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Amendamentul 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) măsurile care vizează garantarea 
securității aprovizionării cu gaze; aceste 
măsuri includ cel puțin informații privind 
planurile ce vizează atingerea volumelor și 
capacităților care, în conformitate cu 
evaluarea riscurilor și a impactului, sunt 
necesare pentru a aproviziona consumatorii 
protejați în timpul perioadelor definite de 
cerere ridicată, măsurile legate de cerere și 
obligațiile impuse întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale și altor organisme 
pertinente;

(b) evaluarea riscurilor prevăzută la 
articolul 8;

(b) rezultatele evaluării riscurilor și a 
impactului prevăzute la articolul 8;

(c) măsurile preventive pentru gestionarea 
riscurilor identificate;
(d) informațiile privind obligațiile de 
serviciu public pertinente.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare 
stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, statelor 
membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, dacă este 
cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri 
ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil 
să se elaboreze planuri similare și la nivel regional.
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Amendamentul 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Planul de acțiune preventivă conține: (1) Planul de acțiune preventivă, la nivelul 
Uniunii, precum și la nivel național și 
regional, conține:

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

(a) măsurile care vizează respectarea 
standardelor privind infrastructura și 
aprovizionarea prevăzute la articolele 6 și 
7; aceste măsuri includ cel puțin informații 
privind planurile ce vizează atingerea 
volumelor și capacităților care, în 
conformitate cu evaluarea riscurilor și a 
impactului, sunt necesare pentru a 
aproviziona consumatorii protejați în 
timpul perioadelor definite de cerere 
ridicată, măsurile legate de cerere și 
obligațiile impuse întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale și altor organisme 
pertinente;

(b) evaluarea riscurilor prevăzută la 
articolul 8;

(b) rezultatele evaluării riscurilor și a 
impactului prevăzute la articolul 8;

(c) măsurile preventive pentru gestionarea 
riscurilor identificate;

(c) măsurile preventive pentru gestionarea 
riscurilor identificate;

(d) informațiile privind obligațiile de 
serviciu public pertinente.

(d) informații privind obligațiile de 
serviciu public pertinente.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană are un mare rol de jucat la nivelul Uniunii Europene pentru a coordona 
și asista activitățile statelor membre la nivel național și regional. Totuși, în același timp, ar 
trebui să fie evident că, din cauză că nu există măsuri adecvate, Comisia Europeană ar trebui 
să încerce să pregătească planul de acțiune preventivă la nivelul Uniunii.
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Amendamentul 210
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Planul de acțiune preventivă conține: (1) Planul de acțiune preventivă, la nivel 
național sau regional, conține:

Or. en

Justificare

Corectare a amendamentului inițial din proiectul de raport (a se vedea împreună cu 
amendamentul la articolul 5 alineatul (5) nou).

Amendamentul 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Este necesar să se promoveze diversificarea surselor de aprovizionare pentru a reduce 
riscurile asociate întreruperii aprovizionării de către una dintre aceste surse.
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Amendamentul 212
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă statul membru decide în acest 
sens, pe baza evaluării riscurilor 
menționate la articolul 8, obligații de 
aprovizionare a consumatorilor conectați 
la o rețea de distribuție a gazelor, alții 
decât consumatorii protejați cum ar fi 
școlile și spitalele, cu condiția ca aceste 
obligații să nu le afecteze capacitatea de a 
asigura aprovizionarea consumatorilor 
protejați în caz de criză, în conformitate 
cu definiția de la articolul 7.
În cazul unei urgențe la nivelul UE sau la 
nivel regional, furnizarea de gaze către 
acești consumatori suplimentari este de 
competența exclusivă a statului membru 
implicat.

Or. en

Justificare

Amendament care trebuie tratat împreună cu amendamentele la articolul 2 și la articolul 8. 
Conceptul de „consumatori protejați” este legat direct de obligațiile în materie de 
solidaritate ale tuturor statelor membre. Dacă un stat membru are capacitatea de a lua 
măsuri suplimentare pentru alți consumatori, acest lucru ar trebui permis (a se vedea 
amendamentul la articolul 2 și articolul 8), cu condiția ca statul membru în cauză să fie 
singurul responsabil de aceste obligații suplimentare.
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Amendamentul 213
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) mecanismele folosite pentru 
cooperarea cu alte state membre în 
vederea elaborării planurilor regionale de 
acțiune preventivă;

Or. en

Amendamentul 214
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Planurile de acțiune preventivă se 
bazează pe criterii minime comune, 
stabilite de către Comisie, care garantează 
condiții de concurență loială. 

Or. en

Amendamentul 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul de acțiune preventivă, în special 
acțiunile care vizează atingerea 
standardelor privind infrastructura 
prevăzute la articolul 6, se bazează pe
planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani 
elaborat de ENTSO-G și este compatibil 
cu acesta.

(2) Planul de acțiune preventivă este 
compatibil cu planul de dezvoltare a rețelei 
pe 10 ani elaborat de ENTSO-G.
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Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de 
fiecare stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, 
statelor membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, 
dacă este cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. 
Aceste planuri ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor 
adecvat.

Amendamentul 216
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul de acțiune preventivă, în special 
acțiunile care vizează atingerea 
standardelor privind infrastructura 
prevăzute la articolul 6, se bazează pe 
planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani 
elaborat de ENTSO-G și este compatibil cu 
acesta.

(2) Planul de acțiune preventivă, în special 
acțiunile care vizează atingerea 
standardelor privind infrastructura 
prevăzute la articolul 6, se bazează pe 
planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani 
elaborat de ENTSO-G și este compatibil cu 
acesta, fiind obligatoriu pentru operatorii 
de sisteme.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să menționeze în mod clar modalitatea în care autoritatea competentă 
poate asigura îndeplinirea standardului N-1. De obicei, autoritățile competente nu au 
competența de a obliga operatorii de sisteme să efectueze investiții. Acest lucru depinde de 
legislația națională. Din acest motiv, ar trebui să se adauge că măsurile stabilite în planul de 
acțiune preventivă și care vizează îndeplinirea standardelor privind infrastructura sunt 
obligatorii pentru operatorii de sisteme.
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Amendamentul 217
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare eficacitatea economică, 
efectele asupra funcționării pieței interne 
a energiei și impactul asupra mediului.

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare caracteristicile specifice ale 
statelor membre, impactul asupra 
consumatorilor și impactul asupra 
mediului.

Or. el

Amendamentul 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare eficacitatea economică, 
efectele asupra funcționării pieței interne a 
energiei și impactul asupra mediului.

(3) Planul de acțiune preventivă se bazează 
în primul rând pe măsurile de piață 
pentru a realiza securitatea internă și ia în 
considerare eficacitatea economică și 
eficiența măsurilor adoptate, efectele 
acestora asupra funcționării pieței interne a 
energiei și impactul asupra mediului.

Or. it

Justificare

Acest amendament subliniază necesitatea de a lăsa pieței sarcina principală de a asigura 
aprovizionarea în conformitate cu criteriile eficienței economice.
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Amendamentul 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare eficacitatea economică, 
efectele asupra funcționării pieței interne a 
energiei și impactul asupra mediului.

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare eficacitatea economică, 
efectele asupra funcționării pieței interne a 
energiei, impactul asupra mediului, 
precum și toate evoluțiile internaționale 
relevante, în special în principalele țări 
producătoare și de tranzit.

Or. en

Amendamentul 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare eficacitatea economică, 
efectele asupra funcționării pieței interne a 
energiei și impactul asupra mediului.

(3) Planul de acțiune preventivă ia în 
considerare eficacitatea economică, 
efectele asupra funcționării pieței interne a 
energiei și impactul asupra mediului.
Planul nu impune actorilor de pe piață 
sarcini nerezonabile și disproporționate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiile unei piețe liberalizate a gazelor și cu principiile aflate la baza 
oricărei evaluări a riscurilor și a impactului, planul de acțiune preventivă nu trebuie să 
impună actorilor de pe piață sarcini nerezonabile și disproporționate.
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Amendamentul 221
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia se asigură că planurile de 
acțiune preventivă naționale sau 
regionale sunt coerente între ele, pentru a 
garanta coordonarea eficientă a 
măsurilor luate în timpul unei urgențe la 
nivelul UE.

Or. en

Justificare

Corectare a amendamentului inițial din proiectul de raport. Comisia ar trebui să aibă 
responsabilitatea explicită de a garanta că toate planurile sunt compatibile și coerente între 
ele, dat fiind că vor sta la baza măsurilor luate în timpul unei urgențe la nivelul Uniunii.

Amendamentul 222
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru 
ca, în cazul avarierii infrastructurii 
principale de aprovizionare cu gaze, 
infrastructura rămasă (N-1) să aibă 
capacitatea de a furniza volumul necesar 
de gaze pentru a satisface cererea totală 
de gaze din zona luată în calcul pentru o 
perioadă de 60 de zile de cerere de gaze 
excepțional de mare pe timpul celei mai 
reci perioade constatate statistic la fiecare 
20 de ani. 

eliminat

Or. en
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Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Abordarea sugerată ar putea în cele din urmă să 
deschidă drumul spre explorarea unei abordări mai prescriptive, bazate pe standarde minime 
obligatorii privind siguranța aprovizionării, cu condiția ca acestea să fie bazate pe un studiu
de impact corect, să conducă la măsuri proporționale fezabile din punct de vedere tehnic și 
economic și să conserve flexibilitatea necesară pentru a ține seama de specificul național 
și/sau regional.

Amendamentul 223
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 
rămasă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a 
satisface cererea totală de gaze din zona 
luată în calcul pentru o perioadă de 60 de 
zile de cerere de gaze excepțional de mare 
pe timpul celei mai reci perioade
constatate statistic la fiecare 20 de ani. 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2016, în 
termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare] autoritatea competentă ia măsuri 
pentru ca, în cazul avarierii infrastructurii 
principale de aprovizionare cu gaze, 
infrastructura rămasă (N-1) să aibă 
capacitatea de a furniza volumul necesar de 
gaze pentru a satisface cererea totală de 
gaze din zona luată în calcul pentru o 
perioadă de o zi de cerere excepțional de 
mare constatată statistic o dată la fiecare 
20 de ani.

Or. en

Amendamentul 224
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 

(1) Cel târziu până la [31 martie 2016; în 
termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare] autoritatea competentă ia măsuri 
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în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 
rămasă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a 
satisface cererea totală de gaze din zona 
luată în calcul pentru o perioadă de 60 de 
zile de cerere de gaze excepțional de mare 
pe timpul celei mai reci perioade constatate 
statistic la fiecare 20 de ani. 

pentru ca, în cazul avarierii infrastructurii 
principale de aprovizionare cu gaze, 
infrastructura rămasă (N-1) să aibă 
capacitatea de a furniza volumul necesar de 
gaze pentru a satisface cererea totală de 
gaze din zona luată în calcul pentru o 
perioadă de 60 de zile de cerere de gaze 
excepțional de mare pe timpul celei mai 
reci perioade constatate statistic la fiecare 
20 de ani. În termen de trei ani de la 
intrarea în vigoare, ar trebui ca cele mai 
importante investiții să fi fost realizate, iar 
autoritățile competente să transmită 
Comisiei un raport cu privire la 
investițiile respective.

Or. en

Amendamentul 225
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu până la [31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 
rămasă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a 
satisface cererea totală de gaze din zona 
luată în calcul pentru o perioadă de 60 de 
zile de cerere de gaze excepțional de mare 
pe timpul celei mai reci perioade
constatate statistic la fiecare 20 de ani. 

(1) Cel târziu până la [31 martie 2013; în 
termen de 2 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsurile 
necesare în virtutea articolului 5 pentru a 
garanta că, în cazul avarierii infrastructurii 
principale de aprovizionare cu gaze, 
infrastructura rămasă (N-1) să aibă 
capacitatea de a furniza volumul necesar de 
gaze pentru a satisface cererea totală de 
gaze din zona luată în calcul pentru o 
perioadă de cerere de gaze excepțional de 
mare constatate statistic la fiecare 20 de 
ani.

Or. en

Justificare

În contextul revizuirii anexei I este, de asemenea, necesară adaptarea în consecință a 
articolul 6 alineatul (1).
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Amendamentul 226
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu până la [31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 
rămasă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a 
satisface cererea totală de gaze din zona 
luată în calcul pentru o perioadă de 60 de 
zile de cerere de gaze excepțional de mare 
pe timpul celei mai reci perioade constatate 
statistic la fiecare 20 de ani. 

