc asociat 
securităţii aprovizionării cu gaze 
menţionate la articolul 8.

Or. it

Justificare

Este necesar să se actualizeze planurile, de exemplu, ca urmare a modificării situaţiei 
riscului.

Amendamentul 206
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care statele membre au 
obligaţii de serviciu public legate de 
securitatea aprovizionării, autoritatea 
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competentă publică aceste obligaţii în 
termen de două luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament şi le 
actualizează corespunzător în urma 
adoptării planurilor de acţiune preventivă 
şi de urgenţă.

Or. en

Justificare

În perspectiva sporirii transparenţei şi a aplicării timpurii a celui de-al treilea pachet 
legislativ, este esenţial să se obţină referiri la publicări anterioare ale obligaţiilor de serviciu 
public existente.

Amendamentul 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Planul comun la nivel regional, stabilit în 
conformitate cu alineatul (3) sau (4), 
poate fi elaborat de autorităţile 
competente în cauză, după efectuarea 
unor consultări legate de interesele 
regionale în cadrul Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

Definirea delimitărilor regionale care ar fi cele mai adecvate pentru a aborda chestiunea 
securităţii aprovizionării nu va fi o sarcină simplă. Localizarea şi nivelul de interconectare al 
statelor membre nu sunt elemente statice, la fel cum nici pieţele de energie nu reflectă 
întotdeauna frontierele politice. Prin urmare, ar trebui analizat în ce măsură aceste regiuni 
ar putea fi definite cel mai bine de GCG după consultarea sectorului gazelor. Ar trebui 
clarificat procesul de stabilire a unui plan comun la nivel regional.


