
AM\802059RO.doc PE438.242v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2009/0108(COD)

20.1.2010

AMENDAMENTE
341 - 500

Proiect de raport
Alejo Vidal-Quadras
(PE430.654v01-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze 
naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE

Propunere de regulament
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))



PE438.242v01-00 2/108 AM\802059RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\802059RO.doc 3/108 PE438.242v01-00

RO

Amendamentul 341
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Planul de urgenţă: (1) Planurile de urgenţă la nivel naţional 
şi, respectiv, al Uniunii:

Or. en

Amendamentul 342
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. defineşte rolul şi responsabilităţile 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi ale consumatorilor industriali, 
precum şi interacţiunea acestora cu 
autoritatea competentă, şi, acolo unde 
cazul, cu autoritatea de reglementare; 

2. defineşte rolul şi responsabilităţile 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi ale consumatorilor industriali, 
ţinând seama de diferenţele în ceea ce 
priveşte măsura în care aceştia sunt 
afectaţi în cazul întreruperii 
aprovizionării cu gaze şi după realizarea 
unei analize costuri-beneficii, precum şi 
interacţiunea acestora cu autoritatea 
competentă, şi, acolo unde cazul, cu 
autoritatea de reglementare;

Or. de

Justificare

Unii consumatori industriali mari depind în mod deosebit de continuitatea aprovizionării cu 
gaze naturale. Întrucât în multe ramuri ale producţiei de materii prime (de exemplu producţia 
de sticlă sau de substanţe chimice de bază) nu este simplu să se facă o tranziţie rapidă de la 
un combustibil la altul prin utilizarea de instalaţii de încălzire bivalente, în cel mai bun caz 
aceşti consumatori pot face faţă întreruperilor alimentării doar într-o măsură limitată, iar în 
unele situaţii trebuind să suporte în consecinţă costuri ridicate. Prin urmare, la adoptarea 
deciziilor referitoare la măsurile de gestionare a cererii, ar trebui să se ia în considerare 
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aceste interese ale anumitor consumatori industriali.

Amendamentul 343
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. defineşte rolul şi responsabilităţile 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi ale consumatorilor industriali, 
precum şi interacţiunea acestora cu 
autoritatea competentă, şi, acolo unde este 
cazul, cu autoritatea de reglementare; 

2. defineşte rolul şi responsabilităţile 
tuturor participanţilor pe piaţă, precum şi
interacţiunea acestora cu autoritatea 
competentă, şi, acolo unde este cazul, cu 
autoritatea de reglementare; 

Or. en

Amendamentul 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. defineşte rolul şi responsabilităţile 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi ale consumatorilor industriali, 
precum şi interacţiunea acestora cu 
autoritatea competentă, şi, acolo unde este 
cazul, cu autoritatea de reglementare;

2. defineşte rolul şi responsabilităţile 
tuturor participanţilor pe piaţă, precum şi 
interacţiunea acestora cu autoritatea 
competentă, şi, acolo unde este cazul, cu 
autoritatea de reglementare;

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: companii; II: state membre; III: Comisia) nu se mai reflectă în mod clar şi 
ar trebui reinclusă. Într-o situaţie de urgenţă, când criza nu poate fi controlată exclusiv prin 
intermediul mecanismelor pieţei, statele membre ar trebui implicate. Mecanismele pieţei şi 
cele care nu sunt de piaţă pot funcţiona în paralel. Costurile mecanismelor care nu sunt de 
piaţă trebuie calculate în mod adecvat, iar mecanismele implicate în medierea cu ţările terţe 
interesate ar trebui, de asemenea, descrise.
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Amendamentul 345
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. defineşte rolul şi responsabilităţile
autorităţii competente;

3. propune o definiţie a rolului şi 
responsabilităţilor autorităţii competente. 
Cu toate acestea, statele membre vor 
continua să-şi supravegheze securitatea 
aprovizionării şi să aibă dreptul de a-şi 
alege modalităţile şi instrumentele de 
asigurare a propriei securităţi a 
aprovizionării;

Or. en

Amendamentul 346
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. defineşte rolul şi responsabilităţile 
autorităţii competente;

3. defineşte rolul şi responsabilităţile 
autorităţii competente şi ale celorlalte 
autorităţi cărora li s-au atribuit sarcinile 
menţionate la articolul 2 alineatul (2) 
punctul 2;

Or. en
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Amendamentul 347
Francisco Sosa Wagner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. stabileşte procedurile detaliate care 
trebuie urmate pentru fiecare nivel de criză, 
inclusiv planurile corespunzătoare pentru 
schimburile de informaţii;

4. stabileşte procedurile detaliate, în 
concordanţă cu celelalte planuri 
naţionale, care trebuie urmate pentru 
fiecare nivel de criză, inclusiv planurile 
corespunzătoare pentru schimburile de 
informaţii;

Or. en

Amendamentul 348
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. desemnează un manager sau o echipă 
de criză şi defineşte rolul acestora; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctele 6-10

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. identifică contribuţia măsurilor bazate pe 
mecanismele pieţei enumerate în anexa II 
pentru gestionarea situaţiei în caz de alertă 
şi pentru ameliorarea situaţiei în caz de 
urgenţă;

6. identifică contribuţia măsurilor bazate pe 
mecanismele pieţei enumerate în anexa II 
pentru gestionarea situaţiei în caz de alertă 
şi pentru ameliorarea situaţiei, într-o 
măsură cât mai mare şi pentru o perioadă 
cât mai lungă posibil, în caz de urgenţă;

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

transparente a raportului costuri-
beneficii, contribuţia şi utilitatea relativă a
măsurilor care nu au la bază mecanismele 
pieţei, planificate sau care urmează a fi 
implementate în cazul nivelului de urgenţă, 
enumerate în anexa III, evaluează gradul în 
care utilizarea măsurilor care nu au la bază 
mecanismele pieţei este necesară pentru a 
face faţă crizei şi efectele acestora şi 
defineşte procedurile pentru implementarea 
lor, recurgând la măsuri ce nu au la bază
mecanismele pieţei pentru a garanta 
securitatea aprovizionării cu gaze doar în 
ultimă instanţă;

8. descrie mecanismele utilizate pentru
cooperarea cu alte state membre pentru 
fiecare nivel de criză;

8. descrie mecanismele utilizate şi rolurile 
participanţilor pe piaţă în ceea ce priveşte
cooperarea cu alte state membre pentru 
fiecare nivel de criză;
8a. descrie mecanismele utilizate pentru 
demararea medierii cu ţările terţe în 
cauză;

9. detaliază obligaţiile de raportare impuse 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale în cazul nivelurilor de alertă şi de 
urgenţă;

9. detaliază obligaţiile de raportare impuse 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale în cazul nivelurilor de alertă şi de 
urgenţă;

10. prezintă o listă cu acţiunile predefinite 
pentru punerea la dispoziţie a gazelor în 
cazul unei situaţii de urgenţă, inclusiv 
mecanismele de compensare şi acordurile 
comerciale dintre părţile implicate în 
aceste acţiuni. Astfel de acţiuni presupun, 
de exemplu, acorduri transfrontaliere 
între statele membre şi/sau întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale.

10. stabileşte, în strânsă cooperare cu 
participanţii pe piaţă, o listă cu acţiunile 
predefinite pentru punerea la dispoziţie a 
gazelor în cazul unei situaţii de urgenţă.

Or. en

Justificare

Abordarea pe trei niveluri definită în directiva din 2004 pentru a garanta securitatea 
aprovizionării (I: companii; II: state membre; III: Comisia) nu se mai reflectă în mod clar şi 
ar trebui reinclusă. Într-o situaţie de urgenţă, când criza nu poate fi controlată exclusiv prin 
intermediul mecanismelor pieţei, statele membre ar trebui să fie implicate. Mecanismele 
pieţei şi cele care nu sunt de piaţă pot funcţiona în paralel. Costurile mecanismelor care nu 
sunt de piaţă trebuie calculate în mod adecvat, iar mecanismele implicate în medierea cu 
ţările terţe interesate ar trebui, de asemenea, descrise.
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Amendamentul 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. descrie mecanismele utilizate pentru 
demararea medierii cu ţările terţe în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cele trei niveluri de criză principale 
sunt următoarele:

(2) Cele trei niveluri de criză principale 
sunt următoarele:

1. nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): în cazul în care există
informaţii concrete, sigure şi fiabile, 
obţinute eventual printr-un mecanism de 
alertă timpurie, conform cărora ar putea 
avea loc un eveniment care ar afecta 
condiţiile de aprovizionare;

1. nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): informaţii concrete, sigure şi 
fiabile, care sugerează posibila deteriorare 
a condiţiilor de aprovizionare pe termen 
scurt. Se aşteaptă ca piaţa să soluţioneze 
problema fără intervenţia autorităţii 
competente;

2. nivelul de alertă (alertă): în cazul unei 
întreruperi a aprovizionării sau a unei 
cereri excepţional de mari, când piaţa este
încă în măsura să soluţioneze situaţia fără 
intervenţia autorităţii competente;

2. nivelul de alertă (alertă): o întrerupere a 
aprovizionării sau o cerere excepţional de 
mare, a cărei dimensiune nu justifică încă 
declararea unei situaţii de urgenţă în 
temeiul punctului 3. Se aşteaptă ca piaţa 
să soluţioneze problema fără intervenţia 
autorităţii competente;

3. nivelul de urgenţă (urgenţă): în cazul 
unei cereri excepţional de mari sau al 
unei întreruperi a aprovizionării prin sau 
de la infrastructura sau sursa principală
şi când există riscul credibil ca 

3. nivelul de urgenţă (urgenţă): o 
întrerupere a aprovizionării sau o cerere
excepţional de mare şi există dovezi că 
mecanismele pieţei nu mai pot asigura 
singure aprovizionarea consumatorilor 
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standardele de aprovizionare a 
consumatorilor protejaţi să nu mai poată fi 
respectate numai prin instrumentele 
bazate pe mecanismele pieţei.

protejaţi. Autoritatea competentă trebuie 
să intervină în cadrul planului de 
urgenţă. Mecanismele pieţei şi cele care 
nu sunt de piaţă pot funcţiona în paralel 
în această fază.

Or. en

Justificare

Fiecare etapă ar trebui explicată în detaliu şi delimitată în mod clar de altă etapă, pentru a 
se evita orice confuzie în eventualitatea unei urgenţe şi pentru a restabili abordarea pe trei 
niveluri definită în directiva din 2004 (I: companii; II: state membre; III: Comisia). În 
primele două faze ale crizei, se aşteaptă pe deplin ca piaţa să soluţioneze problema, dar în 
timpul unei crize/urgenţe reale, când numai mecanismele de piaţă sunt insuficiente pentru a 
face faţă crizei, statele membre ar trebui să fie implicate. Mecanismele pieţei şi cele care nu 
sunt de piaţă pot funcţiona în paralel.

Amendamentul 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cele trei niveluri de criză principale 
sunt următoarele:

(2) Cele trei niveluri de criză principale 
sunt următoarele:

1. nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): în cazul în care există
informaţii concrete, sigure şi fiabile, 
obţinute eventual printr-un mecanism de 
alertă timpurie, conform cărora ar putea 
avea loc un eveniment care ar afecta 
condiţiile de aprovizionare;

1. nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): informaţii concrete, sigure şi 
fiabile, care sugerează posibila deteriorare 
a condiţiilor de aprovizionare pe termen 
scurt. Se aşteaptă ca piaţa să soluţioneze 
problema fără intervenţia autorităţii 
competente;

2. nivelul de alertă (alertă): în cazul unei 
întreruperi a aprovizionării sau a unei 
cereri excepţional de mari, când piaţa este 
încă în măsura să soluţioneze situaţia fără 
intervenţia autorităţii competente;

2. nivelul de alertă (alertă): o întrerupere a 
aprovizionării sau o cerere excepţional de 
mare, a cărei dimensiune nu justifică încă 
declararea unei situaţii de urgenţă în 
temeiul punctului 3. Se aşteaptă ca piaţa 
să soluţioneze problema fără intervenţia
autorităţii competente;

3. nivelul de urgenţă (urgenţă): în cazul 
unei cereri excepţional de mari sau al 
unei întreruperi a aprovizionării prin sau 

3. nivelul de urgenţă (urgenţă):
o întrerupere a aprovizionării sau o cerere
excepţional de mare şi există dovezi că 
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de la infrastructura sau sursa principală
şi când există riscul credibil ca 
standardele de aprovizionare a
consumatorilor protejaţi să nu mai poată fi 
respectate numai prin instrumentele 
bazate pe mecanismele pieţei.

mecanismele pieţei nu mai pot asigura 
singure aprovizionarea consumatorilor 
protejaţi. Autoritatea competentă trebuie 
să intervină în cadrul planului de 
urgenţă. Mecanismele pieţei şi cele care 
nu sunt de piaţă pot funcţiona în paralel 
în această fază.

Or. en

Justificare

Fiecare etapă ar trebui explicată în detaliu şi delimitată în mod clar de altă etapă, pentru a 
se evita orice confuzie în eventualitatea unei urgenţe şi pentru a restabili abordarea pe trei 
niveluri definită în directiva din 2004 (I: companii; II: state membre; III: Comisia). În 
primele două faze ale crizei, se aşteaptă pe deplin ca piaţa să soluţioneze problema, dar în 
timpul unei crize/urgenţe reale, când numai mecanismele de piaţă sunt insuficiente pentru a 
face faţă crizei, statele membre ar trebui să fie implicate. Mecanismele pieţei şi cele care nu 
sunt de piaţă pot funcţiona în paralel.