(1) Cel târziu până la [31 martie 2017; în 
termen de 6 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul întreruperii fluxurilor la 
principalul punct de intrare al sistemului 
de transport al gazelor, infrastructura 
disponibilă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a 
satisface cererea de gaze a consumatorilor 
protejați din zona luată în calcul pentru o 
perioadă 60 de zile de cerere de gaze 
excepțional de mare pe timpul celei mai 
reci perioade constatate statistic la fiecare 
20 de ani. 

Or. en

Justificare

Termenul de trei ani nu este realist. Realizarea de investiții pentru a respecta standardul N-1 
necesită cel puțin 5-6 ani. Criza din ianuarie 2009 a demonstrat o întrerupere a fluxului la un 
întreg punct de intrare al sistemului de transport a gazelor, dat fiind că adesea există mai 
multe conducte paralele. Articolul 6 alineatul (1) poate determina o mare nevoie de investiții 
în noi capacități, afectând semnificativ prețurile la gaze plătite de consumatorii finali. 
Standardul N-1 ar trebui să reflecte doar cererea de gaze a consumatorilor protejați, pentru 
a fi în armonie cu standardul de aprovizionare de la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 227
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu până la [31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 

(1) Cel târziu până la [31 martie 2017; în 
termen de 6 ani de la intrarea în vigoare] 
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autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 
rămasă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a 
satisface cererea totală de gaze din zona 
luată în calcul pentru o perioadă de 60 de 
zile de cerere de gaze excepțional de mare
pe timpul celei mai reci perioade constatate 
statistic la fiecare 20 de ani. 

autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul întreruperii fluxurilor la 
principalul punct de intrare al sistemului 
de transport al gazelor, infrastructura 
disponibilă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a 
satisface cererea de gaze a consumatorilor 
protejați din zona luată în calcul pentru o 
perioadă de o zi de cerere de gaze 
excepțional de mare pe timpul celei mai 
reci perioade constatate statistic la fiecare 
20 de ani.

Or. en

Justificare

Realizarea de investiții semnificative, în special în Europa Centrală și de Sud-Est, necesită 
cel puțin 5-6 ani. Este mai potrivit să se definească N-1 ca o întrerupere a fluxului la un punct 
de intrare al sistemului de transport a gazelor, pentru a fi în armonie cu standardul de 
aprovizionare de la articolul 7; standardul N-1 ar trebui să reflecte doar cererea 
consumatorilor protejați. Infrastructura trebuie să fie robustă pentru o zi în care se 
înregistrează o cerere de gaze excepțional de mare, standardul de aprovizionare prevăzând 
acoperirea unei perioade mai lungi în care se înregistrează o cerere mare de gaze.

Amendamentul 228
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru 
ca, în cazul avarierii infrastructurii 
principale de aprovizionare cu gaze, 
infrastructura rămasă (N-1) să aibă 
capacitatea de a furniza volumul necesar de 
gaze pentru a satisface cererea totală de 
gaze din zona luată în calcul pentru o 
perioadă de 60 de zile de cerere de gaze 
excepțional de mare pe timpul celei mai 
reci perioade constatate statistic la fiecare 
20 de ani. 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
statele membre sau întreprinderile din 
sectorul gazelor naturale iau măsuri 
pentru ca, în cazul avarierii infrastructurii 
principale de aprovizionare cu gaze, 
infrastructura rămasă (N-1) să aibă 
capacitatea de a furniza volumul necesar de 
gaze pentru a satisface cererea totală de 
gaze din zona luată în calcul pentru o 
perioadă de 60 de zile de cerere de gaze 
excepțional de mare pe timpul celei mai 
reci perioade constatate statistic la fiecare 
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20 de ani.

Or. de

Justificare

Acest amendament are un rol de clarificare, 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 
urgență, UE). Până la urmă, cei care acționează în caz de întrerupere a aprovizionării sunt 
întreprinderile din sectorul gazelor naturale, întrucât acestea dispun de capacități de 
transport, de stocuri de gaze și de cunoștințe privind volumul necesar consumului. O astfel de 
abordare este mai eficientă, mai puțin birocratică și conformă cu principiul subsidiarității.

Amendamentul 229
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu până la [31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 
rămasă (N-1) să aibă capacitatea de a 
furniza volumul necesar de gaze pentru a
satisface cererea totală de gaze din zona 
luată în calcul pentru o perioadă de 60 de 
zile de cerere de gaze excepțional de mare 
pe timpul celei mai reci perioade
constatate statistic la fiecare 20 de ani. 

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2016; în 
termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare] autoritatea competentă ia măsuri 
pentru ca, în cazul avarierii infrastructurii 
principale unice de aprovizionare cu gaze, 
infrastructura rămasă (N-1) să aibă 
capacitatea tehnică de a satisface cererea 
zilnică totală de gaze din zona luată în 
calcul pentru o perioadă de o zi de cerere 
excepțional de mare constatată statistic o 
dată la fiecare 20 de ani.

Or. en

Justificare

Ajustare la noua anexă.
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Amendamentul 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Poate fi acordată o derogare de la 
aplicarea standardului N-1 impus de 
autoritatea competentă în cazul în care 
Comisia decide că standardul nu este 
sustenabil din punct de vedere economic 
pentru un anumit stat membru.

Or. it

Justificare

 Nu toate statele membre au puterea economică pentru a îndeplini acest standard. Ar trebui 
să se acorde o derogare pentru a permite găsirea unor forme de cooperare regională sau 
adoptarea unor măsuri la nivelul cererii.

Amendamentul 231
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În ceea ce privește componenta de 
infrastructură a evaluării riscurilor și a 
impactului definite la articolul 8, 
autoritatea competentă folosește o 
metodologie comună, inclusiv calcularea 
indicatorului N-1 în conformitate cu 
definițiile din prezentul articol și din 
anexa 1.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Abordarea sugerată ar putea să deschidă drumul spre 
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explorarea unei abordări mai prescriptive, bazate pe standarde minime obligatorii privind 
siguranța aprovizionării, cu condiția ca acestea să fie bazate pe un studiu de impact corect, 
să conducă la măsuri proporționale fezabile din punct de vedere tehnic și economic și să 
conserve flexibilitatea necesară pentru a ține seama de specificul național și/sau regional.

Amendamentul 232
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere.

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), calculul prevăzut la alineatul (1) poate 
fi efectuat la nivel regional. La calcularea 
indicatorului N-1, autorității competente i 
se permite să demonstreze în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri specifice, inclusiv prin măsuri 
legate de cerere.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Abordarea sugerată ar putea să deschidă drumul spre 
explorarea unei abordări mai prescriptive, bazate pe standarde minime obligatorii privind 
siguranța aprovizionării, cu condiția ca acestea să fie bazate pe un studiu de impact corect, 
să conducă la măsuri proporționale fezabile din punct de vedere tehnic și economic și să 
conserve flexibilitatea necesară pentru a ține seama de specificul național și/sau regional.
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Amendamentul 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere.

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), calculul prevăzut la alineatul (1) poate 
fi efectuat la nivel regional. La calcularea 
indicatorului N-1, autorității competente i 
se permite să demonstreze în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri specifice, inclusiv prin măsuri 
legate de cerere.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare 
stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, statelor 
membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, dacă este 
cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri 
ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil 
să se elaboreze planuri similare și la nivel regional.

Amendamentul 234
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), calculul prevăzut la alineatul (1) poate 
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poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere.

fi efectuat la nivel regional. La calcularea 
indicatorului N-1, autorității competente i 
se permite să demonstreze în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri specifice, inclusiv prin măsuri 
legate de cerere.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare 
stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, statelor 
membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, dacă este 
cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri 
ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil 
să se elaboreze planuri similare și la nivel regional.

Amendamentul 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere.

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), calculul prevăzut la alineatul (1) poate 
fi efectuat la nivel regional. La calcularea 
indicatorului N-1, autorității competente i 
se permite să demonstreze în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri specifice, inclusiv prin măsuri 
legate de cerere.

Or. en
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Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare 
stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, statelor 
membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, dacă este 
cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri 
ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil 
să se elaboreze planuri similare și la nivel regional.

Amendamentul 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere.

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), calculul prevăzut la alineatul (1) poate 
fi efectuat la nivel regional. La calcularea 
indicatorului N-1, autorității competente i 
se permite să demonstreze în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri specifice, inclusiv prin măsuri 
legate de cerere.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de 
fiecare stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, 
statelor membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, 
dacă este cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. 
Aceste planuri ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor 
adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare și la nivel regional.
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Amendamentul 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere.

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în evaluarea 
riscurilor menționată la articolul 8, în 
planul de acțiune preventivă menționat la 
articolul 5 și ținând seama de 
rentabilitatea investițiilor că o întrerupere 
a aprovizionării poate fi compensată în 
mod suficient și în timp util prin măsuri 
specifice, inclusiv prin măsuri legate de 
cerere. 

Or. en

Justificare

Pentru anumite state membre, regulamentul poate crea o mare nevoie de investiții în noi 
capacități, implicând costuri importante și afectând semnificativ prețurile la gaze plătite de 
consumatorii finali.

Amendamentul 238
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
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respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere.

respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în evaluarea 
riscurilor menționată la articolul 8 și în 
planul de acțiune preventivă menționat la 
articolul 5 că o întrerupere a aprovizionării 
poate fi compensată în mod suficient și în 
timp util prin măsuri specifice, inclusiv 
prin măsuri legate de cerere.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a reacționa cu flexibilitate în caz de criză a 
aprovizionării, ținând seama de circumstanțele proprii; din acest motiv, domeniul de aplicare 
a prezentului alineat ar trebui să nu se limiteze la măsurile legate de cerere, atât timp cât 
evaluarea riscurilor și PAP au demonstrat convingător că aceste măsuri ar avea un efect 
echivalent cu cel al standardului N-1.

Amendamentul 239
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere.

(2) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau în 
situația menționată la articolul 4 alineatul 
(4), obligația prevăzută la alineatul (1) 
poate fi îndeplinită la nivel regional. 
Standardul N-1 este considerat ca fiind 
respectat și în cazul în care autoritatea 
competentă demonstrează în planul de 
acțiune preventivă menționat la articolul 5 
că o întrerupere a aprovizionării poate fi 
compensată în mod suficient și în timp util 
prin măsuri legate de cerere și de piață.

Or. en

Justificare

Dacă s-ar permite orice fel de măsuri legate de cerere, s-ar putea considera că criteriul N-1 
este respectat prin reducerea obligatorie a cererii (întreruperea aprovizionării). Totuși, 
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acesta este exact ceea ce încearcă să prevină măsurile legate de infrastructură și de 
aprovizionare din prezentul regulament.

Amendamentul 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a standardului N-1 prevăzută în anexa I. 
Aceasta trebuie să ia în considerare 
configurația rețelei și fluxurile reale de 
gaze, precum și prezența capacităților de
producție și înmagazinare. Zona luată în 
calcul menționată în anexa I se extinde la 
nivelul regional adecvat, dacă este cazul. 

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a indicatorului N-1 prevăzută în anexa I. 
Aceasta trebuie să ia în considerare 
configurația rețelei și capacitatea 
infrastructurii de transport de a furniza 
gaze din punctele de producție, terminale 
GNL și depozite. Zona luată în calcul 
menționată în anexa I este definită de 
autoritatea competentă după consultarea 
întreprinderilor relevante din sectorul 
gazelor naturale și se extinde la nivelul 
regional adecvat, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare 
stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, statelor 
membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, dacă este 
cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri 
ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil 
să se elaboreze planuri similare și la nivel regional.
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Amendamentul 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a standardului N-1 prevăzută în anexa I. 
Aceasta trebuie să ia în considerare 
configurația rețelei și fluxurile reale de 
gaze, precum și prezența capacităților de 
producție și înmagazinare. Zona luată în 
calcul menționată în anexa I se extinde la 
nivelul regional adecvat, dacă este cazul. 

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a indicatorului N-1 prevăzută în anexa I. 
Zona luată în calcul menționată în anexa I 
este definită de autoritatea competentă 
după consultarea întreprinderilor 
relevante din sectorul gazelor naturale și 
se extinde la nivelul regional adecvat, dacă 
este cazul. 