Amendamentul 353
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cele trei niveluri de criză principale 
sunt următoarele:

(2) Cele două niveluri de criză principale 
sunt următoarele:

1. nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): nivelul de alertă timpurie 
(alertă timpurie): în cazul în care există 
informaţii concrete, sigure şi fiabile, 
obţinute eventual printr-un mecanism de 
alertă timpurie, conform cărora ar putea 
avea loc un eveniment care ar afecta 
condiţiile de aprovizionare;
2. nivelul de alertă (alertă): în cazul unei 
întreruperi a aprovizionării sau a unei 
cereri excepţional de mari, când piaţa este 
încă în măsura să soluţioneze situaţia fără 
intervenţia autorităţii competente;

1. nivelul de alertă (alertă): în cazul unei
întreruperi a aprovizionării, când piaţa este 
încă în măsura să soluţioneze situaţia fără 
intervenţia autorităţii competente;

3. nivelul de urgenţă (urgenţă): în cazul 
unei cereri excepţional de mari sau al 

2. nivelul de urgenţă (urgenţă): în cazul 
unei întreruperi a aprovizionării prin 
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unei întreruperi a aprovizionării prin sau 
de la infrastructura sau sursa principală şi 
când există riscul credibil ca standardele de 
aprovizionare a consumatorilor protejaţi să 
nu mai poată fi respectate numai prin 
instrumentele bazate pe mecanismele 
pieţei.

infrastructura principală şi când există 
riscul credibil ca standardele de 
aprovizionare a consumatorilor protejaţi să 
nu mai poată fi respectate numai prin 
instrumentele bazate pe mecanismele 
pieţei.

Or. de

Justificare

Se pare că nivelul de alertă timpurie este redundant, întrucât chiar şi la al doilea nivel 
întreruperea aprovizionării poate fi compensată la nivel de întreprindere. Intervenţia statului 
- în ultimă instanţă - este admisibilă numai în cazul în care aprovizionarea cu gaze naturale 
nu mai poate fi asigurată prin mijloace comerciale bazate pe piaţă.

Amendamentul 354
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): în cazul în care există informaţii 
concrete, sigure şi fiabile, obţinute eventual 
printr-un mecanism de alertă timpurie, 
conform cărora ar putea avea loc un 
eveniment care ar afecta condiţiile de 
aprovizionare;

1. nivelul de alertă timpurie (alertă 
timpurie): în cazul în care există informaţii 
concrete, sigure şi fiabile, obţinute eventual 
printr-un mecanism de alertă timpurie, 
conform cărora ar putea avea loc un 
eveniment care ar afecta condiţiile de 
aprovizionare. Atât timp cât piaţa 
soluţionează problema, nu ar trebui să 
existe nicio intervenţie din partea 
autorităţii competente;

Or. en
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Amendamentul 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. nivelul de urgenţă (urgenţă): în cazul 
unei cereri excepţional de mari sau al unei 
întreruperi a aprovizionării prin sau de la 
infrastructura sau sursa principală şi când 
există riscul credibil ca standardele de 
aprovizionare a consumatorilor protejaţi să 
nu mai poată fi respectate numai prin 
instrumentele bazate pe mecanismele 
pieţei. 

3. nivelul de urgenţă (urgenţă): în cazul 
unei cereri excepţional de mari sau al unei 
întreruperi a aprovizionării prin sau de la 
infrastructura sau sursa principală sau când 
există riscul credibil ca standardele de 
aprovizionare a consumatorilor protejaţi să 
nu mai poată fi respectate numai prin 
instrumentele bazate pe mecanismele 
pieţei.

Or. en

Amendamentul 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul de urgenţă garantează că 
accesul transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menţinut şi în caz de 
urgenţă. Planul de urgenţă nu introduce
nicio măsură nejustificată de restricţionare 
a fluxului de gaze între ţări.

(3) În cadrul planului de urgenţă, statele 
membre şi autorităţile competente 
garantează că accesul transfrontalier la 
capacităţile contractate din depozitele de 
înmagazinare este menţinut pentru părţile 
contractante şi în caz de urgenţă. Statele 
membre şi autorităţile competente nu 
introduc nicio măsură de restricţionare
nejustificată a fluxului transnaţional de 
volume de gaz contractate.

Or. en

Justificare

Este necesară o repartizare clară a responsabilităţilor între diferitele părţi interesate. Acest 
lucru este cu atât mai important în situaţii de urgenţă deosebit de grave, în care sunt afectate 
mai multe state membre şi în care doar mecanismele bazate pe piaţă nu mai sunt suficiente 
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pentru a rezolva situaţia. Contractele comerciale ar trebui respectate şi în caz de urgenţă.

Amendamentul 357
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul de urgenţă garantează că 
accesul transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menţinut şi în caz de 
urgenţă. Planul de urgenţă nu introduce
nicio măsură nejustificată de restricţionare 
a fluxului de gaze între ţări. 

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

Or. en

Amendamentul 358
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Planul de urgenţă identifică, de 
asemenea, măsurile şi acţiunile necesare 
în cazul unei situaţii de urgenţă, cu 
scopul de a atenua impactul întreruperii 
aprovizionării cu gaze asupra 
aprovizionării cu energie electrică şi 
încălzire urbană a consumatorilor 
protejaţi. 

Or. en

Justificare

Întrucât în mai multe state membre gazul este utilizat drept combustibil principal pentru a 
genera energie electrică şi căldură, planul de urgenţă ar trebui să prevadă, de asemenea, 
măsurile şi acţiunile necesare atenuării impactului întreruperii aprovizionării cu gaze asupra 
aprovizionării cu energie electrică şi încălzire urbană. În acest mod, ar trebui să se garanteze 
că, în perioada unei crize a gazului, consumatorii protejaţi nu se confruntă cu o întrerupere a 
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energiei electrice sau a încălzirii.

Amendamentul 359
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Planul de urgenţă identifică, de 
asemenea, măsurile şi acţiunile necesare 
în cazul unei situaţii de urgenţă, cu 
scopul de a atenua impactul întreruperii 
aprovizionării cu gaze asupra 
aprovizionării cu energie electrică şi 
încălzire urbană a consumatorilor 
protejaţi. 

Or. en

Amendamentul 360
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere 
Centrul de monitorizare şi informare în 
materie de protecţie civilă al Comisiei.

(4) Autoritatea competentă este abilitată să 
declare o urgenţă şi nivelul de criză. 
Aceasta informează imediat Comisia şi 
pune la dispoziţia acesteia toate 
informaţiile necesare, în special cu privire 
la acţiunile pe care intenţionează să le 
întreprindă în conformitate cu alineatul 
(1). Autoritatea competentă aplică 
acţiunile predefinite indicate în planul 
său de urgenţă.

Or. en
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Justificare

Acţiunile menţionate la articolul 9 alineatele (4) şi (5) trebuie să fie coerente, să nu fie 
redundante şi să explice în ordine logică măsurile care trebuie luate.

Amendamentul 361
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi Grupul de 
coordonare pentru gaz şi pune la 
dispoziţia acestora toate informaţiile 
necesare. În cazul unei situaţii de urgenţă
care ar putea genera o cerere de asistenţă 
din partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de 
securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic, în conformitate cu 
dispoziţiile prezentului regulament.
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Amendamentul 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi Grupul de 
coordonare pentru gaz şi pune la 
dispoziţia acestora toate informaţiile 
necesare. În cazul unei situaţii de urgenţă
care ar putea genera o cerere de asistenţă 
din partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate.

Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de securitatea 
aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentului regulament.

Amendamentul 363
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi Grupul de 
coordonare pentru gaz şi pune la 
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necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

dispoziţia acestora toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi Grupul de 
coordonare pentru gaz şi pune la 
dispoziţia acestora toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de 
securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic, în conformitate cu 
dispoziţiile prezentului regulament.
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Amendamentul 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi Grupul de 
coordonare pentru gaz şi pune la 
dispoziţia acestora toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că Grupul de coordonare pentru gaz este organismul cel mai în măsură să 
evalueze situaţia aprovizionării cu gaze şi asigură o platformă adecvată de cooperare între 
sector, funcţionarii naţionali şi cei ai Comisiei, aceasta din urmă ar trebui să consulte Grupul 
înainte de a declara situaţii de urgenţă sau înainte de a lua orice fel de măsuri şi ar trebui să 
respecte deciziile acestuia. În plus, Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui consolidat cu 
reprezentanţi suplimentari ai sectorului gazelor şi ai consumatorilor industriali de 
anvergură.

Amendamentul 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi Grupul de 
coordonare pentru gaz şi pune la 
dispoziţia acestora toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
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partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

Or. en

Justificare

Salutăm menţinerea Grupului de coordonare pentru gaz în propunerea de regulament. 
Întrucât funcţia acestuia ar trebui să depăşească cu mult simpla consultare, Comisia ar 
trebui să implice îndeaproape toate părţile interesate atunci când hotărăşte componenţa 
exactă a Grupului. Dat fiind faptul că GCG este organismul cel mai în măsură să evalueze 
situaţia aprovizionării cu gaze şi asigură o platformă adecvată de cooperare între sector, 
funcţionarii naţionali şi cei ai Comisiei, aceasta din urmă ar trebui să consulte Grupul 
înainte de a declara situaţii de urgenţă sau înainte de a lua orice fel de măsuri şi ar trebui să 
respecte deciziile acestuia.

Amendamentul 367
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi pune la 
dispoziţia acesteia toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

(4) În cazul în care declară vreunul dintre 
nivelurile de criză, autoritatea competentă 
informează imediat Comisia şi Grupul de 
coordonare pentru gaz şi pune la 
dispoziţia acestora toate informaţiile 
necesare. În cazul unei urgenţe care ar 
putea genera o cerere de asistenţă din 
partea UE şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere Centrul 
de monitorizare şi informare în materie de 
protecţie civilă al Comisiei.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că Grupul de coordonare pentru gaz este organismul cel mai în măsură să 
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evalueze situaţia aprovizionării cu gaze şi asigură o platformă adecvată de cooperare între 
sector, funcţionarii naţionali şi cei ai Comisiei, aceasta din urmă ar trebui să consulte Grupul 
înainte de a declara situaţii de urgenţă sau înainte de a lua orice fel de măsuri şi ar trebui să 
respecte deciziile acestuia. În plus, Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui consolidat cu 
reprezentanţi suplimentari ai sectorului gazelor şi ai consumatorilor industriali de 
anvergură.

Amendamentul 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care Comisia primeşte din 
partea autorităţii competente o notificare 
privind declararea nivelului de alertă 
timpurie într-un stat membru din motive 
geopolitice sau în cazul în care se 
semnalează pericolul întreruperii 
aprovizionării cu gaze din motive 
geopolitice, eventual prin intermediul 
mecanismului de alertă timpurie, 
Uniunea, reprezentată de Vicepreşedintele 
Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de 
securitate (Vicepreşedinte/Înalt 
Reprezentant), întreprinde demersurile 
diplomatice corespunzătoare. Măsurile 
luate de Vicepreşedinte/Înaltul 
Reprezentant nu trebuie să afecteze 
funcţionarea pieţei interne.

Or. en

Justificare

Este necesar ca demersurile diplomatice pertinente pe lângă ţările terţe furnizoare de gaze 
sau ţările de tranzit să fie întreprinse cât mai rapid posibil în cazul unui pericol de 
întrerupere a aprovizionării cu gaze din motive geopolitice. Aceste demersuri nu trebuie să 
afecteze funcţionarea pieţei interne.
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Amendamentul 369
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care declară o situaţie de 
urgenţă, autoritatea competentă aplică 
acţiunile predefinite indicate în planul 
său de urgenţă şi informează imediat 
Comisia, în special cu privire la acţiunile 
pe care intenţionează să le întreprindă în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1). 
Comisia poate convoca Grupul de 
coordonare pentru gaz.

(5) În cazul unei urgenţe care ar putea 
genera o cerere de asistenţă din partea 
Uniunii şi a statelor sale membre, 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză informează fără întârziere 
Centrul de monitorizare şi informare în 
materie de protecţie civilă al Comisiei.
Comisia poate convoca Grupul de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

Acţiunile menţionate la articolul 9 alineatele (4) şi (5) trebuie să fie coerente, să nu fie 
redundante şi să explice în ordine logică măsurile care trebuie luate.

Amendamentul 370
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 
urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi a funcţionării pieţei interne. 
Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale şi anularea declaraţiei 
sale referitoare la situaţia de urgenţă, în 
cazul în care consideră că aceasta nu este 

eliminat



PE438.242v01-00 22/108 AM\802059RO.doc

RO

sau nu mai este justificată.

Or. en

Amendamentul 371
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 
urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi a funcţionării pieţei interne. 
Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 
urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi a funcţionării pieţei interne.
Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale. 

Or. el

Justificare

Dispoziţia de faţă, în forma sa actuală, ar putea ridica o serie de probleme de securitate în 
timpul funcţionării sistemelor de transport şi distribuţie, ceea ce constituie numai 
responsabilitatea autorităţii competente.

Amendamentul 372
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 

(6) Comisia verifică, în termen de trei zile, 
dacă declararea situaţiei de urgenţă 
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urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi a funcţionării pieţei interne. 
Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

îndeplineşte criteriile menţionate la 
alineatul (2).

În cazul în care autoritatea competentă a 
statului membru aflat în situaţie de 
urgenţă decide să aplice o măsură 
neprevăzută în planurile de urgenţă, 
Comisia poate verifica dacă aceasta este 
justificată şi dacă aceasta nu impune o 
sarcină excesivă asupra întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale şi a funcţionării 
pieţei interne. Comisia poate, în special, 
solicita autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

Or. en

Amendamentul 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 
urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi a funcţionării pieţei interne. 