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare 
stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, statelor 
membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, dacă este 
cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri 
ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil 
să se elaboreze planuri similare și la nivel regional.

Amendamentul 242
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a standardului N-1 prevăzută în anexa I. 
Aceasta trebuie să ia în considerare 
configurația rețelei și fluxurile reale de 
gaze, precum și prezența capacităților de 
producție și înmagazinare. Zona luată în 
calcul menționată în anexa I se extinde la 

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a indicatorului N-1 prevăzută în anexa I. 
Zona luată în calcul menționată în anexa I 
este definită de autoritatea competentă 
după consultarea întreprinderilor 
relevante din sectorul gazelor naturale și 
se extinde la nivelul regional adecvat, dacă 
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nivelul regional adecvat, dacă este cazul. este cazul. 

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de 
fiecare stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, 
statelor membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, 
dacă este cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. 
Aceste planuri ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor 
adecvat.

Amendamentul 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a standardului N-1 prevăzută în anexa I. 
Aceasta trebuie să ia în considerare 
configurația rețelei și fluxurile reale de 
gaze, precum și prezența capacităților de 
producție și înmagazinare. Zona luată în 
calcul menționată în anexa I se extinde la 
nivelul regional adecvat, dacă este cazul. 

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a indicatorului N-1 prevăzută în anexa I. 
Zona luată în calcul menționată în anexa I 
este definită de autoritatea competentă 
după consultarea întreprinderilor 
relevante din sectorul gazelor naturale și 
se extinde la nivelul regional adecvat, dacă 
este cazul. 

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de 
fiecare stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, 
statelor membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, 
dacă este cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. 
Aceste planuri ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor 
adecvat.
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Amendamentul 244
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a standardului N-1 prevăzută în anexa I. 
Aceasta trebuie să ia în considerare 
configurația rețelei și fluxurile reale de 
gaze, precum și prezența capacităților de 
producție și înmagazinare. Zona luată în 
calcul menționată în anexa I se extinde la 
nivelul regional adecvat, dacă este cazul. 

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a indicatorului N-1 prevăzută în anexa I. 
Zona luată în calcul menționată în anexa I 
este definită de autoritatea competentă 
după consultarea întreprinderilor 
relevante din sectorul gazelor naturale și 
se extinde la nivelul regional adecvat, dacă 
este cazul. 

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare 
stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, statelor 
membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, dacă este 
cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri 
ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil 
să se elaboreze planuri similare și la nivel regional.

Amendamentul 245
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a standardului N-1 prevăzută în anexa I. 
Aceasta trebuie să ia în considerare 
configurația rețelei și fluxurile reale de 
gaze, precum și prezența capacităților de 
producție și înmagazinare. Zona luată în 
calcul menționată în anexa I se extinde la 

(3) Se utilizează metodologia de calculare 
a standardului N-1 prevăzută în anexa I. 
Aceasta trebuie să ia în considerare 
configurația rețelei și fluxurile reale de 
gaze, precum și prezența capacităților de 
producție și înmagazinare. Zona luată în 
calcul menționată în anexa I se extinde la 
nivelul regional adecvat, dacă este cazul, 
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nivelul regional adecvat, dacă este cazul. ținând seama de specificul regional.

Or. en

Amendamentul 246
Algirdas Saudargas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se consideră că lipsa accesului la 
rețeaua de gaze a UE și dependența de un 
singur furnizor de gaze înseamnă 
nerespectarea standardului N-1.

Or. en

Amendamentul 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare autoritate competentă 
raportează fără întârziere Comisiei orice 
nerespectare a standardului N-1.

(4) Fiecare autoritate competentă, după 
consultarea întreprinderilor relevante din 
sectorul gazelor naturale, raportează 
Comisiei rezultatele calculării 
indicatorului N-1 în conformitate cu 
articolul 13.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta siguranța 
aprovizionării (I: companii; II: state membre; III: Comisia) nu se mai reflectă în mod clar în 
propunerea de regulament. Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca 
statele membre să efectueze o evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze 
situația de pe teritoriul lor pe baza unei metodologii comune corecte.
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Amendamentul 248
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare autoritate competentă 
raportează fără întârziere Comisiei orice 
nerespectare a standardului N-1.

(4) Fiecare autoritate competentă, după 
consultarea întreprinderilor relevante din 
sectorul gazelor naturale, raportează 
Comisiei rezultatele calculării 
indicatorului N-1 în conformitate cu 
articolul 13.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare autoritate competentă 
raportează fără întârziere Comisiei orice 
nerespectare a standardului N-1.

(4) Fiecare autoritate competentă, după 
consultarea întreprinderilor relevante din 
sectorul gazelor naturale, raportează 
Comisiei rezultatele calculării 
indicatorului N-1 în conformitate cu 
articolul 13.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta siguranța 
aprovizionării (I: companii; II: state 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 250
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare autoritate competentă 
raportează fără întârziere Comisiei orice 
nerespectare a standardului N-1.

(4) Fiecare autoritate competentă, după 
consultarea întreprinderilor relevante din 
sectorul gazelor naturale, raportează 
Comisiei rezultatele calculării 
indicatorului N-1 în conformitate cu 
articolul 13.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta siguranța 
aprovizionării (I: companii; II: state membre; III: Comisia) nu se mai reflectă în mod clar în 
propunerea de regulament. Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca 
statele membre să efectueze o evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze 
situația de pe teritoriul lor pe baza unei metodologii comune corecte.

Amendamentul 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare autoritate competentă 
raportează fără întârziere Comisiei orice 
nerespectare a standardului N-1.

(4) Fiecare autoritate competentă, după 
consultarea întreprinderilor relevante din 
sectorul gazelor naturale, raportează 
Comisiei rezultatele calculării 
indicatorului N-1 în conformitate cu 
articolul 13.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta siguranța 
aprovizionării (I: companii; II: state 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 252
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care este nevoie de noi 
interconexiuni tranfrontaliere sau în care 
cele existente trebuie extinse, statele 
membre implicate, autoritățile competente 
și, în cazul în care nu există autorități 
competente, autoritățile de reglementare, 
cooperează îndeaproape într-o etapă 
timpurie.

Or. en

Amendamentul 253
Ioan Enciu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia, împreună cu autoritățile 
naționale, se sincronizează pentru 
demararea și executarea proiectelor de 
diversificare a surselor și a rutelor de 
aprovizionare cu gaz aflate în lucru 
pentru a îmbunătăți infrastructura 
existentă, făcând astfel viabilă aplicarea 
standardului N-1 în condițiile de criză.

Or. ro

Justificare

Proiectele de diversificare a rutelor si surselor de aprovizionare cu gaz reprezinta prioritatea 
numarul 1 in materie de Securitate a Energiei. Solidaritatea statelor membre trebuie sa 
primezefață de interesele nationale.



PE438.231v01-00 32/96 AM\801978RO.doc

RO

Amendamentul 254
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7. În 
decursul perioadei respective de doi ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

(5) Dacă este necesar, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață, operatorii de 
sisteme de transport furnizează, în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, capacitatea fizică 
necesară pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în acele interconexiuni în 
cazul cărora o capacitate suplimentară de 
flux bidirecțional ar ameliora securitatea 
aprovizionării, în special în timpul unei 
urgențe. În decursul perioadei respective 
de trei ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de 
fiecare stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, 
statelor membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, 
dacă este cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. 
Aceste planuri ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor 
adecvat.
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Amendamentul 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7. În 
decursul perioadei respective de doi ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

(5) Dacă este necesar, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață, operatorii de 
sisteme de transport furnizează, în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, capacitatea fizică 
necesară pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în acele interconexiuni în 
cazul cărora o capacitate suplimentară de 
flux bidirecțional ar ameliora securitatea 
aprovizionării, în special în timpul unei 
urgențe. În decursul perioadei respective 
de trei ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de 
fiecare stat membru în conformitate cu metodologia comună, permițând, în același timp, 
statelor membre să țină seama de circumstanțele naționale particulare și de specificități, 
dacă este cazul. Rezultatele se vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. 
Aceste planuri ar trebui să facă obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor 
adecvat.
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Amendamentul 256
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7. În 
decursul perioadei respective de doi ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

(5) Dacă este necesar, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață, operatorii de 
sisteme de transport furnizează, în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, capacitatea fizică 
necesară pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în acele interconexiuni în 
cazul cărora o capacitate suplimentară de 
flux bidirecțional ar ameliora securitatea 
aprovizionării, în special în timpul unei 
urgențe. În decursul perioadei respective 
de trei ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se impună o capacitate fizică necesară pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile, fără să se evalueze mai întâi dacă aceasta este posibilă din 
punct de vedere tehnic și/sau economic sau adecvată în anumite circumstanțe. Procesul de 
derogare prevăzut în propunerea de regulament este orientat în direcția potrivită, dar nu 
furnizează un cadru suficient de clar.
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Amendamentul 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7. În 
decursul perioadei respective de doi ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

(5) Dacă este necesar, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață, operatorii de 
sisteme de transport furnizează, în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, capacitatea fizică 
necesară pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în acele interconexiuni în 
cazul cărora o capacitate suplimentară de 
flux bidirecțional ar ameliora securitatea 
aprovizionării, în special în timpul unei 
urgențe. În decursul perioadei respective 
de trei ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se impună o capacitate fizică necesară pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile, fără să se evalueze mai întâi dacă aceasta este posibilă din 
punct de vedere tehnic și/sau economic sau adecvată în anumite circumstanțe. Procesul de 
derogare prevăzut în propunerea de regulament este orientat în direcția potrivită, dar nu 
furnizează un cadru suficient de clar.
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Amendamentul 258
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7. În 
decursul perioadei respective de doi ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

(5) Dacă este necesar, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață, operatorii de 
sisteme de transport furnizează, în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, capacitatea fizică 
permanentă pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în acele interconexiuni în 
cazul cărora o capacitate suplimentară de 
flux bidirecțional ar ameliora securitatea 
aprovizionării, în special în timpul unei 
urgențe. Evaluarea poate fi revizuită în 
cazul în care circumstanțele se schimbă. În 
decursul perioadei respective de trei ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale, 
conform evaluării riscurilor și a 
impactului efectuate în conformitate cu 
articolul 8, luând în considerare 
fezabilitatea tehnică și o evaluare 
economică a costurilor și beneficiilor 
pentru piață.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se impună o capacitate fizică permanentă pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în toate interconexiunile, fără să se evalueze mai întâi dacă aceasta este 
posibilă din punct de vedere tehnic și/sau economic sau adecvată. O evaluare premergătoare 
a riscurilor și a impactului este necesară pentru a se evita apariția unor costuri inutile pentru 
consumatorii finali. Un termen de doi ani poate fi respectat doar dacă sunt necesare 
modificări minore ale infrastructurii. Modificări mai substanțiale, cum ar fi instalarea unei 
noi unități de compresie, necesită o perioadă mai lungă.
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Amendamentul 259
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7. În 
decursul perioadei respective de doi ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

(5) Dacă este necesar, conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și o 
evaluare economică a tuturor costurilor și 
beneficiilor pentru piață, operatorii de 
sisteme de transport furnizează, în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, capacitatea fizică 
permanentă pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în acele interconexiuni în 
cazul cărora o capacitate suplimentară de 
flux bidirecțional ar ameliora securitatea 
aprovizionării. Evaluarea poate fi revizuită 
în cazul în care circumstanțele se schimbă. 
În decursul perioadei respective de trei ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale, 
dacă este necesar conform evaluării 
riscurilor și a impactului efectuate în 
conformitate cu articolul 8, luând în 
considerare fezabilitatea tehnică și toate 
costurile și beneficiile.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să se impună o capacitate fizică permanentă pentru transportul gazelor în 
ambele direcții în toate interconexiunile fără să se evalueze mai întâi dacă aceasta este 
posibilă din punct de vedere tehnic și adecvată din punct de vedere economic în cazul 
respectiv. O evaluare premergătoare a riscurilor și a impactului este necesară pentru a se 
evita apariția unor costuri inutile care să fie suportate de consumatorii finali. Termenul de 
doi ani pentru a furniza capacitatea fizică permanentă poate fi respectat doar dacă sunt 
necesare modificări minore ale infrastructurii. Modificările mai substanțiale necesită o 
perioadă mai lungă. 



PE438.231v01-00 38/96 AM\801978RO.doc

RO

Amendamentul 260
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele se 
schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei respective 
de doi ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale.

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele se 
schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În ceea ce privește 
infrastructura existentă, ar trebui ca 
fiecare stat membru să efectueze o analiză 
de rentabilitate a investițiilor care vizează 
asigurarea fluxurilor inversate, analiză 
care ar trebui să fie la baza mecanismului 
de alocare a costurilor. Ar trebui luate în 
considerare și acordurile de aprovizionare 
pe termen lung care au fost deja semnate 
și care conțin dispoziții specifice 
referitoare la funcționarea stațiilor de 
măsurare a gazelor la frontieră. În 
decursul perioadei respective de doi ani, 
operatorul de sisteme de transport al 
gazelor adaptează funcționarea sistemului 
de transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

Or. en
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Amendamentul 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții prin toate interconexiunile în 
termen de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele se 
schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei respective 
de doi ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale.

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții prin interconexiunile considerate 
esențiale pentru a garanta securitatea 
aprovizionării și în urma rezultatelor unui 
studiu de impact privind posibilele riscuri 
pentru infrastructurile prin care se 
importă gaze din țări terțe în termen de doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, cu excepția cazurilor în care, 
la cererea autorității competente, Comisia 
decide că o capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea necesară 
satisfacerii standardelor de aprovizionare, 
stabilite la articolul 7. În decursul perioadei 
respective de doi ani, operatorul de sisteme 
de transport al gazelor adaptează 
funcționarea sistemului de transport în 
ansamblul său pentru a permite fluxurile de 
gaze bidirecționale.

Or. en
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Amendamentul 262
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendment 1a.

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea necesară 
satisfacerii standardelor de aprovizionare, 
stabilite la articolul 7. În decursul perioadei 
respective de doi ani, operatorul de sisteme 
de transport al gazelor adaptează 
funcționarea sistemului de transport în 
ansamblul său pentru a permite fluxurile de 
gaze bidirecționale.

(5) În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile pe care 
Comisia le identifică ca interconexiuni pe 
baza unei propuneri înaintate de 
autoritatea națională competentă în cazul
în care asigurarea unui flux bidirecțional 
ar ameliora semnificativ securitatea 
aprovizionării statului membru/statelor 
membre. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele se 
schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei respective 
de doi ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale.

Or. hu

Justificare

Fluxul bidirecțional nu ajută la ameliorarea securității aprovizionării în cazul oricărei 
interconexiuni. De aceea, Comisia ar trebui, pe baza unei propuneri din partea autorităților 
naționale, să determine acele interconexiuni în cazul cărora fluxul bidirecțional ar aduce 
beneficii substanțiale.  
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Amendamentul 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea necesară 
satisfacerii standardelor de aprovizionare, 
stabilite la articolul 7. În decursul 
perioadei respective de doi ani, operatorul 
de sisteme de transport al gazelor 
adaptează funcționarea sistemului de 
transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în interconexiunile respective, în 
termen de trei ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, în cazurile în 
care rezultă în urma unei analize 
prealabile de rentabilitate că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional 
ameliorează securitatea aprovizionării 
oricărui stat membru. Nivelul capacității 
de flux bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În cazul în care pe viitor sunt 
necesare noi investiții în sistemul de 
transport, se aplică tot alineatul (7) și în 
cazul investițiilor respective. Autoritățile 
competente se asigură că evaluarea 
interconexiunilor este revizuită în mod 
regulat în cazul în care se modifică 
circumstanțele, în special datorită 
actualizării planurilor de acțiune 
preventivă la nivel național.

Or. en

Justificare

Crearea unor capacități fizice permanente pentru transportul gazelor în ambele direcții în 
toate interconexiunile implică investiții substanțiale. Din acest motiv ar trebui să se garanteze 
că modificările infrastructurii se bazează în toate cazurile pe o analiză de rentabilitate.
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Amendamentul 264
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele 
se schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei 
respective de doi ani, operatorul de 
sisteme de transport al gazelor adaptează 
funcționarea sistemului de transport în 
ansamblul său pentru a permite fluxurile 
de gaze bidirecționale.

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. Autoritățile competente și 
Comisia se asigură că evaluarea 
interconexiunilor este revizuită în mod 
regulat în cazul în care se modifică 
circumstanțele, în special datorită 
actualizării planului de acțiune preventivă 
la nivel național și al celui la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 265
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
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de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea necesară 
satisfacerii standardelor de aprovizionare, 
stabilite la articolul 7. În decursul perioadei 
respective de doi ani, operatorul de sisteme 
de transport al gazelor adaptează 
funcționarea sistemului de transport în 
ansamblul său pentru a permite fluxurile de 
gaze bidirecționale.

de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor menționate la alineatul (5a).
Obligația de a instala capacități de flux 
bidirecțional nu se aplică în cazul 
conductelor care conectează sursele de 
producție, instalațiile GNL sau punctele 
de interconexiune cu rețelele de 
distribuție sau în cazul în care imperative 
legate de calitatea gazului fac imposibile 
fluxurile bidirecționale. Nivelul capacității 
de flux bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei respective 
de doi ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale.

Or. en

Justificare

Cerința nespecifică și generală din propunerea Comisiei de a permite fluxuri bidirecționale 
pentru toate interconexiunile ar trebui clarificată. Prezentul amendament clarifică faptul că 
există interconexiuni în cazul cărora este evident că adăugarea bidirecționalității nu ar 
îmbunătăți securitatea aprovizionării sau nu ar fi fezabilă din punct de vedere tehnic; prin 
urmare, acestea trebuie eliminate din domeniul de aplicare a propunerii.

Amendamentul 266
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în interconexiunile respective, în 
termen de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, în cazurile în care
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cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea necesară 
satisfacerii standardelor de aprovizionare, 
stabilite la articolul 7. În decursul 
perioadei respective de doi ani, operatorul 
de sisteme de transport al gazelor 
adaptează funcționarea sistemului de 
transport în ansamblul său pentru a 
permite fluxurile de gaze bidirecționale.

o capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional ameliorează în mod rezonabil 
din punct de vedere economic securitatea 
aprovizionării statelor membre. O decizie 
în acest sens din partea Comisiei la 
cererea autorității competente ar trebui să 
aibă la bază un studiu de fezabilitate 
tehnică și o analiză costuri-beneficii.
Nivelul capacității de flux bidirecțional 
trebuie obținut în mod rentabil și trebuie să 
ia în considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare, stabilite la articolul 7.

Or. de

Justificare

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit verbleiben, mit 
welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale Verpflichtung zur 
Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und 
Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen 
Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse vorangehen.

Amendamentul 267
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în interconexiunile respective în 
termen de trei ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
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suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele 
se schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei respective 
de doi ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale.

suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru, în special în ceea ce privește 
conductele ce conectează sursele de 
producție, instalațiile GNL sau punctele 
de interconexiune cu rețelele de 
distribuție sau în cazul în care imperative 
legate de calitatea gazului fac imposibile 
fluxurile bidirecționale. Nivelul capacității 
de flux bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. Autoritățile competente și 
Comisia se asigură că evaluarea 
interconexiunilor este revizuită în mod 
regulat în cazul în care se modifică 
circumstanțele, în special datorită 
actualizării planului de acțiune preventivă 
la nivel național și al celui la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 268
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele se 
schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele se 
schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
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rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei 
respective de doi ani, operatorul de 
sisteme de transport al gazelor adaptează 
funcționarea sistemului de transport în 
ansamblul său pentru a permite fluxurile 
de gaze bidirecționale.

rentabil, ținând cont, în cadrul evaluării 
respective, de aspecte care nu sunt strict 
economice, ca, de exemplu, securitatea 
aprovizionării și contribuția la piața 
internă. În niciun caz capacitatea nu va fi 
mai mică de 10% din volumele de intrare 
pentru fiecare dintre țări.

Or. es

Justificare

Cu toate că „piața” trebuie să fie principalul criteriu pentru investiții, există situații când 
construirea instalațiilor poate fi justificată numai pe baza unor criterii care nu sunt strict 
economice, precum securitatea aprovizionării și situația pieței.

Amendamentul 269
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o 
capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional nu ar ameliora securitatea 
aprovizionării niciunui stat membru. O 
astfel de decizie poate fi revizuită în cazul 
în care circumstanțele se schimbă. Nivelul 
capacității de flux bidirecțional trebuie 
obținut în mod rentabil și trebuie să ia în 
considerare cel puțin capacitatea necesară 
satisfacerii standardelor de aprovizionare, 
stabilite la articolul 7. În decursul perioadei 
respective de doi ani, operatorul de sisteme 
de transport al gazelor adaptează 

(5) Fără a aduce atingere alineatului (5a), 
în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament 
operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile cu 
excepția conductelor ce conectează 
sursele de producție, instalațiile GNL sau 
punctele de interconexiune cu rețelele de 
distribuție sau în cazul în care imperative 
legate de calitatea gazului fac imposibile 
fluxurile bidirecționale. Nivelul capacității 
de flux bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei respective 
de doi ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
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funcționarea sistemului de transport în 
ansamblul său pentru a permite fluxurile de 
gaze bidirecționale.

sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale.

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, investițiile în fluxurile bidirecționale nu vor îmbunătăți securitatea 
aprovizionării sau ar fi disproporționat de mari. Din acest motiv, creșterea securității 
aprovizionării ar trebui să fie o condiție preliminară obligatorie pentru realizarea de 
investiții în infrastructura de transport. În acest context, evaluarea riscurilor este esențială 
pentru a garanta că dispozițiile referitoare la standardele privind infrastructura să nu ducă 
la investiții care să depășească niveluri raționale și sănătoase din punct de vedere economic.

Amendamentul 270
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele se 
schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei respective 
de doi ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 
bidirecționale.

În urma unei analize costuri-beneficii, 
operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în toate interconexiunile în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care, la cererea autorității 
competente, Comisia decide că o capacitate 
suplimentară de flux bidirecțional nu ar 
ameliora securitatea aprovizionării niciunui 
stat membru. O astfel de decizie poate fi 
revizuită în cazul în care circumstanțele se 
schimbă. Nivelul capacității de flux 
bidirecțional trebuie obținut în mod 
rentabil și trebuie să ia în considerare cel 
puțin capacitatea necesară satisfacerii 
standardelor de aprovizionare, stabilite la 
articolul 7. În decursul perioadei respective 
de doi ani, operatorul de sisteme de 
transport al gazelor adaptează funcționarea 
sistemului de transport în ansamblul său 
pentru a permite fluxurile de gaze 



PE438.231v01-00 48/96 AM\801978RO.doc

RO

bidirecționale.

Or. xm

Justificare

Perioada de doi ani, de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru a permite o 
capacitate fizică bidirecțională permanentă este destul de scurtă. În plus, în privința 
infrastructurii existente, fiecare stat membru ar trebui să facă o analiză costuri-beneficii 
înainte de a efectua investiții pentru realizarea fluxului bidirecțional. Rezultatele acestor 
studii ar trebui discutate de părțile implicate pentru a ajunge la un acord în legătură cu 
mecanismul de alocare a costurilor.

Amendamentul 271
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) O autoritate competentă poate 
solicita Comisiei să emită o decizie prin 
care să acorde o derogare unei 
interconexiuni specifice de la obligația de 
a asigura un flux bidirecțional în 
conformitate cu alineatul (5). Comisia 
acordă derogarea în cazul în care 
introducerea unei capacități de flux 
bidirecțional nu ar crește în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării în 
niciunul dintre statele membre implicate, 
sau în cazul în care costurile investițiilor 
depășesc în mod semnificativ beneficiile 
așteptate pentru securitatea aprovizionării 
în oricare dintre statele membre 
respective. Comisia ține seama în cel mai 
înalt grad de rezultatele evaluării 
riscurilor efectuate de autoritatea 
competentă în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1). Aceste decizii pot fi revizuite 
în cazul în care circumstanțele se 
schimbă.