(6) Comisia verifică, în termen de trei zile, 
dacă declararea situaţiei de urgenţă este 
justificată şi dacă aceasta nu impune o 
sarcină excesivă asupra întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale şi a funcţionării 
pieţei interne. Comisia poate consulta, în 
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Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

acest caz, Grupul de coordonare pentru 
gaz. Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

Or. en

Justificare

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Amendamentul 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 
urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi a funcţionării pieţei interne. 
Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

(6) Comisia verifică, în termen de patru 
zile, dacă declararea situaţiei de urgenţă 
este justificată şi dacă aceasta nu impune o 
sarcină excesivă asupra întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale şi a funcţionării 
pieţei interne. Comisia poate consulta, în 
acest caz, Grupul de coordonare pentru 
gaz. Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 375
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 
urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi a funcţionării pieţei interne. 
Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

(6) Comisia verifică, în termen de patru 
zile, dacă declararea situaţiei de urgenţă 
este justificată şi dacă aceasta nu impune o 
sarcină excesivă asupra întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale şi a funcţionării 
pieţei interne. Comisia poate consulta, în 
acest caz, Grupul de coordonare pentru 
gaz. Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

Or. en
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Amendamentul 376
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia verifică, în termen de o 
săptămână, dacă declararea situaţiei de 
urgenţă este justificată şi dacă aceasta nu 
impune o sarcină excesivă asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor
naturale şi a funcţionării pieţei interne. 
Comisia poate, în special, solicita 
autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

(6) Comisia verifică, în termen de 48 de 
ore, dacă declararea situaţiei de urgenţă 
este justificată şi dacă aceasta nu impune o 
sarcină excesivă asupra întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale şi a funcţionării 
pieţei interne. Comisia poate, în special, 
solicita autorităţii competente modificarea 
măsurilor care impun o sarcină excesivă 
asupra întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale şi anularea declaraţiei sale 
referitoare la situaţia de urgenţă, în cazul în 
care consideră că aceasta nu este sau nu 
mai este justificată.

Or. en

Amendamentul 377
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile luate în cazul unei situaţii 
de urgenţă, inclusiv cele luate la nivel 
regional sau la nivelul Uniunii, 
garantează o compensare justă şi 
echitabilă a acelor întreprinderi din 
sectorul gazelor naturale care au fost 
afectate de aceste măsuri.

Or. en
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Amendamentul 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile luate în cazul unei situaţii 
de urgenţă, inclusiv cele luate la nivel 
regional sau la nivelul Uniunii, 
garantează o compensare justă şi 
echitabilă a acelor întreprinderi din 
sectorul gazelor naturale care au fost 
afectate de aceste măsuri.

Or. en

Justificare

Compensarea justă şi echitabilă a acelor întreprinderi din sectorul gazelor naturale care sunt 
afectate de măsurile luate în cazul unei situaţii de urgenţă este conformă abordării 
nediscriminatorii, bazată pe mecanismele pieţei, abordare pe care se sprijină proiectul de 
regulament.

Amendamentul 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a). Măsurile luate în cazul unei situaţii 
de urgenţă, inclusiv cele luate la nivel 
regional şi la nivelul Uniunii, garantează 
o compensare justă şi echitabilă a acelor 
întreprinderi din sectorul gazelor naturale 
care au fost afectate de aceste măsuri.

Or. en

Justificare

Compensarea justă şi echitabilă a acelor întreprinderi din sectorul gazelor naturale care sunt 
afectate de măsurile luate în cazul unei situaţii de urgenţă este conformă abordării 
nediscriminatorii, bazată pe mecanismele pieţei, abordare pe care se sprijină proiectul de 
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regulament.

Amendamentul 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile luate în cazul unei situaţii 
de urgenţă, inclusiv cele luate la nivel 
regional sau la nivelul Uniunii, 
garantează o compensare justă şi 
echitabilă a acelor întreprinderi din 
sectorul gazelor naturale care au fost 
afectate de aceste măsuri.

Or. en

Justificare

Compensarea justă şi echitabilă a acelor întreprinderi din sectorul gazelor naturale care sunt 
afectate de măsurile luate în cazul unei situaţii de urgenţă este conformă abordării 
nediscriminatorii, bazată pe mecanismele pieţei, abordare pe care se sprijină proiectul de 
regulament.

Amendamentul 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile luate în cazul unei situaţii 
de urgenţă, inclusiv cele luate la nivel 
regional sau la nivelul Uniunii, 
garantează o compensare justă şi
echitabilă a acelor întreprinderi din 
sectorul gazelor naturale care au fost 
afectate de aceste măsuri.

Or. en
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Justificare

Compensarea justă şi echitabilă a acelor întreprinderi din sectorul gazelor naturale care sunt 
afectate de măsurile luate în cazul unei situaţii de urgenţă este conformă abordării 
nediscriminatorii, bazată pe mecanismele pieţei, abordare pe care se sprijină proiectul de 
regulament.

Amendamentul 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 9 – Alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Planul de urgenţă se actualizează din 
doi în doi ani pe baza rezultatelor 
evaluării de risc prevăzute la articolul 8.

Or. it

Amendamentul 383
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Cele trei niveluri de criză principale 
ale Uniunii sunt următoarele: 

1. nivelul de alertă timpurie la nivelul 
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Uniunii (alertă timpurie la nivelul 
Uniunii). Comisia declară alertă timpurie 
la nivelul Uniunii la solicitarea a cel puţin 
unei autorităţi competente sau atunci 
când sunt îndeplinite condiţiile pentru 
acţiunile prevăzute în cel puţin un acord 
din cadrul mecanismului de alertă 
timpurie de la articolul 3a alineatul (2). 
În cazul unei alerte timpurii la nivelul 
Uniunii, Comisia şi Înaltul Reprezentant 
atenuează, prin intermediul politicii 
energetice externe a UE, riscurile 
identificate.
2. nivelul de alertă la nivelul Uniunii 
(alertă la nivelul Uniunii). Comisia 
declară alertă la nivelul Uniunii la 
solicitarea a cel puţin unei autorităţi 
competente. În cazul unei alerte la nivelul 
Uniunii, Comisia solicită acţiunile 
necesare rezolvării unei întreruperi a 
aprovizionării sau a unei cereri 
excepţional de mari prin intermediul 
coordonării consolidate la nivelul Uniunii 
a măsurilor bazate pe mecanismele pieţei, 
măsuri enumerate în Anexa II. 
3. Comisia declară o situaţie de urgenţă la 
nivelul Uniunii în cazul în care mai multe 
autorităţi competente au declarat o 
situaţie de urgenţă în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (6) sau în cazul în 
care Uniunea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform estimărilor ENTSO-G. La 
solicitarea unei autorităţi competente, 
Comisia declară o situaţie de urgenţă la 
nivelul Uniunii pentru regiuni geografice 
afectate în mod special, care cuprind mai 
multe state membre.

Or. en
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Amendamentul 384
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia declară o situaţie de urgenţă la 
nivelul Uniunii în cazul în care mai multe 
autorităţi competente au declarat o situaţie 
de urgenţă şi după verificarea prevăzută la 
articolul 9 alineatul (6) sau în cazul în 
care Uniunea pierde mai mult de 20% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii pentru regiuni geografice afectate 
în mod special, care cuprind mai multe 
state membre în cazul în care o autoritate 
competentă din regiunea respectivă a 
declarat o situaţie de urgenţă sau atunci 
când regiunea geografică afectată pierde 
mai mult de 10% din importul său zilnic 
de gaze din ţări terţe, conform calculelor 
ENTSO-G.

Or. en

Justificare

De multe ori, este mai eficientă utilizarea competenţelor la nivel naţional sau regional, atât 
timp cât acest lucru este posibil, deoarece actorii de la aceste niveluri sunt de obicei mai 
conştienţi de probleme şi de implicaţiile acestora decât poate fi Comisia la nivel european. 
Prin urmare, trebuie consolidată posibilitatea de a declara o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii restrânsă la o regiune. În acelaşi timp, ar putea fi ridicat pragul pentru declanşarea 
unei situaţii de urgenţă la nivelul Uniunii la scara întregii UE.

Amendamentul 385
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate declara o urgenţă (1) Comisia, după consultarea Grupului 
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comunitară la cererea unei autorităţi 
competente sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe,
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o urgenţă comunitară în cazul în
care mai multe autorităţi competente au 
declarat o situaţie de urgenţă şi după 
verificarea prevăzută la articolul 9 
alineatul (6). Ea poate declara urgenţa 
comunitară pentru regiuni geografice 
afectate în mod special, care cuprind mai 
multe state membre.

de coordonare pentru gaz, poate declara o 
urgenţă comunitară la cererea unei 
autorităţi competente sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 20% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, în
măsura în care pierderile din importurile 
de gaze nu pot fi deja compensate prin 
mecanismele pieţei. La solicitarea 
autorităţii competente, aceasta şi după 
consultarea Grupului de coordonare 
pentru gaz, Comisia poate declara urgenţa 
comunitară pentru regiuni geografice 
afectate în mod special, care cuprind mai 
multe state membre.

Or. de

Justificare

ENTSO-G nu poate calcula o pierdere din importurile de gaze, întrucât, din cauza separării 
activităţilor, operatorii de sisteme de transport de gaze nu deţin aceste informaţii. Numai 
consumatorii de gaze care obţin gaze prin intermediul unor contracte de import cunosc aceste 
cifre, iar în această etapă nu este clar cine ar trebui să calculeze o pierdere de peste 10% din 
importul zilnic de gaze în Comunitate. În opinia noastră, Grupul de coordonare pentru gaz 
reprezintă grupul de experţi competent, întrucât toţi principalii actori interesaţi sunt 
reprezentaţi la nivelul acestuia (experţi din industria gazelor, ENTSO-G, ACER şi agenţii 
guvernamentale).

Amendamentul 386
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate declara o urgenţă 
comunitară la cererea unei autorităţi 
competente sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o urgenţă comunitară în cazul în 
care mai multe autorităţi competente au 
declarat o situaţie de urgenţă şi după 
verificarea prevăzută la articolul 9 

(1) Comisia, după consultarea Grupului 
de coordonare pentru gaz şi pe baza 
rezultatelor acestei consultări, poate 
declara o urgenţă comunitară la cererea 
unei autorităţi competente sau în cazul în 
care Comunitatea pierde mai mult de 10% 
din importul său zilnic de gaze din ţări 
terţe, conform calculelor ENTSO-G, în 
măsura în care există un risc grav de a nu 
mai fi posibilă aprovizionarea 
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alineatul (6). Ea poate declara urgenţa 
comunitară pentru regiuni geografice 
afectate în mod special, care cuprind mai 
multe state membre.

consumatorilor protejaţi prin intermediul 
mecanismelor pieţei sau al măsurilor de 
urgenţă naţionale. În astfel de cazuri, ea 
poate declara urgenţa comunitară pentru 
regiuni geografice afectate în mod special, 
care cuprind mai multe state membre.

Or. de

Justificare

Rolul gazelor naturale în diferite state membre, extinderea infrastructurii şi gradul de
legătură între reţele cu cele din ţările vecine variază atât de mult încât fiecare caz de 
întrerupere a aprovizionării ar trebui discutat de un grup de experţi înainte de iniţierea 
măsurilor. Candidatul evident în acest scop este Grupul de coordonare pentru gaz, al cărui 
rol ar trebui consolidat într-o măsură semnificativă.

Amendamentul 387
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia declară o situaţie de urgenţă
la nivelul Uniunii în cazul în care mai 
multe autorităţi competente sau o 
autoritate competentă a unui stat membru 
care nu beneficiază de acces la reţeaua de 
gaz a UE şi depinde în mod exclusiv de un 
singur furnizor de gaze au declarat o 
situaţie de urgenţă în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (6) sau în cazul în 
care Uniunea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform estimărilor ENTSO-G. La 
solicitarea unei autorităţi competente, 
Comisia poate declara o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii pentru regiuni 
geografice afectate în mod special, care 
cuprind mai multe state membre.

Or. en
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Justificare

Trebuie declarată situaţia de urgenţă la nivelul Uniunii, dacă într-un stat membru are loc o 
întrerupere a aprovizionării cu gaze. Spre exemplu, o întrerupere a aprovizionării cu gaze în 
Lituania nu ar atinge niciodată nivelul de 10 % din pierderile Uniunii.

Amendamentul 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia poate declara o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, la cererea a cel puţin două autorităţi 
competente din regiunea afectată sau în 
cazul în care Uniunea pierde mai mult de 
20% din importul său zilnic de gaze din 
ţări terţe, în comparaţie cu volumele de 
import planificate, conform estimărilor
ENTSO-G. Comisia declară o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, în cazul în care cel puţin trei autorităţi 
competente au declarat o situaţie de 
urgenţă şi după verificarea prevăzută la 
articolul 9 alineatul (6). Ea poate declara o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Recenta criză a demonstrat faptul că întreprinderile din sectorul gazelor pot 
surmonta singure cu uşurinţă pierderi de peste 10% din importurile UE, atunci când există 
infrastructura necesară. Pragul de 10% ar trebui, prin urmare, ridicat la cel puţin 20%. 
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Amendamentul 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia poate declara o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, la cererea a cel puţin două autorităţi 
competente din regiunea afectată sau în 
cazul în care Uniunea pierde mai mult de 
20% din importul său zilnic de gaze din 
ţări terţe, în comparaţie cu volumele de 
import planificate, conform estimărilor
ENTSO-G. Comisia declară o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, în cazul în care cel puţin trei autorităţi 
competente au declarat o situaţie de 
urgenţă şi după verificarea prevăzută la 
articolul 9 alineatul (6). Ea poate declara o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Recenta criză a demonstrat faptul că întreprinderile din sectorul gazelor pot 
surmonta singure cu uşurinţă pierderi de peste 10% din importurile UE, atunci când există 
infrastructura necesară. Pragul de 10% ar trebui, prin urmare, ridicat la cel puţin 20%. 
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Amendamentul 390
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia poate declara o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, la cererea a cel puţin două autorităţi 
competente din regiunea afectată sau în 
cazul în care Uniunea pierde mai mult de 
20% din importul său zilnic de gaze din 
ţări terţe, în comparaţie cu volumele de 
import planificate, conform estimărilor
ENTSO-G. Comisia declară o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, în cazul în care cel puţin trei autorităţi 
competente au declarat o situaţie de 
urgenţă şi după verificarea prevăzută la 
articolul 9 alineatul (6). Ea poate declara o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

Or. en

Justificare

În calitatea sa de grup compus din experţi reprezentând părţile interesate, Grupul de 
coordonare pentru gaz ar trebui consultat într-o situaţie de criză. Situaţia de urgenţă la 
nivelul Uniunii ar trebui declarată doar în circumstanţe excepţionale, iar condiţiile pentru o 
astfel de declaraţie ar trebui să fie stricte, pentru evitarea unor declaraţii de criză inutile.