Or. en
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Justificare

În anumite cazuri, investițiile în fluxurile bidirecționale nu vor îmbunătăți securitatea 
aprovizionării sau ar fi disproporționat de mari. Din acest motiv, creșterea securității 
aprovizionării ar trebui să fie o condiție preliminară obligatorie pentru realizarea de 
investiții în infrastructura de transport. În acest context, evaluarea riscurilor este esențială 
pentru a garanta că dispozițiile referitoare la standardele privind infrastructura să nu ducă 
la investiții care să depășească niveluri raționale și sănătoase din punct de vedere economic.

Amendamentul 272
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care, la cererea unei 
autorități competente, Comisia decide că 
introducerea unei capacități de flux 
bidirecțional nu ar crește în mod 
semnificativ securitatea aprovizionării în 
niciunul dintre statele membre implicate, 
sau în cazul în care costurile investițiilor 
depășesc în mod semnificativ beneficiile 
așteptate pentru securitatea aprovizionării 
în oricare stat membru, obligația de a 
furniza capacitatea fizică permanentă 
necesară pentru transportul gazelor în 
ambele direcții nu se aplică. Comisia ține 
seama în cel mai înalt grad de rezultatele 
evaluării riscurilor efectuate de 
autoritatea competentă în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1). Aceste decizii pot 
fi revizuite în cazul în care circumstanțele 
se schimbă.

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, investițiile în fluxurile bidirecționale nu vor îmbunătăți securitatea 
aprovizionării sau ar fi disproporționat de mari. Din acest motiv, creșterea securității 
aprovizionării ar trebui să fie o condiție preliminară obligatorie pentru realizarea de 
investiții în infrastructura de transport. În acest context, evaluarea riscurilor este esențială 
pentru a garanta că dispozițiile referitoare la standardele privind infrastructura să nu ducă 
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la investiții care să depășească niveluri raționale și sănătoase din punct de vedere economic.

Amendamentul 273
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia supervizează construirea 
infrastructurilor care contribuie în mod 
semnificativ la securitatea aprovizionării.  
Ea adoptă măsurile care se impun ca 
reacție la orice întârziere nejustificată.

Or. es

Justificare

Trebuie să se acorde prioritate construirii de instalații care contribuie în mod semnificativ la 
securitatea aprovizionării și instalațiilor necesare pentru a îndeplini obiectivul de 10% de 
rețele interconectate. Construirea acestora trebuie să fie supervizată de Comisie, care ar 
putea să preia inițiativa în caz de întârzieri nejustificate.

Amendamentul 274
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că toate 
noile infrastructuri de transport 
garantează securitatea aprovizionării, 
dispunând de un număr suficient de 
puncte de intrare și de ieșire, și contribuie
la dezvoltarea unui sistem bine conectat. 

(6) Statele membre se asigură că 
capacitatea națională de intrare și rețelele 
de transport naționale au capacitatea de a 
adapta fluxurile de gaze naționale în 
cazul unui scenariu care implică 
avarierea unei infrastructuri de 
aprovizionare cu gaze, îndepărtând 
blocajele interne și contribuind la 
dezvoltarea unui sistem bine conectat.

Or. en
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Justificare

Pentru a garanta siguranța aprovizionării, nu doar că restul infrastructurii ar trebui să poată 
să furnizeze volumul necesar de gaze pentru a satisface cererea totală a zonei luate în calcul, 
ci ar trebui și ca fluxurile interne ale rețelei naționale să se poată modifica, în funcție de 
punctul de intrare afectat, pentru a acoperi cererea menționată.

Amendamentul 275
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării 
unei capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. …/….

(7) În aprobarea tarifelor sau a 
metodologiilor, în conformitate cu articolul 
41 alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE, 
autoritățile naționale de reglementare
introduc stimulente adecvate și includ 
costurile respectării în mod eficient a 
standardului privind infrastructura și 
costurile furnizării unei capacități fizice 
economice permanente pentru transportul 
gazelor în ambele direcții și nu supun 
aceste costuri standardelor de eficiență. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre sau într-un singur stat membru 
în beneficiul exclusiv al altor state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Justificare

Regulamentul propus nu tratează în mod mulțumitor problema importantă a procesului 
decizional comun privind investițiile, a finanțării investițiilor și a recuperării costurilor 
pentru operatorii infrastructurilor. Deși considerentele (10) și (11) și articolul 6 alineatul (7) 
tratează aceste probleme, acestea sunt prea vagi și reprezintă mai degrabă o manifestare a 
intențiilor decât soluții concrete.
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Amendamentul 276
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării unei 
capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. …/….

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva 2009/73/CE, autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării unei 
capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile, înainte de a se lua orice decizie 
privind investițiile. Același lucru este 
valabil în cazul în care costurile angajate 
într-un stat membru contribuie la 
creșterea securității aprovizionării în unul 
sau mai multe alte state membre. Orice 
decizie de acest tip privind investițiile 
depinde de aprobarea costurilor aferente 
investițiilor și de repartizarea acestor 
costuri de către toate autoritățile 
naționale de reglementare implicate. În 
ceea ce privește securitatea aprovizionării, 
se ține seama de proporția în care fiecare 
stat membru beneficiază de pe urma 
investițiilor în infrastructuri.

Or. en
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Amendamentul 277
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării unei 
capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. …/….

(7) În cadrul aprobării tarifelor sau a 
metodologiilor acestora, în conformitate 
cu articolul 41 alineatul (8) din 
Directiva 2009/73/CE, autoritățile 
naționale de reglementare introduc 
stimulente adecvate și iau în considerare 
costurile respectării standardului N-1 și 
costurile furnizării unei capacități fizice 
permanente pentru transportul gazelor în 
ambele direcții. În cazul costurilor angajate 
în mai multe state membre sau într-un 
singur stat membru în beneficiul altor 
state membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile, înainte de a se lua orice decizie 
privind investițiile. Orice decizie de acest 
tip privind investițiile este supusă atât 
aprobării, cât și recunoașterii finanțării 
sale după ce este solicitată, de către 
autoritatea națională de reglementare, în 
funcție de costurile presupuse de investiții 
și de repartizarea acestor costuri între 
toate autoritățile naționale de 
reglementare implicate. În ceea ce 
privește repartizarea costurilor între 
statele membre respective, se ține seama 
de proporția în care fiecare stat membru 
beneficiază de pe urma investițiilor în 
ceea ce privește securitatea aprovizionării.
Se aplică articolul 8 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en
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Amendamentul 278
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării 
unei capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe 
state membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. …/….

(7) Autoritățile naționale de reglementare 
iau în considerare costurile angajate în 
mod eficient și legate de măsurile impuse 
în urma aplicării prezentului regulament. 
În cazul investițiilor care afectează mai 
multe state membre, autoritățile naționale 
de reglementare ale tuturor statelor 
implicate decid împreună modul în care 
sunt alocate costurile angajate în mod 
eficient în mai multe state membre. Se 
aplică articolul 8 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Justificare

Pentru anumite state membre, regulamentul poate crea o mare nevoie de investiții în noi 
capacități, implicând costuri importante și afectând semnificativ prețurile la gaze plătite de 
consumatorii finali. Pe deasupra, în cazul unei abordări regionale, în proiectul de 
regulament nu se menționează clar modul în care ar trebui abordată, în cadrul de 
reglementare, problema alocării costurilor pentru investițiile la scară regională. 

Amendamentul 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării 

(7) Autoritățile naționale de reglementare 
iau în considerare costurile angajate în 
mod eficient în urma măsurilor impuse în 
virtutea prezentului regulament. În cazul 
investițiilor care afectează mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
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unei capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe 
state membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. …/….

reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile angajate în mod eficient în mai 
multe state membre. Se aplică articolul 8 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
715/2009.

Or. en

Justificare

Pentru anumite state membre, regulamentul poate crea o mare nevoie de investiții în noi 
capacități, implicând costuri importante și afectând semnificativ prețurile la gaze plătite de 
consumatorii finali. Pe deasupra, în cazul unei abordări regionale, în proiectul de 
regulament nu se menționează clar modul în care ar trebui abordată, în cadrul de 
reglementare, problema alocării costurilor pentru investițiile la scară regională.

Amendamentul 280
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării unei 
capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. …/….

(7) În cadrul aprobării tarifelor, de o 
manieră transparentă și detaliată, 
reflectând costurile suportate cu claritate 
și prin mijloace identificabile, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva 2009/73/CE, autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare în mod corespunzător
costurile respectării standardului N-1 și 
costurile furnizării unei capacități fizice 
permanente pentru transportul gazelor în 
ambele direcții. În cazul costurilor angajate 
în mai multe state membre, Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic și autoritățile 
naționale de reglementare ale tuturor 
statelor implicate decid împreună modul în 
care sunt alocate costurile. Se aplică 
articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul 
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(CE) nr. 715/2009.

Or. en

Justificare

Costurile suportate pentru punerea în aplicare a standardelor de securitate a aprovizionării 
și a infrastructurilor trebuie incluse în tarifele naționale și transfrontaliere în mod clar și 
transparent. Costurile ar trebui repartizate în mod echitabil între sistemele de punere în 
aplicare a măsurilor respective și beneficiarii acestora.

Amendamentul 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării unei 
capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. …/….

(7) În cadrul aprobării tarifelor, de o 
manieră transparentă și detaliată, 
reflectând costurile suportate cu claritate 
și prin mijloace identificabile, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva 2009/73/CE, autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare în mod corespunzător
costurile respectării standardului N-1 și 
costurile furnizării unei capacități fizice 
permanente pentru transportul gazelor în 
ambele direcții. În cazul costurilor angajate 
în mai multe state membre, Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic și autoritățile 
naționale de reglementare ale tuturor 
statelor implicate decid împreună modul în 
care sunt alocate costurile. Se aplică 
articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 715/2009.

Or. en

Justificare

Costurile suportate pentru punerea în aplicare a standardelor de securitate a aprovizionării 
și a infrastructurilor trebuie incluse în tarifele naționale și transfrontaliere în mod clar și 
transparent. Costurile ar trebui repartizate în mod echitabil între sistemele de punere în 
aplicare a măsurilor respective și beneficiarii acestora.
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Amendamentul 282
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva […/…/CE], autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării unei 
capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile. Se aplică articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. …/….

(7) În cadrul aprobării tarifelor, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (8) 
din Directiva 2009/73/CE, autoritățile 
naționale de reglementare iau în 
considerare costurile respectării 
standardului N-1 și costurile furnizării unei 
capacități fizice permanente pentru 
transportul gazelor în ambele direcții. În 
cazul costurilor angajate în mai multe state 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare ale tuturor statelor implicate 
decid împreună modul în care sunt alocate 
costurile în mai multe state membre. Se 
aplică articolul 8 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Or. en

Amendamentul 283
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Instrumentele financiare ale Uniunii 
sunt utilizate pentru punerea în practică a 
obiectivelor standardelor privind 
infrastructura, fără a se substitui, însă, 
măsurilor naționale. Comisia propune 
instrumente financiare adecvate pentru 
finanțarea interconexiunilor care nu 
prezintă viabilitate financiară, dar care 
aduc o valoare adăugată clară în ceea ce 
privește securitatea aprovizionării cu 
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gaze.

Or. en

Amendamentul 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 
membru în cazul:

(1) Pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului efectuată în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă 
utilizează o metodologie comună, care 
cuprinde următorii indicatori pentru 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cauză:

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

(a) aprovizionarea în cazul unor 
temperaturi medii extrem de scăzute pentru 
o perioadă de șapte zile, constatate statistic 
la fiecare 20 de ani; și 

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

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

Or. en

Justificare

Perioada de referință nu ar trebui să fie mai mare decât este necesar, pentru a evita costuri 
disproporționate pentru consumatori și pentru a nu afecta competitivitatea gazului în calitate 
de combustibil cu emisii de carbon reduse. O perioadă de 30 de zile pare suficientă pentru a 
restabili aprovizionarea cu gaze sau pentru a pune în aplicare măsuri suplimentare, precum 
fluxurile inversate. În loc să stabilească norme UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare minuțioasă a riscurilor și a 
impactului.
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Amendamentul 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 
membru în cazul:

(1) Pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului efectuată în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă 
utilizează o metodologie comună, care 
cuprinde următorii indicatori pentru 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cauză:

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

(a) aprovizionarea în cazul unor 
temperaturi medii extrem de scăzute pentru 
o perioadă de șapte zile, constatate statistic 
la fiecare 20 de ani; și 

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

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

Or. en

Justificare

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Amendamentul 286
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 

(1) Pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului efectuată în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă 
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membru în cazul: utilizează o metodologie comună, care 
cuprinde următorii indicatori pentru 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cauză:

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

(a) aprovizionarea în cazul unor 
temperaturi medii extrem de scăzute pentru 
o perioadă de șapte zile, constatate statistic 
la fiecare 20 de ani; și

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

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

Or. en

Justificare

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Amendamentul 287
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 
membru în cazul:

(1) Pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului efectuată în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă 
utilizează o metodologie comună, care 
cuprinde următorii indicatori pentru 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cauză:

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

(a) aprovizionarea în cazul unor 
temperaturi medii extrem de scăzute pentru 
o perioadă de șapte zile, constatate statistic 
la fiecare 20 de ani; și
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(b) a oricărei perioade de 60 de zile în care 
cererea de gaze este excepțional de mare, 
pe timpul perioadelor climatice cele mai 
reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani.