Amendamentul 391
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate declara o urgenţă (1) Comisia poate declara o situaţie de 
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comunitară la cererea unei autorităţi 
competente sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o urgenţă comunitară în cazul în 
care mai multe autorităţi competente au 
declarat o situaţie de urgenţă şi după 
verificarea prevăzută la articolul 9 alineatul 
(6). Ea poate declara urgenţa comunitară
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, la cererea a cel puţin două autorităţi 
competente din regiunea afectată sau în 
cazul în care Uniunea pierde mai mult de 
10 % din importul său zilnic de gaze din 
ţări terţe, în comparaţie cu volumele de 
import planificate, conform estimărilor
ENTSO-G. Comisia declară o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, în cazul în care cel puţin trei autorităţi 
competente au declarat o situaţie de 
urgenţă şi după verificarea prevăzută la 
articolul 9 alineatul (6). Ea poate declara o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

Or. en

Justificare

În calitatea sa de grup compus din experţi reprezentând părţile interesate, Grupul de 
coordonare pentru gaz ar trebui consultat într-o situaţie de criză. Situaţia de urgenţă la 
nivelul Uniunii ar trebui declarată doar în circumstanţe excepţionale, iar condiţiile pentru o 
astfel de declaraţie ar trebui să fie stricte, pentru evitarea unor declaraţii de criză inutile.

Amendamentul 392
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate declara o urgenţă
comunitară la cererea unei autorităţi 
competente sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o urgenţă comunitară în cazul în 
care mai multe autorităţi competente au 
declarat o situaţie de urgenţă şi după 

(1) Comisia poate declara o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, la cererea a două autorităţi 
competente din regiunea afectată sau în 
cazul în care Uniunea pierde mai mult de 
10% din importul său zilnic de gaze din 
ţări terţe, în comparaţie cu volumele de 
import planificate, conform estimărilor
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verificarea prevăzută la articolul 9 alineatul 
(6). Ea poate declara urgenţa comunitară
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

ENTSO-G. Comisia declară o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaz, în cazul în care cel puţin trei autorităţi 
competente au declarat o situaţie de 
urgenţă şi după verificarea prevăzută la 
articolul 9 alineatul (6). Ea poate declara o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

Or. en

Amendamentul 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia declară o situaţie de urgenţă
la nivelul Uniunii în cazul în care mai 
multe autorităţi competente au declarat o 
situaţie de urgenţă în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (6) sau în cazul în 
care Uniunea pierde o cantitate 
semnificativă din importul său zilnic de 
gaze din ţări terţe, conform estimărilor
ENTSO-G, cantitate ce nu poate fi 
compensată prin intermediul 
mecanismelor pieţei. La solicitarea 
autorităţii competente, aceasta poate 
declara situaţia de urgenţă la nivelul 
Uniunii pentru regiuni geografice afectate 
în mod special, care cuprind mai multe 
state membre.

Or. en

Justificare

Situaţia de urgenţă la nivelul Uniunii ar trebui declarată doar atunci când acţiunile la nivel 
naţional şi la cel al pieţei nu sunt suficiente pentru a compensa lipsa gazului.
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Amendamentul 394
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia poate declara o urgenţă 
comunitară la cererea unei autorităţi 
competente sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform calculelor ENTSO-G sau mai 
mult de 50% din importul zilnic de gaze 
într-un stat membru anume. Comisia 
declară o urgenţă comunitară în cazul în 
care mai multe autorităţi competente au 
declarat o situaţie de urgenţă şi după 
verificarea prevăzută la articolul 9 alineatul 
(6).

Or. hu

Justificare

În afară de pierderea a 10% din importuri, se poate întâmpla ca întregul volum de importuri 
de gaze ale unui stat membru să se piardă, însă fără ca acest lucru să declanşeze o urgenţă 
comunitară. Prin urmare, este necesar să se garanteze faptul că Comisia, pe baza 
principiului solidarităţii, dispune de competenţa de a declara o urgenţă comunitară în orice 
situaţie în care aprovizionarea cu gaze a unui stat membru dat este întreruptă într-un mod 
semnificativ.

Amendamentul 395
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate declara o urgenţă
comunitară la cererea unei autorităţi 
competente sau în cazul în care 

(1) Comisia poate declara o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
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Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din ţări terţe, 
conform calculelor ENTSO-G. Comisia 
declară o urgenţă comunitară în cazul în 
care mai multe autorităţi competente au 
declarat o situaţie de urgenţă şi după 
verificarea prevăzută la articolul 9 alineatul 
(6). Ea poate declara urgenţa comunitară
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

gaz, în cazul în care Uniunea pierde mai 
mult de 20% din importul său zilnic de 
gaze din ţări terţe, conform calculelor 
ENTSO-G. Comisia declară o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii în cazul în care 
mai multe autorităţi competente au declarat 
o situaţie de urgenţă şi după verificarea 
prevăzută la articolul 9 alineatul (6). Ea 
poate declara o situaţie de urgenţă la 
nivelul Uniunii pentru regiuni geografice 
afectate în mod special, care cuprind mai 
multe state membre.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că Grupul de coordonare pentru gaz este organismul cel mai în măsură să 
evalueze situaţia aprovizionării cu gaze şi asigură o platformă adecvată de cooperare între 
sector, funcţionarii naţionali şi cei ai Comisiei, aceasta din urmă ar trebui să consulte Grupul 
înainte de a declara situaţii de urgenţă sau înainte de a lua orice fel de măsuri şi ar trebui să 
respecte deciziile acestuia. În plus, Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui consolidat cu 
reprezentanţi suplimentari ai sectorului gazelor şi ai consumatorilor industriali de 
anvergură.

Amendamentul 396
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia poate declara o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii, după ce a 
consultat Grupul de coordonare pentru 
gaze, la cererea unei autorităţi competente 
sau în cazul în care Uniunea pierde mai 
mult de 10% din importul său zilnic de 
gaze din ţări terţe, conform calculelor 
ENTSO-G. Comisia declară o situaţie de 
urgenţă la nivelul Uniunii în cazul în care 
mai multe autorităţi competente au declarat 
o situaţie de urgenţă şi după verificarea 
prevăzută la articolul 9 alineatul (6). Ea 
poate declara o situaţie de urgenţă la 
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membre. nivelul Uniunii pentru regiuni geografice 
afectate în mod special, care cuprind mai 
multe state membre.

Or. en

Amendamentul 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia declară o situaţie de urgenţă
la nivelul Uniunii la cererea unei autorităţi 
competente sau în cazul în care Uniunea
pierde mai mult de 10% din importul său 
zilnic de gaze din ţări terţe, conform 
calculelor ENTSO-G. Comisia declară o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii în 
cazul în care mai multe autorităţi 
competente au declarat o situaţie de 
urgenţă şi după verificarea prevăzută la 
articolul 9 alineatul (6). Ea declară o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii
pentru regiuni geografice afectate în mod 
special, care cuprind mai multe state 
membre.

Or. en

Justificare

Comisia Europeană ar trebui să-şi înceapă acţiunea la nivel comunitar atunci când cel puţin 
un stat membru este afectat de întreruperea aprovizionării cu gaze. CE ar trebui să joace în 
special rolul unui asistent politic. Este subînţeles faptul că anumite acţiuni vor avea o 
dimensiune regională, datorată specificităţii sectorului gazelor, precum şi faptul că ajutorul 
între ţările vecine este mai natural decât cel între ţări aflate în regiuni diferite. 



PE438.242v01-00 42/108 AM\802059RO.doc

RO

Amendamentul 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia convoacă Grupul de 
coordonare pentru gaz imediat după 
declararea urgenţei comunitare. 

(2) Comisia convoacă Grupul de 
coordonare pentru gaz de îndată ce:

- există semne clare, ce pot fi declanşate 
de către mecanismul de alertă timpurie, 
care indică pericolul unei întreruperi a 
aprovizionării cu gaze;
- într-un stat membru este declarat unul 
dintre următoarele niveluri de criză: 
alertă timpurie, alertă sau urgenţă; sau
- este declarată situaţia de urgenţă la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui să fie convocat în stadiul cel mai timpuriu al unei 
posibile crize, pentru a asigura schimbul efectiv de informaţii şi a sprijini un proces eficient 
de luare a deciziilor pe durata situaţiei de criză. 

Amendamentul 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia convoacă Grupul de 
coordonare pentru gaz imediat după 
declararea urgenţei comunitare. 

(2) Comisia convoacă Grupul de 
coordonare pentru gaz imediat după 
declararea unei situaţii de urgenţă la 
nivelul Uniunii. 

Or. en
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Amendamentul 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la nivel 
comunitar şi coordonează acţiunile faţă de 
ţările terţe. Comisia poate convoca un grup 
de gestionare a crizei compus, în special, 
din reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă. 

(3) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, Comisia coordonează acţiunile 
autorităţilor competente prin intermediul 
Grupului de coordonare pentru gaz, care 
este consultat înaintea luării oricărei 
decizii. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la 
nivelul Uniunii şi coordonează acţiunile 
faţă de ţările terţe prin Vicepreşedintele 
Comisiei/Înaltul Reprezentant pentru 
afaceri externe şi politica de securitate şi 
Comisarul pentru energie. Comisia 
convoacă un grup de gestionare a crizei 
compus, în special, din reprezentanţi ai 
sectorului şi ai statelor membre vizate de 
situaţia de urgenţă. Comisia stabileşte 
sarcinile şi obligaţiile grupului de 
gestionare a crizei în cauză, ţinând seama 
de prerogativele Grupului de coordonare 
pentru gaz. Comisia se asigură că Grupul 
de coordonare pentru gaz este informat cu 
regularitate cu privire la activităţile 
desfăşurate de grupul de gestionare a 
crizei.

Or. en

Justificare

Vicepreşedintele/Înaltul Reprezentant şi Comisarul pentru energie ar trebui să fie implicaţi în 
fiecare fază a punerii în aplicare a regulamentului. Primul ar trebui să se ocupe, în special, 
de medierea şi negocierea cu ţările terţe şi cu reprezentanţii sectorului în numele statelor 
membre în situaţii de criză. Comisarul pentru energie ar trebui, în special, să coordoneze 
activităţile Grupului de coordonare pentru gaz, care ar trebui consultat în mod obligatoriu în 
cazul unei situaţii de criză.
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Amendamentul 401
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la nivel 
comunitar şi coordonează acţiunile faţă de 
ţările terţe. Comisia poate convoca un 
grup de gestionare a crizei compus, în 
special, din reprezentanţi ai sectorului şi 
ai statelor membre vizate de situaţia de 
urgenţă.

(3) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, Comisia coordonează acţiunile 
autorităţilor competente, fără a submina 
dreptul statelor membre de a răspunde 
pentru propria securitate a aprovizionării. 
Comisia încurajează, în special, schimbul 
de informaţii, coerenţa şi eficacitatea 
acţiunilor de la nivelul statelor membre şi 
regional faţă de cele de la nivelul Uniunii
şi coordonează acţiunile faţă de ţările terţe, 
purtând consultări cu acestea. 

Or. en

Amendamentul 402
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară,
Comisia coordonează acţiunile
autorităţilor competente. Comisia asigură, 
în special, schimbul de informaţii, coerenţa 
şi eficacitatea acţiunilor de la nivelul 
statelor membre şi regional faţă de cele de 
la nivel comunitar şi coordonează acţiunile 
faţă de ţările terţe. Comisia poate convoca 
un grup de gestionare a crizei compus, în 
special, din reprezentanţi ai sectorului şi ai 
statelor membre vizate de situaţia de 
urgenţă.

(3) Într-o situaţie de urgenţă Comisia 
coordonează acţiunile statelor membre, cu 
consultarea Grupului de coordonare 
pentru gaz. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la nivel 
comunitar şi coordonează acţiunile faţă de 
ţările terţe. Comisia, cu consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, poate 
convoca un grup de gestionare a crizei 
compus, în special, din reprezentanţi ai 
sectorului şi ai statelor membre vizate de 
situaţia de urgenţă.
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Or. de

Justificare

Rolul gazelor naturale în diferite state membre, extinderea infrastructurii şi gradul de 
legătură între reţele cu cele din ţările vecine variază atât de mult încât fiecare caz de 
întrerupere a aprovizionării ar trebui discutat de un grup de experţi înainte de iniţierea 
măsurilor. Candidatul evident în acest scop este Grupul de coordonare pentru gaz, al cărui 
rol ar trebui consolidat într-o măsură semnificativă. 

Amendamentul 403
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile
autorităţilor competente. Comisia asigură, 
în special, schimbul de informaţii, coerenţa 
şi eficacitatea acţiunilor de la nivelul 
statelor membre şi regional faţă de cele de 
la nivel comunitar şi coordonează 
acţiunile faţă de ţările terţe. Comisia poate 
convoca un grup de gestionare a crizei 
compus, în special, din reprezentanţi ai 
sectorului şi ai statelor membre vizate de 
situaţia de urgenţă. 

(3) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, Comisia asigură coordonarea 
acţiunilor de urgenţă ale autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la 
nivelul Uniunii şi poate asigura 
coordonarea acţiunilor faţă de ţările terţe. 
Comisia poate convoca un grup de 
gestionare a crizei compus, în special, din 
reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă.