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

Or. en

Justificare

Cea mai lungă criză care a avut loc până în prezent a durat aproximativ două săptămâni. În 
absența unei evaluări economice fiabile a costurilor și beneficiilor pentru piață, regulamentul 
ar trebui să prevadă o perioadă mai scurtă de 30 de zile, pentru a evita costuri 
disproporționate pentru consumatori și pentru a nu afecta competitivitatea gazului în calitate 
de combustibil cu emisii de carbon reduse. În cei aproximativ 40 de ani de când a fost 
construită marea infrastructură de transport al gazelor naturale în Europa, singura 
întrerupere importantă a durat 13 zile.

Amendamentul 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 
membru în cazul:

(1) Pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului efectuată în conformitate cu 
articolul 8, autoritatea competentă 
utilizează o metodologie comună, care 
cuprinde următorii indicatori pentru 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cauză:

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

(a) aprovizionarea în cazul unor 
temperaturi medii extrem de scăzute pentru 
o perioadă de șapte zile, constatate statistic 
la fiecare 20 de ani; și

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

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

Or. en
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Justificare

Cea mai lungă criză care a avut loc până în prezent a durat aproximativ două săptămâni. În 
absența unei evaluări economice fiabile a costurilor și beneficiilor pentru piață, regulamentul 
ar trebui să prevadă o perioadă mai scurtă de 30 de zile, pentru a evita costuri 
disproporționate pentru consumatori și pentru a nu afecta competitivitatea gazului în calitate 
de combustibil cu emisii de carbon reduse. În cei aproximativ 40 de ani de când a fost 
construită marea infrastructură de transport al gazelor naturale în Europa, singura 
întrerupere importantă a aprovizionării a durat 13 zile.

Amendamentul 289
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 
membru în cazul:

(1) Autoritatea competentă solicită 
întreprinderilor furnizoare să asigure 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cazul:

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

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

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

Or. en

Justificare

Asigurarea standardelor de aprovizionare ar trebui să fie o obligație fundamentală a 
întreprinderilor furnizoare. Perioada care este reglementată de standardele de aprovizionare 
nu ar trebui să fie mai mare decât este necesar, pentru a evita costuri disproporționate și 
pentru a nu afecta competitivitatea gazului în calitate de combustibil cu emisii de carbon 
reduse. În ultimii 40 de ani, singura întrerupere importantă a aprovizionării a durat 13 zile. 
O perioadă de 30 de zile pare suficientă pentru a restabili aprovizionarea cu gaze sau pentru 
a pune în aplicare măsuri suplimentare, precum aprovizionarea prin fluxuri inversate.
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Amendamentul 290
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 
membru în cazul:

(1) Statele membre sau întreprinderile din 
sectorul gazelor naturale implicate iau
măsurile care vizează asigurarea 
aprovizionării cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cazul:

Or. de

Justificare

Acest amendament are un rol de clarificare, 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 
urgență, UE). Până la urmă, cei care acționează în caz de întrerupere a aprovizionării sunt 
întreprinderile din sectorul gazelor naturale, întrucât acestea dispun de capacități de 
transport, de stocuri de gaze și de cunoștințe privind volumul necesar consumului. O astfel de 
abordare este mai eficientă, mai puțin birocratică și conformă cu principiul subsidiarității.

Amendamentul 291
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă ia măsurile 
care vizează asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați din statul 
membru în cazul:

(1) Autoritatea competentă solicită 
întreprinderilor furnizoare să asigure 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați din statul membru în cazul:

Or. en

Justificare

Respectarea standardelor de aprovizionare ar trebui să fie o sarcină a întreprinderilor 
furnizoare de gaze. Întrucât costurile suplimentare aferente standardelor de aprovizionare ar 
putea mări costurile plătite de consumatori, perioada reglementată de standardele de 
aprovizionare nu ar trebui să fie mai mare decât este necesar, pentru a evita creșterea 
prețului gazelor.
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Amendamentul 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

(a) unor temperaturi medii extrem de 
scăzute pentru o perioadă de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; 
și

Or. en

Justificare

Cea mai lungă criză care a avut loc până în prezent a durat aproximativ două săptămâni. În 
absența unei evaluări economice fiabile a costurilor și beneficiilor pentru piață, regulamentul 
ar trebui să prevadă o perioadă mai scurtă de 30 de zile, pentru a evita costuri 
disproporționate pentru consumatori și pentru a nu afecta competitivitatea gazului în calitate 
de combustibil cu emisii de carbon reduse. În cei aproximativ 40 de ani de când a fost 
construită marea infrastructură de transport al gazelor naturale în Europa, singura 
întrerupere importantă a durat 13 zile.

Amendamentul 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unor temperaturi extrem de scăzute 
pentru o perioadă de vârf de șapte zile, 
constatate statistic la fiecare 20 de ani; și

(a) aprovizionarea în cazul unor 
temperaturi medii extrem de scăzute pentru 
o perioadă de șapte zile, constatate statistic 
la fiecare 20 de ani; și

Or. en

Justificare

Cea mai lungă criză care a avut loc până în prezent a durat aproximativ două săptămâni. În 
absența unei evaluări economice fiabile a costurilor și beneficiilor pentru piață, regulamentul 
ar trebui să prevadă o perioadă mai scurtă de 30 de zile, pentru a evita costuri 
disproporționate pentru consumatori și pentru a nu afecta competitivitatea gazului în calitate 
de combustibil cu emisii de carbon reduse. În cei aproximativ 40 de ani de când a fost 
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construită marea infrastructură de transport al gazelor naturale în Europa, singura 
întrerupere importantă a durat 13 zile.

Amendamentul 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cea mai lungă criză care a avut loc până în prezent a durat aproximativ două săptămâni. În 
absența unei evaluări economice fiabile a costurilor și beneficiilor pentru piață, regulamentul 
ar trebui să prevadă o perioadă mai scurtă de 30 de zile, pentru a evita costuri 
disproporționate pentru consumatori și pentru a nu afecta competitivitatea gazului în calitate 
de combustibil cu emisii de carbon reduse. În cei aproximativ 40 de ani de când a fost 
construită marea infrastructură de transport al gazelor naturale în Europa, singura 
întrerupere importantă a durat 13 zile.

Amendamentul 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cea mai lungă criză care a avut loc până în prezent a durat aproximativ două săptămâni. În 
absența unei evaluări economice fiabile a costurilor și beneficiilor pentru piață, regulamentul 
ar trebui să prevadă o perioadă mai scurtă de 30 de zile, pentru a evita costuri 
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disproporționate pentru consumatori și pentru a nu afecta competitivitatea gazului în calitate 
de combustibil cu emisii de carbon reduse. În cei aproximativ 40 de ani de când a fost 
construită marea infrastructură de transport al gazelor naturale în Europa, singura 
întrerupere importantă a durat 13 zile.

Amendamentul 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În eventualitatea unei situații de 
urgență definite la articolul 9 alineatul 
(2), autoritatea competentă, în colaborare 
cu întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale ia, de asemenea, măsuri pentru a 
acorda prioritate aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejați pentru o perioadă 
de 30 de zile. Aprovizionarea 
consumatorilor protejați este menținută 
pentru atâta vreme cât este nevoie.

Or. en

Justificare

Propunerea de la articolul 7 alineatul (2) solicită autorității competente să asigure 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor protejați pentru o perioadă de 60 de zile de cerere 
de gaze excepțional de mare pe timpul celei mai reci perioade constatate statistic la fiecare 
20 de ani, precum și în eventualitatea unei situații de urgență. O astfel de dispoziție poate 
presupune o obligație foarte costisitoare sau care ar putea fi foarte greu de respectat de către 
întreprinderi, în special în cazul în care categoria consumatorilor protejați nu este limitată la 
consumatorii casnici. Acest lucru ar putea duce la creșterea prețurilor gazelor pentru 
consumatorii finali.
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Amendamentul 297
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În eventualitatea unei situații de 
urgență definite la articolul 9 alineatul 
(2), autoritatea competentă colaborează cu 
întreprinderile din sectorul gazelor
naturale pentru a acorda prioritate 
aprovizionării cu gaze a consumatorilor 
protejați. Aprovizionarea consumatorilor 
protejați este menținută pentru atâta vreme 
cât este posibil.

Or. en

Justificare

Propunerea de la articolul 7 alineatul (2) solicită autorității competente să ia măsuri pentru a 
asigura aprovizionarea cu gaze a consumatorilor protejați pentru o perioadă de 60 de zile de 
cerere de gaze excepțional de mare pe timpul celei mai reci perioade constatate statistic la 
fiecare 20 de ani, și în eventualitatea unei situații de urgență. O astfel de dispoziție poate 
presupune o obligație foarte costisitoare sau care ar putea fi foarte greu de respectat de către 
întreprinderi, în special în cazul în care categoria consumatorilor protejați nu este limitată la 
consumatorii casnici. Acest lucru ar putea duce la creșterea prețurilor gazelor pentru 
consumatorii finali.

Amendamentul 298
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă ia măsuri 
pentru asigurarea aprovizionării cu gaze a 
consumatorilor protejați pentru o perioadă 
de 60 de zile și în eventualitatea unei 
situații de urgență definite la articolul 9 
alineatul (2). Autoritatea competentă 
depune eforturi pentru a menține 
aprovizionarea consumatorilor protejați 

(2) Autoritatea competentă solicită
întreprinderilor furnizoare să asigure 
aprovizionarea cu gaze a consumatorilor 
protejați pentru o perioadă de 30 de zile și 
în eventualitatea unei situații de urgență 
definite la articolul 9 alineatul (2). 
Întreprinderile furnizoare, în cooperare 
cu autoritatea competentă, depun eforturi 
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pentru atâta vreme cât este nevoie. pentru a menține aprovizionarea 
consumatorilor protejați pentru atâta vreme 
cât este posibil.

Or. en

Justificare

Respectarea standardelor de aprovizionare ar trebui să fie o sarcină a întreprinderilor 
furnizoare de gaze și a autorităților competente.

Amendamentul 299
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre sau întreprinderile din 
sectorul gazelor naturale implicate iau
măsuri pentru asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejați pentru o 
perioadă de 60 de zile și în eventualitatea 
unei situații de urgență definite la articolul 
9 alineatul (2). Statul membru depune 
eforturi pentru a menține aprovizionarea 
consumatorilor protejați pentru atâta vreme 
cât este nevoie.

Or. de

Justificare

Acest amendament are un rol de clarificare, 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 
urgență, UE). Până la urmă, cei care acționează în caz de întrerupere a aprovizionării sunt 
întreprinderile din sectorul gazelor naturale, întrucât acestea dispun de capacități de 
transport, de stocuri de gaze și de cunoștințe privind volumul necesar consumului. O astfel de 
abordare este mai eficientă, mai puțin birocratică și conformă cu principiul subsidiarității.
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Amendamentul 300
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obligațiile impuse întreprinderilor din 
sectorul gazelor pentru respectarea 
standardelor de aprovizionare prevăzute 
la alineatele (1) și (2) sunt 
nediscriminatorii și nu impun sarcini 
nejustificate noilor operatori de pe piață și 
micilor întreprinderi. 

eliminat

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligației statelor membre de a realiza o evaluare aprofundată a 
riscurilor și a impactului pe baza unei metodologii comune solide, permițând, dacă este 
cazul, să fie luate în considerare circumstanțele și specificitățile naționale. Rezultatele 
acestora se concretizează în acțiuni preventive și planuri de urgență care trebuie revizuite 
pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare și la 
nivel regional.