Or. en

Justificare

Competenţele Comisiei trebuie să urmărească optimizarea eficacităţii măsurilor sale, fără a 
afecta, pe de altă parte, capacitatea statelor membre de a identifica măsurile cele mai 
adecvate situaţiilor naţionale specifice. Trebuie să se evite cazurile de denaturare a 
concurenţei şi limitarea proiectelor şi a iniţiativelor statelor membre, dar şi europene, în 
materie de infrastructuri.
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Amendamentul 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile
autorităţilor competente. Comisia asigură, 
în special, schimbul de informaţii, coerenţa 
şi eficacitatea acţiunilor de la nivelul 
statelor membre şi regional faţă de cele de 
la nivel comunitar şi coordonează 
acţiunile faţă de ţările terţe. Comisia poate 
convoca un grup de gestionare a crizei 
compus, în special, din reprezentanţi ai 
sectorului şi ai statelor membre vizate de 
situaţia de urgenţă. 

(3) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, Comisia asigură coordonarea 
acţiunilor de urgenţă ale autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la 
nivelul Uniunii şi poate asigura 
coordonarea acţiunilor faţă de ţările terţe. 
Comisia poate convoca un grup de 
gestionare a crizei compus, în special, din 
reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă.

Or. en

Justificare

Competenţele Comisiei trebuie să urmărească optimizarea eficacităţii măsurilor sale, fără a 
afecta, pe de altă parte, capacitatea statelor membre de a identifica măsurile cele mai 
adecvate situaţiilor naţionale specifice. Trebuie să se evite cazurile de denaturare a 
concurenţei şi limitarea proiectelor şi a iniţiativelor statelor membre, dar şi europene, în 
materie de infrastructuri.

Amendamentul 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile
autorităţilor competente. Comisia asigură, 
în special, schimbul de informaţii, coerenţa 
şi eficacitatea acţiunilor de la nivelul 
statelor membre şi regional faţă de cele de 
la nivel comunitar şi coordonează 

(3) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, Comisia asigură coordonarea 
acţiunilor de urgenţă ale autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la 
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acţiunile faţă de ţările terţe. Comisia poate 
convoca un grup de gestionare a crizei 
compus, în special, din reprezentanţi ai 
sectorului şi ai statelor membre vizate de 
situaţia de urgenţă. 

nivelul Uniunii şi poate asigura 
coordonarea acţiunilor faţă de ţările terţe. 
Comisia poate convoca un grup de 
gestionare a crizei compus, în special, din 
reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă.

Or. en

Justificare

Competenţele Comisiei trebuie să urmărească optimizarea eficacităţii măsurilor sale, fără a 
afecta, pe de altă parte, capacitatea statelor membre de a identifica măsurile cele mai 
adecvate situaţiilor naţionale specifice. Trebuie să se evite cazurile de denaturare a 
concurenţei şi limitarea proiectelor şi a iniţiativelor statelor membre, dar şi europene, în 
materie de infrastructuri.

Amendamentul 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la nivel 
comunitar şi coordonează acţiunile faţă de 
ţările terţe. Comisia poate convoca un grup 
de gestionare a crizei compus, în special, 
din reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă. 

(3) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, Comisia coordonează acţiunile 
autorităţilor competente, după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz.
Comisia asigură, în special, schimbul de 
informaţii, coerenţa şi eficacitatea 
acţiunilor de la nivelul statelor membre şi 
regional faţă de cele de la nivelul Uniunii
şi coordonează acţiunile faţă de ţările terţe. 
Comisia poate convoca un grup de 
gestionare a crizei compus, în special, din 
reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 407
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la nivel 
comunitar şi coordonează acţiunile faţă de 
ţările terţe. Comisia poate convoca un grup 
de gestionare a crizei compus, în special, 
din reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă. 

(3) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, Comisia coordonează acţiunile 
autorităţilor competente, după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz. 
Comisia asigură, în special, schimbul de 
informaţii, coerenţa şi eficacitatea 
acţiunilor de la nivelul statelor membre şi 
regional faţă de cele de la nivelul Uniunii
şi coordonează acţiunile faţă de ţările terţe. 
Comisia poate convoca un grup de 
gestionare a crizei compus, în special, din 
reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă. 

Or. en

Amendamentul 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
Comisia coordonează acţiunile autorităţilor 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informaţii, coerenţa şi 
eficacitatea acţiunilor de la nivelul statelor 
membre şi regional faţă de cele de la nivel 
comunitar şi coordonează acţiunile faţă de 
ţările terţe. Comisia poate convoca un grup 

(3) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, Comisia coordonează acţiunile 
autorităţilor competente, după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz. 
Comisia asigură, în special, schimbul de 
informaţii, coerenţa şi eficacitatea 
acţiunilor de la nivelul statelor membre şi 
regional faţă de cele de la nivelul Uniunii
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de gestionare a crizei compus, în special, 
din reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă. 

şi coordonează acţiunile faţă de ţările terţe. 
Comisia poate convoca un grup de 
gestionare a crizei compus, în special, din 
reprezentanţi ai sectorului şi ai statelor 
membre vizate de situaţia de urgenţă. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 409
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care consideră că, într-o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii, o 
acţiune întreprinsă de o autoritate 
competentă sau de o întreprindere din 
sectorul gazelor naturale nu este adecvată 
pentru a face faţă urgenţei, sau ameninţă în 
mod grav situaţia dintr-un alt stat membru, 
Comisia poate emite un aviz adresat
autorităţii competente. 

În termen de trei zile de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea 
competentă în cauză îşi modifică acţiunea 
şi informează Comisia sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.
Dacă în decursul a trei zile Comisia 
decide să nu modifice sau să nu îşi 



PE438.242v01-00 50/108 AM\802059RO.doc

RO

retragă solicitarea, autoritatea 
competentă se conformează fără 
întârziere solicitării Comisiei. 

Or. en

Justificare

Competenţele Comisiei trebuie să urmărească optimizarea eficacităţii măsurilor sale, fără a 
afecta, pe de altă parte, capacitatea statelor membre de a identifica măsurile cele mai 
adecvate situaţiilor naţionale specifice. Trebuie să se evite cazurile de denaturare a 
concurenţei şi limitarea proiectelor şi a iniţiativelor statelor membre, dar şi europene, în 
materie de infrastructuri.

Amendamentul 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care consideră că, într-o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii, o 
acţiune întreprinsă de o autoritate 
competentă sau de o întreprindere din 
sectorul gazelor naturale nu este adecvată 
pentru a face faţă urgenţei, sau ameninţă în 
mod grav situaţia dintr-un alt stat membru, 
Comisia poate emite un aviz adresat
autorităţii competente. 

În termen de trei zile de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea 
competentă în cauză îşi modifică acţiunea 
şi informează Comisia sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.
Dacă în decursul a trei zile Comisia 
decide să nu modifice sau să nu îşi 
retragă solicitarea, autoritatea 
competentă se conformează fără 
întârziere solicitării Comisiei.
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Or. en

Justificare

Competenţele Comisiei trebuie să urmărească optimizarea eficacităţii măsurilor sale, fără a 
afecta, pe de altă parte, capacitatea statelor membre de a identifica măsurile cele mai 
adecvate situaţiilor naţionale specifice. Trebuie să se evite cazurile de denaturare a 
concurenţei şi limitarea proiectelor şi a iniţiativelor statelor membre, dar şi europene, în 
materie de infrastructuri.

Amendamentul 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În termen de trei zile de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea 
competentă în cauză îşi modifică acţiunea 
şi informează Comisia sau îi prezintă 
acesteia motivele pentru care nu este de 
acord cu solicitarea. În acest ultim caz, 
Comisia poate să îşi modifice sau retragă 
solicitarea.
Dacă în decursul a trei zile Comisia 
decide să nu modifice sau să nu îşi 
retragă solicitarea, autoritatea 
competentă se conformează fără 
întârziere solicitării Comisiei.

Or. en
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Justificare

Planurile de acţiuni preventive şi de urgenţă sunt modelate după situaţia şi capacităţile 
pieţelor naţionale şi regionale pentru a anula efectele unei situaţii de urgenţă în 
aprovizionarea cu gaze. Prin urmare, Comisia nu va avea o autoritate exagerat de extinsă în 
ceea ce priveşte evaluarea unor asemenea planuri şi nu va ordona autorităţilor naţionale 
competente şi întreprinderilor din sectorul gazelor naturale să îşi modifice acţiunile. În plus, 
acest transfer de autoritate asupra Comisiei nu pare a fi compatibil cu articolele 5 şi 6 din 
Directiva 2009/73/CE, în care rolul principal privind garantarea securităţii aprovizionării cu 
gaze le revine statelor membre.

Amendamentul 412
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

În termen de trei zile de la notificarea 
solicitării Comisiei, statul membru în 
cauză îşi modifică acţiunea şi informează 
Comisia sau îi prezintă acesteia motivele 
pentru care nu este de acord cu solicitarea.
În acest ultim caz, Comisia poate să îşi 
modifice sau să îşi retragă solicitarea. În 
acest ultim caz, Comisia poate să îşi 
modifice sau retragă solicitarea.

Dacă în decursul a trei zile Comisia decide 
să nu modifice sau să nu îşi retragă 
solicitarea, autoritatea competentă se 
conformează fără întârziere solicitării 
Comisiei.

Dacă în decursul a trei zile Comisia decide 
să nu modifice sau să nu îşi retragă 
solicitarea, statul membru se conformează 
fără întârziere solicitării Comisiei.

Or. de
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Justificare

Rolul gazelor naturale în diferite state membre, extinderea infrastructurii şi gradul de 
legătură între reţele cu cele din ţările vecine variază atât de mult încât fiecare caz de 
întrerupere a aprovizionării ar trebui discutat de un grup de experţi înainte de iniţierea 
măsurilor. Candidatul evident în acest scop este Grupul de coordonare pentru gaz, al cărui 
rol ar trebui consolidat într-o măsură semnificativă. 

Amendamentul 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care consideră că, într-o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii, o 
acţiune întreprinsă de o autoritate 
competentă sau de o întreprindere din 
sectorul gazelor naturale nu este adecvată 
pentru a face faţă urgenţei, sau ameninţă în 
mod grav situaţia dintr-un alt stat membru, 
Comisia solicită autorităţii competente sau 
întreprinderii să îşi modifice acţiunea. În 
solicitarea Comisiei sunt specificate 
măsurile ce urmează a fi luate de către 
autoritatea competentă sau de către 
întreprinderea din sectorul gazelor 
naturale, măsuri menite să restabilească 
funcţionarea pieţei interne de gaze.

Or. en

Amendamentul 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care consideră că, într-o 
situaţie de urgenţă comunitară, o acţiune 
întreprinsă de o autoritate competentă sau 

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

competentă nu este adecvată pentru a face 
faţă urgenţei, sau ameninţă în mod grav 
situaţia dintr-un alt stat membru, Comisia, 
ţinând seama în mod corespunzător de 
avizul Grupului de coordonare pentru 
gaz, solicită autorităţii competente să îşi 
modifice acţiunea.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 415
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care consideră că, într-o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii, o 
acţiune întreprinsă de o autoritate 
competentă nu este adecvată pentru a face 
faţă urgenţei, sau ameninţă în mod grav 
situaţia dintr-un alt stat membru, Comisia, 
ţinând seama în mod corespunzător de 
avizul Grupului de coordonare pentru 
gaz, solicită autorităţii competente să îşi 
modifice acţiunea.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
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dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate.

Amendamentul 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care consideră că, într-o 
situaţie de urgenţă la nivelul Uniunii, o 
acţiune întreprinsă de o autoritate 
competentă nu este adecvată pentru a face 
faţă urgenţei, sau ameninţă în mod grav 
situaţia dintr-un alt stat membru, Comisia, 
ţinând seama în mod corespunzător de 
avizul Grupului de coordonare pentru 
gaz, solicită autorităţii competente să îşi 
modifice acţiunea.

Or. en

Justificare

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.
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Amendamentul 417
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 418
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 419
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Într-un termen rezonabil de la notificarea 
solicitării Comisiei, autoritatea competentă 
în cauză îşi modifică acţiunea şi 
informează Comisia sau îi prezintă acesteia 
motivele pentru care nu este de acord cu 
solicitarea. În acest ultim caz, Comisia 
poate să îşi modifice sau retragă solicitarea.

Or. en

Amendamentul 420
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă în decursul a trei zile Comisia 
decide să nu modifice sau să nu îşi 
retragă solicitarea, autoritatea 
competentă se conformează fără 
întârziere solicitării Comisiei. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 421
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care Comisia consideră 
că, într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, acţiunile întreprinse de 
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autorităţile competente sau de 
întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale nu sunt eficiente pentru a face 
faţă situaţiei de urgenţă, Comisia este 
împuternicită să acţioneze direct, aplicând 
măsurile prevăzute la anexele II şi III, în 
vederea restabilirii imediate a 
aprovizionării cu gaz pe pieţele afectate. 
Implicarea directă a Comisiei este 
permisă până în momentul în care se reia 
funcţionarea pieţei interne a gazelor 
naturale.
După consultarea autorităţilor 
competente, Comisia stabileşte mecanisme 
de compensare la nivelul Uniunii, pe baza 
unui model de referinţă de piaţă 
predefinit, inclusiv o primă adecvată 
pentru întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale care şi-au pus la dispoziţie 
resursele de gaze naturale pentru a face 
faţă situaţiei de urgenţă de la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă sau 
întreprinderea din sectorul gazelor 
naturale nu introduce, în niciun moment,
nicio măsură de restricţionare a fluxului de 
gaze din piaţa internă.

(5) Statele membre şi autorităţile 
competente nu introduc nicio măsură de 
restricţionare nejustificată a fluxului 
transnaţional de volume de gaze
contractate, sub rezerva obligaţiilor lor 
legale în ceea ce priveşte aspectele legate 
de sănătate, siguranţă şi de mediu.

Or. en

Justificare

Este necesară o repartizare clară a responsabilităţilor între diferitele părţi interesate. Acest 
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lucru este cu atât mai important în situaţii de urgenţă deosebit de grave, în care sunt afectate 
mai multe state membre şi în care doar mecanismele bazate pe piaţă nu mai sunt suficiente 
pentru a rezolva situaţia. De asemenea, acest amendament asigură coerenţa dintre articolul 
10 alineatul (5) şi articolul 9 alineatul (3) din propunerea de regulament. În plus, 
întreprinderile trebuie să respecte multe dispoziţii legale referitoare la aspectele menţionate 
mai sus. Noile dispoziţii nu ar trebui să vină în contradicţie cu acestea.

Amendamentul 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Într-o situaţie de urgenţă comunitară, 
statele membre se asigură că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menţinut şi nu introduc 
nicio dispoziţie legală care să restricţioneze 
în mod nejustificat fluxurile de gaze spre 
pieţele afectate. 

(6) Într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, statele membre se asigură că 
accesul transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare, bazat pe acordurile
comerciale existente, este menţinut şi nu 
introduc nicio dispoziţie legală care să 
restricţioneze în mod nejustificat fluxurile 
de volume de gaze contractate spre pieţele 
afectate.

Or. en

Justificare

Trebuia clarificat faptul că accesul în cauză este acordat pe baza acordurilor comerciale, 
astfel încât aceste acorduri să fie protejate. Este necesară o repartizare clară a 
responsabilităţilor între diferitele părţi interesate. Acest lucru este cu atât mai important în 
situaţii de urgenţă deosebit de grave, în care sunt afectate mai multe state membre şi în care 
doar mecanismele bazate pe piaţă nu mai sunt suficiente pentru a rezolva situaţia. 
Contractele comerciale ar trebui respectate şi în cazul unei situaţii de urgenţă la nivelul 
Uniunii.



PE438.242v01-00 60/108 AM\802059RO.doc

RO

Amendamentul 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care Comisia consideră 
că, într-o situaţie de urgenţă la nivelul 
Uniunii, acţiunile întreprinse de 
autorităţile competente sau de 
întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale nu sunt suficiente, Comisia este 
împuternicită să acţioneze direct, aplicând 
măsurile prevăzute la anexele II şi III, în 
vederea restabilirii aprovizionării cu gaz 
pe pieţele afectate.
După consultarea autorităţilor 
competente, Comisia stabileşte mecanisme 
de compensare la nivelul Uniunii, pe baza 
unui model de referinţă de piaţă 
predefinit, inclusiv o primă adecvată 
pentru întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale care şi-au pus la dispoziţie 
resursele de gaze naturale pentru a face 
faţă situaţiei de urgenţă de la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Justificare

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 
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Amendamentul 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. 

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei,
precum şi din membri ai personalului 
Comisarului pentru energie şi ai 
Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe şi 
politica de securitate. Misiunea de 
monitorizare a acestui grup operativ poate 
fi desfăşurată atunci când este necesar, 
pentru a monitoriza şi raporta fluxurile de 
gaze din interiorul şi din afara Uniunii, în 
cooperare cu ţările furnizoare şi de tranzit.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 426
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
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operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. 

operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. La selectarea 
experţilor şi a reprezentanţilor Comisiei, 
trebuie să se ţină seama în mod egal de 
aspectele profesionale şi de principiile 
echilibrului regional.

Or. hu

Justificare

Membrii care urmează să participe la lucrările grupului operativ de monitorizare ar trebui 
convocaţi pe baza principiului echilibrului regional şi pe baza expertizei tehnice. În 
încercarea de a se găsi soluţii la crizele de aprovizionare regionale, un rol important îl pot 
deţine experţii care deţin cunoştinţele locale necesare. 

Amendamentul 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. 

(7) Comisia, ţinând seama în mod 
corespunzător de avizul Grupului de 
coordonare pentru gaz, întocmeşte o listă 
permanentă de rezervă pentru grupul 
operativ de monitorizare, compus din 
experţi ai sectorului şi reprezentanţi ai 
Comisiei. Misiunea de monitorizare a 
acestui grup operativ poate fi desfăşurată 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza şi raporta fluxurile de gaze din 
interiorul şi din afara Uniunii, în cooperare 
cu ţările producătoare şi de tranzit.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. 

(7) Comisia, ţinând seama în mod 
corespunzător de avizul Grupului de 
coordonare pentru gaz, întocmeşte o listă 
permanentă de rezervă pentru grupul 
operativ de monitorizare, compus din 
experţi ai sectorului şi reprezentanţi ai 
Comisiei. Misiunea de monitorizare a 
acestui grup operativ poate fi desfăşurată 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza şi raporta fluxurile de gaze din 
interiorul şi din afara Uniunii, în cooperare 
cu ţările producătoare şi de tranzit.

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de 
securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic de către Comisie, 
în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
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Amendamentul 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. 

(7) Comisia, ţinând seama în mod 
corespunzător de avizul Grupului de 
coordonare pentru gaz, întocmeşte o listă 
permanentă de rezervă pentru grupul 
operativ de monitorizare, compus din 
experţi ai sectorului şi reprezentanţi ai 
Comisiei. Misiunea de monitorizare a 
acestui grup operativ poate fi desfăşurată 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza şi raporta fluxurile de gaze din 
interiorul şi din afara Uniunii, în cooperare 
cu ţările producătoare şi de tranzit.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
operativ poate fi desfăşurată atunci când 

(7) Comisia, ţinând seama în mod 
corespunzător de avizul Grupului de
coordonare pentru gaz, întocmeşte o listă 
permanentă de rezervă pentru grupul 
operativ de monitorizare, compus din 
experţi ai sectorului şi reprezentanţi ai 
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este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. 

Comisiei. Misiunea de monitorizare a 
acestui grup operativ poate fi desfăşurată 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza şi raporta fluxurile de gaze din 
interiorul şi din afara Uniunii, în cooperare 
cu ţările producătoare şi de tranzit.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 431
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. 

(7) Comisia, după consultarea Grupului 
de coordonare pentru gaz, întocmeşte o 
listă permanentă de rezervă pentru grupul 
operativ de monitorizare, compus din 
experţi ai sectorului şi reprezentanţi ai 
Comisiei. Misiunea de monitorizare a 
acestui grup operativ poate fi desfăşurată 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza şi raporta fluxurile de gaze din 
interiorul şi din afara Uniunii, în cooperare 
cu ţările furnizoare şi de tranzit. 

Or. en
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Amendamentul 432
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai Comisiei. 
Misiunea de monitorizare a acestui grup 
operativ poate fi desfăşurată atunci când 
este necesar, pentru a monitoriza şi raporta 
fluxurile de gaze din interiorul şi din afara 
Comunităţii, în cooperare cu ţările 
furnizoare şi de tranzit. 

(7) Comisia întocmeşte o listă permanentă 
de rezervă pentru grupul operativ de 
monitorizare, compus din experţi ai 
sectorului şi reprezentanţi ai tuturor 
statelor membre. Misiunea de monitorizare 
a acestui grup operativ poate fi desfăşurată 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza şi raporta fluxurile de gaze din 
interiorul şi din afara Uniunii, întotdeauna 
în cooperare cu ţările furnizoare şi de 
tranzit.

Or. en

Amendamentul 433
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie un Grup de coordonare 
pentru gaz pentru a facilita coordonarea 
măsurilor privind securitatea 
aprovizionării. Grupul este compus din 
reprezentanţi ai autorităţilor competente, ai 
ACER, ai ENTSO-G, ai organelor 
reprezentative ale sectorului şi ai 
consumatorilor afectaţi. Comisia decide 
alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia şi prezidează 
grupul. Grupul îşi stabileşte propriul 
regulament de procedură.

(1) Se instituie un Grup de coordonare 
pentru gaz pentru a facilita coordonarea 
măsurilor privind securitatea 
aprovizionării. Grupul este compus din 
reprezentanţi ai autorităţilor competente, ai
autorităţilor naţionale de reglementare în 
cazul în care acestea nu se regăsesc între 
autorităţile competente, ai ACER, ai 
ENTSO-G, ai organelor reprezentative ale
sectorului gazelor şi ale sectorului 
electricităţii, precum şi ai consumatorilor 
afectaţi. Comisia decide alcătuirea 
grupului, asigurând reprezentativitatea 
acestuia şi prezidează grupul. Grupul îşi 
stabileşte propriul regulament de 
procedură.
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Or. de

Justificare

Grupul de coordonare pentru gaz a jucat un rol central în timpul ultimei crize a gazelor. 
Fără îndoială, ar fi avantajos dacă serviciile Comisiei ar examina planurile naţionale şi ar 
impune un anumit grad de armonizare. Totuşi, Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui să 
îşi păstreze rolul principal. Competenţele Grupului de coordonare pentru gaz ar trebui 
extinse.

Amendamentul 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie un Grup de coordonare 
pentru gaz pentru a facilita coordonarea 
măsurilor privind securitatea 
aprovizionării. Grupul este compus din 
reprezentanţi ai autorităţilor competente, ai 
ACER, ai ENTSO-G, ai organelor 
reprezentative ale sectorului şi ai 
consumatorilor afectaţi. Comisia decide 
alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia şi prezidează 
grupul. Grupul îşi stabileşte propriul 
regulament de procedură.

(1) Se instituie un Grup de coordonare 
pentru gaz pentru a facilita coordonarea 
măsurilor privind securitatea 
aprovizionării. Grupul este compus din 
reprezentanţi ai autorităţilor competente, ai 
ACER, ai ENTSO-G, ai organelor 
reprezentative ale sectorului şi ai 
consumatorilor afectaţi, precum şi din 
reprezentanţi ai industriei producătoare 
de energie electrică. Comisia decide 
alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia şi prezidează 
grupul. Grupul îşi stabileşte propriul 
regulament de procedură.

Or. en

Justificare

Rolul Grupului de coordonare pentru gaz este foarte important şi, întrucât funcţiile sale 
depăşesc cu mult simpla consultare, acesta evaluând situaţia aprovizionării cu gaz şi oferind 
o platformă adecvată de cooperare între toate părţile interesate, ar trebui să fie compus şi din 
reprezentanţi ai industriei producătoare de energie electrică.
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Amendamentul 435
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie un Grup de coordonare 
pentru gaz pentru a facilita coordonarea 
măsurilor privind securitatea 
aprovizionării. Grupul este compus din 
reprezentanţi ai autorităţilor competente, 
ai ACER, ai ENTSO-G, ai organelor 
reprezentative ale sectorului şi ai 
consumatorilor afectaţi. Comisia decide 
alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia şi prezidează 
grupul. Grupul îşi stabileşte propriul 
regulament de procedură.

(1) Se instituie un Grup de coordonare 
pentru gaz pentru a facilita coordonarea 
măsurilor privind securitatea 
aprovizionării. Grupul este compus din 
reprezentanţi ai tuturor statelor membre, 
ai ACER, ai ENTSO-G, ai organelor 
reprezentative ale sectorului şi ai 
consumatorilor afectaţi. Se asigură 
reprezentarea tuturor statelor membre.

Or. en

Amendamentul 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Grupul se asigură că toate părţile 
sunt reprezentate pe baza specificităţii 
aspectelor de siguranţă sau, în caz de 
urgenţă, în raport cu regiunile implicate 
în procedura de urgenţă.

Or. it

Justificare

Componenţa Grupului de coordonare va varia în funcţie de subiectele analizate.
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Amendamentul 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul de coordonare pentru gaz asistă
Comisia, în special în ceea ce priveşte 
problemele legate de: 

(2) În conformitate cu dispoziţiile 
prezentului regulament, Grupul de 
coordonare pentru gaz colaborează 
îndeaproape cu Comisia, în special în ceea 
ce priveşte problemele legate de:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul de coordonare pentru gaz asistă
Comisia, în special în ceea ce priveşte 
problemele legate de: 

(2) În conformitate cu dispoziţiile 
prezentului regulament, Grupul de 
coordonare pentru gaz colaborează
îndeaproape cu Comisia, în special în ceea 
ce priveşte problemele legate de:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul de coordonare pentru gaz asistă
Comisia, în special în ceea ce priveşte 
problemele legate de: 

(2) În conformitate cu dispoziţiile 
prezentului regulament, Grupul de 
coordonare pentru gaz colaborează 
îndeaproape cu Comisia, în special în ceea 
ce priveşte problemele legate de:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul de coordonare pentru gaz asistă
Comisia, în special în ceea ce priveşte 
problemele legate de: 

(2) În conformitate cu dispoziţiile 
prezentului regulament, Grupul de 
coordonare pentru gaz colaborează 
îndeaproape cu Comisia, în special în ceea 
ce priveşte problemele legate de:
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 441
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupul de coordonare pentru gaz asistă
Comisia, în special în ceea ce priveşte 
problemele legate de: 

(2) Grupul de coordonare pentru gaz 
cooperează cu Comisia, în special în ceea 
ce priveşte problemele legate de:

Or. de

Justificare

Grupul de coordonare pentru gaz a jucat un rol central în timpul ultimei crize a gazelor. 
Fără îndoială, ar fi avantajos dacă serviciile Comisiei ar examina planurile naţionale şi ar 
impune un anumit grad de armonizare. Totuşi, Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui să 
îşi păstreze rolul principal. Competenţele Grupului de coordonare pentru gaz ar trebui 
extinse.