Amendamentul 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obligațiile impuse întreprinderilor din 
sectorul gazelor pentru respectarea 
standardelor de aprovizionare prevăzute 
la alineatele (1) și (2) sunt 
nediscriminatorii și nu impun sarcini 
nejustificate noilor operatori de pe piață și 
micilor întreprinderi. 

eliminat

Or. en
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Amendamentul 302
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obligațiile impuse întreprinderilor din 
sectorul gazelor pentru respectarea 
standardelor de aprovizionare prevăzute 
la alineatele (1) și (2) sunt 
nediscriminatorii și nu impun sarcini 
nejustificate noilor operatori de pe piață și 
micilor întreprinderi. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă permite 
întreprinderilor din sectorul gazelor să 
respecte aceste criterii la nivel regional sau 
comunitar și nu impune respectarea
acestor standarde pe baza unor 
infrastructuri localizate în exclusivitate pe 
teritoriul său.

(4) Autorităților competente li se permite
să calculeze acești indicatori la nivel 
regional sau la nivelul UE și nu li se
impune calcularea acestor indicatori doar
pe teritoriul lor.

Or. en
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Amendamentul 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă permite 
întreprinderilor din sectorul gazelor să 
respecte aceste criterii la nivel regional sau 
comunitar și nu impune respectarea
acestor standarde pe baza unor 
infrastructuri localizate în exclusivitate pe 
teritoriul său.

(4) Autorităților competente li se permite
să calculeze acești indicatori la nivel 
regional sau la nivelul UE și nu li se
impune calcularea acestor indicatori doar
pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 305
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă permite 
întreprinderilor din sectorul gazelor să 
respecte aceste criterii la nivel regional sau 
comunitar și nu impune respectarea
acestor standarde pe baza unor 
infrastructuri localizate în exclusivitate pe 
teritoriul său.

(4) Autorităților competente li se permite
să calculeze acești indicatori la nivel 
regional sau la nivelul UE și nu li se
impune calcularea acestor indicatori doar
pe teritoriul lor.

Or. en
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Amendamentul 306
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă permite 
întreprinderilor din sectorul gazelor să 
respecte aceste criterii la nivel regional sau 
comunitar și nu impune respectarea
acestor standarde pe baza unor 
infrastructuri localizate în exclusivitate pe 
teritoriul său.

(4) Autorităților competente li se permite
să calculeze acești indicatori la nivel 
regional sau la nivelul UE și nu li se
impune calcularea acestor indicatori doar
pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 307
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă permite 
întreprinderilor din sectorul gazelor să 
respecte aceste criterii la nivel regional sau 
comunitar și nu impune respectarea 
acestor standarde pe baza unor 
infrastructuri localizate în exclusivitate pe 
teritoriul său.

(4) Autoritatea competentă permite 
întreprinderilor din sectorul gazelor să 
respecte aceste criterii la nivel regional, 
național sau la nivelul UE și nu impune 
respectarea acestor standarde pe baza unor 
infrastructuri localizate în exclusivitate pe 
teritoriul său.

Or. en
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Amendamentul 308
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă permite 
întreprinderilor din sectorul gazelor să 
respecte aceste criterii la nivel regional sau 
comunitar și nu impune respectarea acestor 
standarde pe baza unor infrastructuri 
localizate în exclusivitate pe teritoriul său.

(4) Autoritatea competentă permite 
întreprinderilor din sectorul gazelor să 
respecte aceste criterii la nivel național, 
regional sau comunitar și nu impune 
respectarea acestor standarde pe baza unor 
infrastructuri localizate în exclusivitate pe 
teritoriul său.

Or. el

Justificare

Autoritatea competentă ar trebui să evalueze și să emită standarde de securitate a 
aprovizionării, nu numai la nivel regional sau comunitar, ci și la nivel național, ținând cont 
de caracteristicile geopolitice diferite și de diversificarea pieței gazelor naturale în fiecare 
stat membru în parte.

Amendamentul 309
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condițiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejați nu aduce niciun 
prejudiciu bunei funcționări a pieței interne 
de gaze, fără a scădea nivelul de protecție 
al intereselor economice ale 
consumatorilor, și că prețul acestei 
aprovizionări respectă adevărata valoare 
comercială a produsului.

Or. en
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Amendamentul 310
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritatea competentă se asigură că 
stabilirea condițiilor de aprovizionare a 
consumatorilor protejați nu aduce niciun 
prejudiciu bunei funcționări a pieței interne 
de gaze și că prețul acestei aprovizionări 
respectă valoarea de piață a produsului. Cu 
toate acestea, în situații de criză, statele 
membre pot lua măsuri de preîntâmpinare 
a creșterii excesive a prețurilor gazului 
pentru consumatorii protejați.

Or. ro

Justificare

Se impune protecția consumatorului în conformitate cu articolul 153 alineatul (2) din TCE.

Amendamentul 311
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Consumatorii care nu sunt acoperiți 
de standardul de aprovizionare prevăzut 
la prezentul articol sunt remunerați 
corespunzător, în cadrul pieței 
liberalizate, pentru pierderile pe care le-ar 
putea suferi din cauza unor întreruperi 
ale aprovizionării cu gaze.

Or. en
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Justificare

În cadrul prezentului regulament, marii consumatori nu fac parte din grupul consumatorilor
protejați și, prin urmare, sunt supuși unui risc mai mare ca aprovizionarea lor cu gaze să fie 
printre primele care sunt întrerupte. În consecință, trebuie garantată remunerarea lor 
corespunzătoare pentru pierderi în cadrul pieței liberalizate.

Amendamentul 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) [Până la 30 septembrie 2010; în termen 
de 6 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă evaluează pe deplin 
riscurile la care este expusă securitatea 
aprovizionării cu gaze în statul său 
membru, prin:

(1) [Până la 30 martie 2011; în termen de 
12 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă efectuează o 
evaluare a riscurilor și a impactului care 
să constituie fundamentul pentru:

(a) utilizarea standardelor menționate la 
articolele 6 și 7;

(a) stabilirea profilului de risc al statului 
membru respectiv, prin luarea în 
considerare a tuturor circumstanțelor 
naționale și regionale pertinente;

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente;

(b) instituirea planului de acțiune 
preventivă al statului membru;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(c) instituirea planului de urgență al 
statului membru.

(d) identificarea interacțiunii și a corelării
riscurilor cu alte state membre. 

Evaluarea riscurilor și a impactului 
cuprinde luarea în calcul a mai multor 
scenarii de cerere excepțional de mare 
și/sau de întrerupere a aprovizionării, cum 
ar fi avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
producători din țări terțe. Se ține seama de 
interacțiunea și corelarea riscurilor cu alte 
state membre.
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Evaluarea riscurilor și a impactului are la 
bază, printre altele, indicatorii prevăzuți 
la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 
alineatul (1) din prezentul regulament.
Evaluarea riscurilor și a impactului ține 
seama de fezabilitatea tehnică și de o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață. Acest lucru este 
valabil în special înaintea unei eventuale 
extinderi la nivel național a definiției 
consumatorilor protejați dincolo de 
consumatorii casnici.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte.

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.

Amendamentul 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) [Până la 30 septembrie 2010; în termen 
de 6 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă evaluează pe deplin 
riscurile la care este expusă securitatea 
aprovizionării cu gaze în statul său 
membru, prin:

(1) [Până la 30 martie 2011; în termen de 
12 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă efectuează o
evaluare a riscurilor și a impactului care 
să constituie fundamentul pentru:

(a) utilizarea standardelor menționate la 
articolele 6 și 7;

(a) stabilirea profilului de risc al statului 
membru respectiv, prin luarea în 
considerare a tuturor circumstanțelor 
naționale și regionale pertinente;

(b) luarea în considerare a tuturor (b) instituirea planului de acțiune 
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circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente;

preventivă al statului membru;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(c) instituirea planului de urgență al 
statului membru.

(d) identificarea interacțiunii și a corelării
riscurilor cu alte state membre. 

Evaluarea riscurilor și a impactului 
cuprinde luarea în calcul a mai multor 
scenarii de cerere excepțional de mare 
și/sau de întrerupere a aprovizionării, cum 
ar fi avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
producători din țări terțe. Se ține seama de 
interacțiunea și corelarea riscurilor cu alte 
state membre.

Evaluarea riscurilor și a impactului are la 
bază, printre altele, indicatorii prevăzuți 
la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 
alineatul (1) din prezentul regulament. 
Evaluarea riscurilor și a impactului ține 
seama de fezabilitatea tehnică și de o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață. Acest lucru este 
valabil în special înaintea unei eventuale 
extinderi la nivel național a definiției 
consumatorilor protejați dincolo de 
consumatorii casnici.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligației statelor membre de a realiza o evaluare aprofundată a 
riscurilor și a impactului pe baza unei metodologii comune solide, permițând, dacă este 
cazul, să fie luate în considerare circumstanțele și specificitățile naționale. Rezultatele 
acestora se concretizează în acțiuni preventive și planuri de urgență care trebuie revizuite 
pentru a garanta caracterul lor adecvat.



PE438.231v01-00 78/96 AM\801978RO.doc

RO

Amendamentul 314
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) [Până la 30 septembrie 2010; în termen 
de 6 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă evaluează pe deplin 
riscurile la care este expusă securitatea 
aprovizionării cu gaze în statul său 
membru, prin:

(1) [Până la 30 martie 2011; în termen de 
12 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă efectuează o 
evaluare a riscurilor și a impactului care 
să constituie fundamentul pentru:

(a) utilizarea standardelor menționate la 
articolele 6 și 7;

(a) stabilirea profilului de risc al statului 
membru respectiv, prin luarea în 
considerare a tuturor circumstanțelor 
naționale și regionale pertinente;

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente;

(b) instituirea planului de acțiune 
preventivă al statului membru;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(c) instituirea planului de urgență al 
statului membru.

(d) identificarea interacțiunii și a corelării
riscurilor cu alte state membre. 

Evaluarea riscurilor și a impactului 
cuprinde luarea în calcul a mai multor 
scenarii de cerere excepțional de mare 
și/sau de întrerupere a aprovizionării, cum 
ar fi avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
producători din țări terțe. Se ține seama de 
interacțiunea și corelarea riscurilor cu alte 
state membre.

Evaluarea riscurilor și a impactului are la 
bază, printre altele, indicatorii prevăzuți 
la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 
alineatul (1) din prezentul regulament.
Evaluarea riscurilor și a impactului ține 
seama de fezabilitatea tehnică și de o
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață. Acest lucru este 
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valabil în special înaintea unei eventuale 
extinderi la nivel național a definiției 
consumatorilor protejați dincolo de 
consumatorii casnici.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.

Amendamentul 315
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) [Până la 30 septembrie 2010; în termen 
de 6 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă evaluează pe deplin 
riscurile la care este expusă securitatea 
aprovizionării cu gaze în statul său 
membru, prin:

(1) [Până la 30 martie 2011; în termen de 
12 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă efectuează o 
evaluare a riscurilor și a impactului care 
să constituie fundamentul pentru:

(a) utilizarea standardelor menționate la 
articolele 6 și 7;

(a) stabilirea profilului de risc al statului 
membru respectiv, prin luarea în 
considerare a tuturor circumstanțelor 
naționale și regionale pertinente; 

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente;

(b) instituirea planului de acțiune 
preventivă al statului membru;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 

(c) instituirea planului de urgență al 
statului membru. 
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GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(d) identificarea interacțiunii și a corelării
riscurilor cu alte state membre. 

Evaluarea riscurilor și a impactului 
cuprinde luarea în calcul a mai multor 
scenarii de cerere excepțional de mare 
și/sau de întrerupere a aprovizionării, cum 
ar fi avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
producători din țări terțe. Se ține seama de 
interacțiunea și corelarea riscurilor cu alte 
state membre.