Amendamentul 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nivelul securităţii aprovizionării, 
valorile de referinţă şi metodologiile de 
evaluare;

(d) nivelul securităţii aprovizionării, 
valorile de referinţă şi metodologiile de 
evaluare a riscurilor şi a impactului;
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nivelul securităţii aprovizionării, 
valorile de referinţă şi metodologiile de 
evaluare;

(d) nivelul securităţii aprovizionării, 
valorile de referinţă şi metodologiile de 
evaluare a riscurilor şi a impactului;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nivelul securităţii aprovizionării, (d) nivelul securităţii aprovizionării, 
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valorile de referinţă şi metodologiile de 
evaluare;

valorile de referinţă şi metodologiile de 
evaluare a riscurilor şi a impactului;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nivelul securităţii aprovizionării, 
valorile de referinţă şi metodologiile de 
evaluare;

(d) nivelul securităţii aprovizionării, 
valorile de referinţă şi metodologiile de 
evaluare a riscurilor şi a impactului;

Or. en

Justificare

În calitate de organism de specialitate format din diferite părţi interesate (reprezentanţii 
industriei gazului, ENTSO-G, consumatorii afectaţi, autorităţile naţionale competente şi 
ACER), Grupul de coordonare pentru gaz (GCG) pare să fie cel mai adecvat for de 
dezbatere, schimb de experienţe, precum şi de consultări şi coordonare oficiale cu părţile 
interesate. Prin urmare, GCG ar trebui să faciliteze coordonarea măsurilor legate de 
securitatea aprovizionării. În acest sens, GCG ar trebui consultat periodic de către Comisie, 
în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
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Amendamentul 446
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implementarea planurilor; (g) implementarea şi revizuirea planurilor 
de prevenire şi de urgenţă;

Or. en

Amendamentul 447
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implementarea planurilor; (g) implementarea, revizuirea şi anularea
planurilor;

Or. en

Amendamentul 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implementarea planurilor; (g) revizuirea şi implementarea planurilor;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implementarea planurilor; (g) revizuirea şi implementarea planurilor;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implementarea planurilor; (g) revizuirea şi implementarea planurilor;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implementarea planurilor; (g) revizuirea şi implementarea planurilor;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 452
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Doar versiunile neconfidenţiale ale 
informaţiilor sunt înaintate Grupului de 
coordonare pentru gaz în contextul 
aplicării prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 453
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia convoacă Grupul de 
coordonare pentru gaz în mod regulat.

(3) Grupul de coordonare pentru gaz se 
reuneşte în mod regulat.

Or. de

Justificare

Grupul de coordonare pentru gaz a jucat un rol central în timpul ultimei crize a gazelor. 
Fără îndoială, ar fi avantajos dacă serviciile Comisiei ar examina planurile naţionale şi ar 
impune un anumit grad de armonizare. Totuşi, Grupul de coordonare pentru gaz ar trebui să 
îşi păstreze rolul principal. Competenţele Grupului de coordonare pentru gaz ar trebui 
extinse.

Amendamentul 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pot fi înfiinţate subgrupuri regionale 
ale Grupului de coordonare pentru gaz, 
compuse din membri din regiunea în 
cauză. Activitatea subgrupurilor regionale 
este monitorizată de Grupul de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

Pentru atingerea obiectivelor regionale stabilite în propunerea de regulament, este esenţial 
ca toate instituţiile implicate, precum şi întreprinderile din domeniul gazelor naturale, să 
analizeze modul în care vor lucra şi coopera în mod eficient. De exemplu, eficienţa GCG ar 
putea fi sporită prin posibilitatea creării unor subgrupuri specifice care să se ocupe de 
problemele legate de securitatea aprovizionării la nivel regional.
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Amendamentul 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Doar versiunile neconfidenţiale ale 
informaţiilor sunt înaintate Grupului de 
coordonare pentru gaz în contextul 
aplicării prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Având în vedere componenţa Grupului de coordonare pentru gaz, comunicarea informaţiilor 
confidenţiale ar putea să afecteze în mod grav interesele comerciale ale întreprinderilor, să 
submineze aplicarea contractelor, să ducă la denaturări ale pieţelor şi chiar să aducă 
prejudicii securităţii aprovizionării (în special în ceea ce priveşte nevoia de a menţine 
puterea de negociere a furnizorilor de gaze naturale din UE în cadrul negocierilor cu 
producătorii externi).

Amendamentul 456
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În timpul situaţiei de urgenţă, 
autoritatea competentă trebuie să dispună 
zilnic în special de informaţiile următoare:

(1) Începând cu ...*, în timpul situaţiei de 
urgenţă, autoritatea competentă trebuie să 
dispună zilnic în special de informaţiile 
următoare:
* A se introduce data de către JO: 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Este important ca, în situaţii de criză, informaţiile menţionate la articolul 12 alineatul (1) să 
fie zilnic la dispoziţia autorităţii competente. Întrucât trebuie stabilită comunicarea necesară 
a datelor între autoritatea competentă şi participanţii pe piaţă, pentru a permite transmiterea 
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datelor, ar trebui prevăzută o perioadă de punere în aplicare de şase luni.

Amendamentul 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează o 
instalaţie de producţie la reţea, la depozite, 
la instalaţiile de GNL, în milioane de m3

pe zi;

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează reţeaua 
de transport la o instalaţie de producţie, la 
o instalaţie de depozitare sau la un 
terminal GNL;

Or. en

Amendamentul 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează o 
instalaţie de producţie la reţea, la depozite, 
la instalaţiile de GNL, în milioane de m3

pe zi;

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează reţeaua 
de transport la o instalaţie de producţie, la 
o instalaţie de depozitare sau la un 
terminal GNL;

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică articolul 12 alineatul (1) litera (b) propus. De asemenea, modifică 
articolul 12 alineatul (1) litera (c) propus, astfel încât acesta să fie în conformitate cu 
realităţile de pe piaţă, unde, în practică, vor fi disponibile numai cele mai bune estimări. În 
plus, textul propus de PGNiG nu specifică volumele, dar este evident că fluxul de gaze orar ar 
trebui să fie exprimat în milioane de m3 pe oră, şi nu în milioane de m3 pe zi, cum se 
menţionează în textul propus de Comisie.
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Amendamentul 459
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează o 
instalaţie de producţie la reţea, la depozite, 
la instalaţiile de GNL, în milioane de m3

pe zi;

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează reţeaua 
de transport la o instalaţie de producţie, la 
o instalaţie de depozitare sau la un 
terminal GNL;

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică articolul 12 alineatul (1) litera (b) propus. De asemenea, modifică 
articolul 12 alineatul (1) litera (c) propus, astfel încât acesta să fie în conformitate cu 
realităţile de pe piaţă, unde, în practică, vor fi disponibile numai cele mai bune estimări.

Amendamentul 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează o 
instalaţie de producţie la reţea, la depozite, 
la instalaţiile de GNL, în milioane de m3

pe zi;

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează reţeaua 
de transport la o instalaţie de producţie, la 
o instalaţie de depozitare sau la un 
terminal GNL;

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică articolul 12 alineatul (1) litera (b) propus. De asemenea, modifică 
articolul 12 alineatul (1) litera (c) propus, astfel încât acesta să fie în conformitate cu 
realităţile de pe piaţă, unde, în practică, vor fi disponibile numai cele mai bune estimări.
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Amendamentul 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează o 
instalaţie de producţie la reţea, la depozite, 
la instalaţiile de GNL, în milioane de m3

pe zi;

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare şi ieşire transfrontaliere, precum şi 
la toate punctele care racordează reţeaua 
de transport la o instalaţie de producţie, la 
o instalaţie de depozitare sau la un 
terminal GNL;

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică articolul 12 alineatul (1) litera (b) propus. De asemenea, modifică 
articolul 12 alineatul (1) litera (c) propus, astfel încât acesta să fie în conformitate cu 
realităţile de pe piaţă, unde, în practică, vor fi disponibile numai cele mai bune estimări.

Amendamentul 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
este posibilă asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejaţi.

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
se estimează că este posibilă asigurarea 
aprovizionării cu gaze a consumatorilor 
protejaţi.

Or. en
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Amendamentul 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
este posibilă asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejaţi.

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
se estimează că este posibilă asigurarea 
aprovizionării cu gaze a consumatorilor 
protejaţi.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică articolul 12 alineatul (1) litera (b) propus. De asemenea, modifică 
articolul 12 alineatul (1) litera (c) propus, astfel încât acesta să fie în conformitate cu 
realităţile de pe piaţă, unde, în practică, vor fi disponibile numai cele mai bune estimări. În 
plus, textul propus de PGNiG nu specifică volumele, dar este evident că fluxul de gaze orar ar 
trebui să fie exprimat în milioane de m3 pe oră, şi nu în milioane de m3 pe zi, cum se 
menţionează în textul propus de Comisie.

Amendamentul 464
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
este posibilă asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejaţi.

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
se estimează că este posibilă asigurarea 
aprovizionării cu gaze a consumatorilor 
protejaţi.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică articolul 12 alineatul (1) litera (b) propus. De asemenea, modifică 
articolul 12 alineatul (1) litera (c) propus, astfel încât acesta să fie în conformitate cu 
realităţile de pe piaţă, unde, în practică, vor fi disponibile numai cele mai bune estimări.
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Amendamentul 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
este posibilă asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejaţi.

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
se estimează că este posibilă asigurarea 
aprovizionării cu gaze a consumatorilor 
protejaţi.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică articolul 12 alineatul (1) litera (b) propus. De asemenea, modifică 
articolul 12 alineatul (1) litera (c) propus, astfel încât acesta să fie în conformitate cu 
realităţile de pe piaţă, unde, în practică, vor fi disponibile numai cele mai bune estimări.

Amendamentul 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
este posibilă asigurarea aprovizionării cu 
gaze a consumatorilor protejaţi.

(c) perioada, exprimată în zile, pentru care 
se estimează că este posibilă asigurarea 
aprovizionării cu gaze a consumatorilor 
protejaţi.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică articolul 12 alineatul (1) litera (b) propus. De asemenea, modifică 
articolul 12 alineatul (1) litera (c) propus, astfel încât acesta să fie în conformitate cu 
realităţile de pe piaţă, unde, în practică, vor fi disponibile numai cele mai bune estimări.
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Amendamentul 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După o situaţie de urgenţă, autoritatea 
competentă furnizează Comisiei, fără 
întârziere, o evaluare detaliată a situaţiei de 
urgenţă şi a eficacităţii măsurilor 
implementate, inclusiv evaluarea 
impactului economic al urgenţei, a 
impactului utilizării altor combustibili 
asupra nivelurilor emisiilor, a impactului 
asupra sectorului electricităţii şi evaluarea 
asistenţei furnizate Comunităţii şi statelor 
sale membre şi/sau primite de la acestea. 

(5) După o situaţie de urgenţă, autoritatea 
competentă furnizează Comisiei, fără 
întârziere, o evaluare detaliată a situaţiei de 
urgenţă şi a eficacităţii măsurilor 
implementate, inclusiv evaluarea 
impactului economic al urgenţei, a 
impactului utilizării altor combustibili 
asupra nivelurilor emisiilor, a impactului 
asupra sectorului energiei electrice şi 
evaluarea asistenţei furnizate Uniunii şi 
statelor sale membre şi/sau primite de la 
acestea. Comisia analizează evaluările 
statelor membre şi prezintă rezultatele, în 
formă consolidată, Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După o situaţie de urgenţă, autoritatea 
competentă furnizează Comisiei, fără 
întârziere, o evaluare detaliată a situaţiei de 

(5) După o situaţie de urgenţă, autoritatea 
competentă furnizează Comisiei, fără 
întârziere, o evaluare detaliată a situaţiei de 
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urgenţă şi a eficacităţii măsurilor 
implementate, inclusiv evaluarea 
impactului economic al urgenţei, a 
impactului utilizării altor combustibili 
asupra nivelurilor emisiilor, a impactului 
asupra sectorului electricităţii şi evaluarea 
asistenţei furnizate Comunităţii şi statelor 
sale membre şi/sau primite de la acestea. 

urgenţă şi a eficacităţii măsurilor 
implementate, inclusiv evaluarea 
impactului economic al urgenţei, a 
impactului utilizării altor combustibili 
asupra nivelurilor emisiilor, a impactului 
asupra sectorului energiei electrice şi 
evaluarea asistenţei furnizate Uniunii şi 
statelor sale membre şi/sau primite de la 
acestea. Comisia analizează evaluările 
statelor membre şi prezintă rezultatele, în 
formă consolidată, Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După o situaţie de urgenţă, autoritatea 
competentă furnizează Comisiei, fără 
întârziere, o evaluare detaliată a situaţiei de 
urgenţă şi a eficacităţii măsurilor 
implementate, inclusiv evaluarea 
impactului economic al urgenţei, a 
impactului utilizării altor combustibili 
asupra nivelurilor emisiilor, a impactului 
asupra sectorului electricităţii şi evaluarea 
asistenţei furnizate Comunităţii şi statelor 
sale membre şi/sau primite de la acestea. 

(5) După o situaţie de urgenţă, autoritatea 
competentă furnizează Comisiei, fără 
întârziere, o evaluare detaliată a situaţiei de 
urgenţă şi a eficacităţii măsurilor 
implementate, inclusiv evaluarea 
impactului economic al urgenţei, a 
impactului utilizării altor combustibili 
asupra nivelurilor emisiilor, a impactului 
asupra sectorului energiei electrice şi 
evaluarea asistenţei furnizate Uniunii şi 
statelor sale membre şi/sau primite de la 
acestea. Comisia analizează evaluările 
statelor membre şi prezintă rezultatele, în 
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formă consolidată, Grupului de 
coordonare pentru gaz.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 470
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. hu

Justificare

Transmiterea oricărui acord cu ţările terţe pune probleme în ceea ce priveşte 
confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial.
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Amendamentul 471
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Proiectul de regulament solicită informaţii care nu par necesare pentru asigurarea securităţii 
aprovizionării şi care, în schimb, ar ridica probleme foarte grave legate de confidenţialitate. 
Prin urmare, amendamentul pune accentul pe informaţiile utile pentru îndeplinirea 
obiectivelor regulamentului.