Evaluarea riscurilor și a impactului are la 
bază, printre altele, indicatorii prevăzuți 
la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 
alineatul (1) din prezentul regulament. 
Evaluarea riscurilor și a impactului ține 
seama de fezabilitatea tehnică și de o 
evaluare economică a costurilor și 
beneficiilor pentru piață. Acest lucru este 
valabil în special înaintea unei eventuale 
extinderi la nivel național a definiției 
consumatorilor protejați dincolo de 
consumatorii casnici.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligației statelor membre de a realiza o evaluare aprofundată a 
riscurilor și a impactului pe baza unei metodologii comune solide, permițând, dacă este 
cazul, să fie luate în considerare circumstanțele și specificitățile naționale. Rezultatele 
acestora se concretizează în acțiuni preventive și planuri de urgență care trebuie revizuite 
pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare și la 
nivel regional.
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Amendamentul 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) [Până la 30 septembrie 2010; în termen 
de 6 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă evaluează pe deplin 
riscurile la care este expusă securitatea 
aprovizionării cu gaze în statul său 
membru, prin:

(1) [Până la 30 martie 2011; în termen de 
12 luni de la intrarea în vigoare] Comisia 
și fiecare autoritate competentă evaluează 
pe deplin riscurile la care este expusă 
securitatea aprovizionării cu gaze în UE și, 
respectiv, în statul său membru, prin: 

(a) utilizarea standardelor menționate la 
articolele 6 și 7; 

(a) utilizarea indicatorului menționat la 
articolele 6 și 7;

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente;

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(d) identificarea interacțiunii și a corelării 
riscurilor cu alte state membre. 

(d) identificarea interacțiunii și a corelării 
riscurilor cu alte state membre.

Or. en

Justificare

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze 
planuri similare și la nivel regional.
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Amendamentul 317
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) [Până la 30 septembrie 2010; în termen 
de 6 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă evaluează pe deplin 
riscurile la care este expusă securitatea 
aprovizionării cu gaze în statul său 
membru, prin:

(1) [Până la 30 septembrie 2010; în termen 
de 6 luni de la intrarea în vigoare] fiecare 
autoritate competentă evaluează pe deplin 
riscurile la care este expusă securitatea 
aprovizionării cu gaze în statul său 
membru și impactul măsurilor propuse 
prin realizarea unei evaluări a riscurilor 
și a impactului, prin:

(a) utilizarea standardelor menționate la 
articolele 6 și 7; 

(a) utilizarea standardelor menționate la 
articolele 6 și 7;

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente;

(b) luarea în considerare a impactului și a
tuturor circumstanțelor naționale și 
regionale pertinente;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(c) luarea în calcul a mai multor scenarii de 
cerere excepțional de mare și de 
întrerupere a aprovizionării, cum ar fi 
avaria infrastructurilor principale de 
transport, a depozitelor, a terminalelor 
GNL și întreruperile aprovizionării de către 
furnizori din țări terțe;

(d) identificarea interacțiunii și a corelării 
riscurilor cu alte state membre. 

(d) identificarea interacțiunii și a corelării 
riscurilor cu alte state membre.

(da) luarea în considerare a fezabilității 
tehnice și realizarea unei evaluări 
economice a tuturor costurilor și 
beneficiilor măsurilor propuse.

Or. en

Justificare

Prin impunerea unor obligații importante în materie de infrastructură statelor membre, 
regulamentul propus riscă să creeze o nevoie imensă de investiții în noi capacități și în fluxuri 
inversate, implicând costuri importante care ar afecta semnificativ prețurile la gaze plătite de 
consumatorii finali. Este necesar să se evalueze cu atenție măsurile propuse pentru a evita ca 
noile capacități să rămână nefolosite, ceea ce ar implica costuri irecuperabile și creșterea 
prețurilor plătite de consumatorii finali.



AM\801978RO.doc 83/96 PE438.231v01-00

RO

Amendamentul 318
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Alineatul 1a

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente; 

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente, cuprinzând, prin urmare, 
utilizarea gazelor pentru sistemele de 
termoficare pentru locuințe și pentru 
producerea de electricitate și cuprinzând, 
totodată, funcționarea industriilor 
deosebit de sensibile la fluctuațiile de 
aprovizionare;

Or. hu

Justificare

La evaluarea de risc, trebuie să se țină seama de toate sectoarele deosebit de vulnerabile în 
caz de întrerupere sau de fluctuații ale aprovizionării cu gaze. Evaluarea nu trebuie să 
neglijeze rolul proeminent al aprovizionării cu gaze pentru sistemele de termoficare și 
producerea de electricitate.

Amendamentul 319
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente; 

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente, inclusiv siguranța 
aprovizionării cu energie electrică și 
încălzire urbană a consumatorilor 
protejați;

Or. en
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Amendamentul 320
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente; 

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente, inclusiv utilizarea gazelor 
pentru a furniza energie electrică și 
încălzire urbană consumatorilor protejați;

Or. en

Justificare

Întrucât în mai multe state membre gazul este utilizat drept combustibil principal pentru a 
genera atât energie electrică, cât și căldură, aprovizionarea consumatorilor protejați cu 
energie electrică și încălzire urbană ar trebui, de asemenea, luată în considerare la 
efectuarea evaluării riscului.

Amendamentul 321
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente; 

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente, inclusiv utilizarea gazelor 
pentru a furniza energie electrică și 
încălzire urbană consumatorilor protejați;

Or. en
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Amendamentul 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente; 

(b) luarea în considerare a tuturor 
circumstanțelor naționale și regionale 
pertinente, precum structura surselor de 
energie, modelele de consum, 
conectivitatea cu piața internă și 
preocupările legate de siguranță;

Or. en

Justificare

Este necesar să se explice circumstanțele care trebuie luate în considerare.

Amendamentul 323
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) identificarea tuturor evoluțiilor 
naționale, regionale și internaționale 
pertinente;

Or. en

Amendamentul 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În evaluarea riscurilor, statul 
membru poate stabili, pe baza unei 
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analize tehnice și economice, obligații de 
aprovizionare a consumatorilor conectați 
la o rețea de distribuție a gazelor, alții 
decât consumatorii protejați cum ar fi 
școlile și spitalele, cu condiția ca aceste 
obligații să nu le afecteze capacitatea de a 
asigura aprovizionarea consumatorilor 
protejați în caz de criză, în conformitate 
cu definiția de la articolul 7.
În cazul unei urgențe la nivelul UE sau la 
nivel regional, statul membru implicat va 
fi singurul responsabil de aprovizionarea 
cu gaze a acestor consumatori 
suplimentari.

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie tratat împreună cu amendamentele la articolele 2 și 5. Conceptul 
de „consumatori protejați” este legat direct de obligațiile în materie de solidaritate ale 
tuturor statelor membre. Dacă un stat membru are capacitatea de a lua măsuri suplimentare 
pentru alți consumatori, acest lucru ar trebui permis (a se vedea amendamentele la articolele 
2 și 5), cu condiția ca statul membru în cauză să fie singurul responsabil de aceste obligații 
suplimentare.

Amendamentul 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau 
în situația menționată la articolul 4 
alineatul (4), obligațiile prevăzute de 
prezentul articol pot fi îndeplinite la nivel 
regional.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
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baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.

Amendamentul 326
Aldo Patriciello

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau 
în situația menționată la articolul 4 
alineatul (4), obligațiile prevăzute de 
prezentul articol pot fi îndeplinite la nivel 
regional.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.
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Amendamentul 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau 
în situația menționată la articolul 4 
alineatul (4), obligațiile prevăzute de 
prezentul articol pot fi îndeplinite la nivel 
regional.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
concentreze asupra obligației statelor membre de a realiza o evaluare aprofundată a 
riscurilor și a impactului pe baza unei metodologii comune solide, permițând, dacă este 
cazul, să fie luate în considerare circumstanțele și specificitățile naționale. Rezultatele 
acestora se concretizează în acțiuni preventive și planuri de urgență care trebuie revizuite 
pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare și la 
nivel regional.

Amendamentul 328
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ca urmare a recomandării Comisiei 
menționate la articolul 4 alineatul (3) sau 
în situația menționată la articolul 4 
alineatul (4), obligațiile prevăzute de 
prezentul articol pot fi îndeplinite la nivel 
regional.

Or. en

Justificare

Mai degrabă decât să stabilească standarde UE obligatorii, regulamentul ar trebui să se 
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concentreze asupra obligației statelor membre de a realiza o evaluare aprofundată a 
riscurilor și a impactului pe baza unei metodologii comune solide, permițând, dacă este 
cazul, să fie luate în considerare circumstanțele și specificitățile naționale. Rezultatele 
acestora se concretizează în acțiuni preventive și planuri de urgență care trebuie revizuite 
pentru a garanta caracterul lor adecvat. Este posibil să se elaboreze planuri similare și la 
nivel regional.

Amendamentul 329
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor. 

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali, inclusiv producătorii 
de energie electrică pertinenți, statele 
membre și autoritatea de reglementare, în 
cazul în care aceasta este diferită de 
autoritatea competentă, cooperează cu 
autoritatea competentă și furnizează toate 
informațiile necesare pentru evaluarea 
riscurilor și a impactului. Această 
procedură de furnizare a informațiilor 
respectă cerințele de confidențialitate 
pentru datele sensibile din punct de 
vedere comercial.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte.
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Amendamentul 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor. 

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului, inclusiv a riscurilor 
geopolitice.

Or. en

Amendamentul 331
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Article 8 – paragraph 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor. 

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, producătorii de energie electrică 
pe bază de gaz, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 



AM\801978RO.doc 91/96 PE438.231v01-00

RO

baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.

Amendamentul 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor. 

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, producătorii de energie electrică 
pe bază de gaz, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.
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Amendamentul 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor. 

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului.

Or. en

Amendamentul 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor. 

(2) Întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale, organizațiile pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și autoritatea de 
reglementare, în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, 
cooperează și furnizează toate informațiile 
necesare pentru evaluarea riscurilor și a 
impactului.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte.
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Amendamentul 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea riscurilor se repetă la fiecare 
doi ani, înainte de data de 30 septembrie 
din anul respectiv.

(3) Evaluarea riscurilor și a impactului se 
repetă la fiecare doi ani, înainte de data de 
30 septembrie din anul respectiv.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.

Amendamentul 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea riscurilor se repetă la fiecare 
doi ani, înainte de data de 30 septembrie 
din anul respectiv.

(3) Evaluarea riscurilor și a impactului se 
repetă la fiecare doi ani, înainte de data de 
30 septembrie din anul respectiv.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
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metodologii comune corecte.

Amendamentul 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea riscurilor se repetă la fiecare 
doi ani, înainte de data de 30 septembrie 
din anul respectiv.

(3) Evaluarea riscurilor și a impactului se 
repetă la fiecare doi ani, înainte de data de 
30 septembrie din anul respectiv.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte.

Amendamentul 338
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea riscurilor se repetă la fiecare 
doi ani, înainte de data de 30 septembrie 
din anul respectiv.

(3) Evaluarea riscurilor și a impactului se 
repetă la fiecare doi ani, înainte de data de 
30 septembrie din anul respectiv.

Or. en

Justificare

Viitorul regulament ar trebui să se concentreze pe cerința ca statele membre să efectueze o 
evaluare minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe 
baza unei metodologii comune corecte. 

Evaluarea riscurilor și a impactului este efectuată de fiecare stat membru în conformitate cu 
metodologia comună, permițând, în același timp, statelor membre să țină seama de 
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circumstanțele naționale particulare și de caracterul specific, dacă este cazul. Rezultatele se 
vor concretiza în măsuri preventive și planuri de urgență. Aceste planuri ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri pentru a garanta caracterul lor adecvat.

Amendamentul 339
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea riscurilor se repetă la fiecare 
doi ani, înainte de data de 30 septembrie 
din anul respectiv.

(3) Evaluarea riscurilor și a impactului se 
repetă la fiecare doi ani, înainte de data de 
30 septembrie din anul respectiv.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte.

Amendamentul 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea riscurilor se repetă la fiecare 
doi ani, înainte de data de 30 septembrie 
din anul respectiv.

(3) Evaluarea riscurilor și a impactului se 
repetă la fiecare doi ani, înainte de data de 
30 septembrie din anul respectiv.

Or. en

Justificare

În loc să stabilească standarde europene obligatorii în această etapă, viitorul regulament ar 
trebui să se concentreze mai mult pe cerința ca statele membre să efectueze o evaluare 
minuțioasă a riscurilor și a impactului și să analizeze situația de pe teritoriul lor pe baza unei 
metodologii comune corecte.
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