Amendamentul 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) statele membre transmit Comisiei 
acordurile interguvernamentale existente 
semnate cu ţări terţe care au un impact 
asupra dezvoltării infrastructurilor de gaze 
şi aprovizionării cu gaze;
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Or. en

Justificare

Proiectul de regulament solicită informaţii care nu par necesare pentru asigurarea securităţii 
aprovizionării şi care, în schimb, ar ridica probleme foarte grave legate de confidenţialitate. 
Prin urmare, amendamentul pune accentul pe informaţiile utile pentru îndeplinirea 
obiectivelor regulamentului.

Amendamentul 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Proiectul de regulament solicită informaţii care nu par necesare pentru asigurarea securităţii 
aprovizionării şi care, în schimb, ar ridica probleme foarte grave legate de confidenţialitate. 
Prin urmare, amendamentul pune accentul pe informaţiile utile pentru îndeplinirea 
obiectivelor regulamentului.
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Amendamentul 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Proiectul de regulament solicită informaţii care nu par necesare pentru asigurarea securităţii 
aprovizionării şi care, în schimb, ar ridica probleme foarte grave legate de confidenţialitate. 
Prin urmare, amendamentul pune accentul pe informaţiile utile pentru îndeplinirea 
obiectivelor regulamentului.

Amendamentul 475
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) statele membre transmit Comisiei 
acordurile interguvernamentale existente 
semnate cu ţări terţe care au un impact 
asupra dezvoltării infrastructurilor de gaze 
şi aprovizionării cu gaze; după încheierea 
unor noi acorduri interguvernamentale, 
statele membre informează Comisia;
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Amendamentul 476
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Comisia stabileşte, consultându-se cu 
statele membre şi cu Grupul de 
coordonare pentru gaz, informaţiile cu 
adevărat relevante pentru evaluarea 
securităţii aprovizionării cu gaze naturale. 
În acest temei, autorităţile competente pot 
transmite Comisiei următoarele detalii ale 
contractelor încheiate de întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale din statele 
membre respective cu furnizori din ţări 
terţe în formă consolidată:

- durata contractului şi dispoziţiile 
referitoare la prelungirea acestuia;

- durata contractului şi dispoziţiile 
referitoare la prelungirea acestuia;

- volumele totale contractate pe bază 
anuală şi volumul mediu lunar;

- volumele totale contractate pe bază 
anuală şi volumul mediu lunar;

- flexibilitatea volumelor contractate, 
inclusiv dispoziţiile legate de obligaţiile de 
tip „take-or-pay”.
- punctele de furnizare contractate. - punctele de furnizare contractate.

Or. en

Amendamentul 477
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale transmit Comisiei următoarele 
detalii ale contractelor încheiate cu 

(b) autorităţile competente transmit 
Comisiei următoarele detalii ale 
contractelor încheiate de întreprinderile 
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furnizori din ţări terţe: din sectorul gazelor naturale de pe 
teritoriul de care sunt responsabile cu 
producători din ţări terţe în formă 
consolidată:

- durata contractului şi dispoziţiile 
referitoare la prelungirea acestuia;

- durata contractului;

- volumele totale contractate pe bază 
anuală şi volumul mediu lunar;

- volumele contractate disponibile pe bază 
anuală şi lunară şi volumul mediu lunar;

- flexibilitatea volumelor contractate, 
inclusiv dispoziţiile legate de obligaţiile de 
tip „take-or-pay”.
- punctele de furnizare contractate. - punctele de furnizare contractate.

Or. en

Justificare

Proiectul de regulament solicită informaţii care nu par necesare pentru asigurarea securităţii 
aprovizionării şi care, în schimb, ar ridica probleme foarte grave legate de confidenţialitate. 
Prin urmare, amendamentul pune accentul pe informaţiile utile pentru îndeplinirea 
obiectivelor regulamentului.

Amendamentul 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) autorităţile competente transmit 
Comisiei următoarele detalii ale 
contractelor încheiate de întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale de pe 
teritoriul de care sunt responsabile cu 
producători din ţări terţe în formă 
consolidată:

- durata contractului şi dispoziţiile 
referitoare la prelungirea acestuia;

- durata contractului;

- volumele totale contractate pe bază 
anuală şi volumul mediu lunar;

- volumele contractate disponibile pe bază 
anuală şi lunară şi volumul mediu lunar;

- flexibilitatea volumelor contractate, 
inclusiv dispoziţiile legate de obligaţiile de 
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tip „take-or-pay”.
- punctele de furnizare contractate. - punctele de furnizare contractate.

Or. en

Justificare

Proiectul de regulament solicită informaţii care nu par necesare pentru asigurarea securităţii 
aprovizionării şi care, în schimb, ar ridica probleme foarte grave legate de confidenţialitate. 
Prin urmare, amendamentul pune accentul pe informaţiile utile pentru îndeplinirea 
obiectivelor regulamentului.

Amendamentul 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) autorităţile competente transmit 
Comisiei următoarele detalii ale 
contractelor încheiate de întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale de pe 
teritoriul de care sunt responsabile cu 
producători din ţări terţe în formă 
consolidată:

- durata contractului şi dispoziţiile 
referitoare la prelungirea acestuia;

- durata contractului;

- volumele totale contractate pe bază 
anuală şi volumul mediu lunar;

- volumele contractate disponibile pe bază 
anuală şi lunară şi volumul mediu lunar;

- flexibilitatea volumelor contractate, 
inclusiv dispoziţiile legate de obligaţiile de 
tip „take-or-pay”.
- punctele de furnizare contractate. - punctele de furnizare contractate.

Or. en

Justificare

Proiectul de regulament solicită informaţii care nu par necesare pentru asigurarea securităţii 
aprovizionării şi care, în schimb, ar ridica probleme foarte grave legate de confidenţialitate. 
Prin urmare, amendamentul pune accentul pe informaţiile utile pentru îndeplinirea 
obiectivelor regulamentului.
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Amendamentul 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) autorităţile competente transmit 
Comisiei următoarele detalii ale 
contractelor încheiate de întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale de pe 
teritoriul de care sunt responsabile cu 
producători din ţări terţe în formă 
consolidată:

- durata contractului şi dispoziţiile 
referitoare la prelungirea acestuia;

- durata contractului;

- volumele totale contractate pe bază 
anuală şi volumul mediu lunar;

- volumele contractate disponibile pe bază 
anuală şi lunară şi volumul mediu lunar;

- flexibilitatea volumelor contractate, 
inclusiv dispoziţiile legate de obligaţiile de 
tip „take-or-pay”.
- punctele de furnizare contractate. - punctele de furnizare contractate.

Or. en

Justificare

Proiectul de regulament solicită informaţii care nu par necesare pentru asigurarea securităţii 
aprovizionării şi care, în schimb, ar ridica probleme foarte grave legate de confidenţialitate. 
Prin urmare, amendamentul pune accentul pe informaţiile utile pentru îndeplinirea 
obiectivelor regulamentului.

Amendamentul 481
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale transmit Comisiei următoarele 

(b) Autorităţile competente transmit 
Comisiei următoarele detalii ale 
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detalii ale contractelor încheiate cu 
furnizori din ţări terţe:

contractelor încheiate de întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale din statele 
membre respective cu furnizori din ţări 
terţe într-o formă consolidată, dar care 
oferă informaţiile necesare pentru a-i 
permite Comisiei să acţioneze:

Or. en

Amendamentul 482
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Autorităţile competente transmit 
Comisiei următoarele detalii ale 
contractelor încheiate de întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale din statele 
membre respective cu furnizori din ţări 
terţe:

Or. en

Justificare

Dacă autoritatea competentă prezintă în formă consolidată datele menţionate la articolul 12 
alineatul (6) litera (b), întreprinderile din sectorul gazelor naturale trebuie să fie obligate să 
pună la dispoziţia autorităţii competente datele respective. În caz contrar, autorităţile 
competente nu au posibilitatea juridică de a beneficia de astfel de date dacă întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale refuză să le ofere.

Amendamentul 483
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b – paragraful 1a (nou) (după liniuţe)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite autorităţii competente 
să-şi îndeplinească obligaţiile în temeiul 
prezentului alineat, întreprinderile din 
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sectorul gazelor naturale pun la dispoziţia 
autorităţii competente datele menţionate 
la primul paragraf, în vederea 
consolidării acestora.

Or. en

Justificare

Dacă autoritatea competentă prezintă în formă consolidată datele menţionate la articolul 12 
alineatul (6) litera (b), întreprinderile din sectorul gazelor naturale trebuie să fie obligate să 
pună la dispoziţia autorităţii competente datele respective. În caz contrar, autorităţile 
competente nu au posibilitatea juridică de a beneficia de astfel de date dacă întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale refuză să le ofere.

Amendamentul 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obligaţiile de monitorizare şi 
raportare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind gazele naturale, 
autoritatea competentă publică şi transmite 
Comisiei, înainte de data de 31 iulie a 
fiecărui an, un raport care conţine 
următoarele date: 

(1) Pe lângă obligaţiile de monitorizare şi 
raportare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind gazele naturale, 
autoritatea competentă transmite Comisiei, 
înainte de data de 31 iulie a fiecărui an, un 
raport care conţine următoarele date: 

(a) calculul indicatorului N-1 şi datele 
necesare acestui calcul, progresul realizat 
în ceea ce priveşte investiţiile necesare 
pentru a respecta standardul N-1, 
dificultăţile specifice ţării întâlnite în 
cadrul implementării noilor soluţii 
alternative; 

(a) calculul indicatorului N-1 şi datele 
necesare acestui calcul; 

(b) sumele anuale, duratele şi ţările 
furnizoare acoperite de contracte de import 
de gaze;

(b) în formă consolidată, sumele anuale, 
duratele şi ţările furnizoare acoperite de 
contracte de import de gaze;

(c) capacitatea maximă de interconectare a 
fiecărui punct de intrare şi de ieşire în/din 
sistemele de gaze;

(c) capacitatea maximă de interconectare a 
fiecărui punct de intrare şi de ieşire în/din 
sistemele de gaze;

(d) principalele elemente ale acordurilor 
interguvernamentale pertinente semnate cu 

(d) principalele elemente ale acordurilor 
interguvernamentale pertinente semnate cu 
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ţări terţe. ţări terţe. 

Or. en

Justificare

Comunicarea informaţiilor confidenţiale ar putea să afecteze în mod grav interesele 
comerciale ale întreprinderilor, să submineze aplicarea contractelor, să ducă la denaturări 
ale pieţelor şi chiar să aducă prejudicii securităţii aprovizionării (în special în ceea ce 
priveşte nevoia de a menţine puterea de negociere a furnizorilor de gaze naturale din UE în 
cadrul negocierilor cu producătorii externi).

Amendamentul 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obligaţiile de monitorizare şi 
raportare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind gazele naturale, 
autoritatea competentă publică şi transmite 
Comisiei, înainte de data de 31 iulie a 
fiecărui an, un raport care conţine 
următoarele date: 

(1) Pe lângă obligaţiile de monitorizare şi 
raportare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind gazele naturale, 
autoritatea competentă transmite Comisiei, 
înainte de data de 31 iulie a fiecărui an, un 
raport care conţine următoarele date: 

(a) calculul indicatorului N-1 şi datele 
necesare acestui calcul, progresul realizat 
în ceea ce priveşte investiţiile necesare 
pentru a respecta standardul N-1, 
dificultăţile specifice ţării întâlnite în 
cadrul implementării noilor soluţii 
alternative; 

(a) calculul indicatorului N-1 şi datele 
necesare acestui calcul; 

(b) sumele anuale, duratele şi ţările 
furnizoare acoperite de contracte de import 
de gaze;

(b) în formă consolidată, sumele anuale, 
duratele şi ţările furnizoare acoperite de 
contracte de import de gaze;

(c) capacitatea maximă de interconectare a 
fiecărui punct de intrare şi de ieşire în/din 
sistemele de gaze;

(c) capacitatea maximă de interconectare a 
fiecărui punct de intrare şi de ieşire în/din 
sistemele de gaze;

(d) principalele elemente ale acordurilor 
interguvernamentale pertinente semnate cu 
ţări terţe. 

(d) principalele elemente ale acordurilor 
interguvernamentale pertinente semnate cu 
ţări terţe. 
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Amendamentul 486
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă obligaţiile de monitorizare şi 
raportare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind gazele naturale, 
autoritatea competentă publică şi transmite 
Comisiei, înainte de data de 31 iulie a 
fiecărui an, un raport care conţine 
următoarele date: 

(1) Pe lângă obligaţiile de monitorizare şi 
raportare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind gazele naturale, 
autoritatea competentă publică şi transmite 
Comisiei, înainte de data de 31 iulie a 
fiecărui an, un raport care conţine 
următoarele date, în formă neconsolidată:

Or. en

Amendamentul 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile competente şi Comisia 
garantează confidenţialitatea informaţiilor 
sensibile din punct de vedere comercial. 

(2) Autorităţile competente şi Comisia 
garantează în permanenţă 
confidenţialitatea informaţiilor sensibile 
din punct de vedere comercial care le-au 
fost înaintate în contextul aplicării 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Comunicarea informaţiilor confidenţiale ar putea să afecteze în mod grav interesele 
comerciale ale întreprinderilor, să submineze aplicarea contractelor, să ducă la denaturări 
ale pieţelor şi chiar să aducă prejudicii securităţii aprovizionării (în special în ceea ce 
priveşte nevoia de a menţine puterea de negociere a furnizorilor de gaze naturale din UE în 
cadrul negocierilor cu producătorii externi).
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Amendamentul 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile competente şi Comisia 
garantează confidenţialitatea informaţiilor 
sensibile din punct de vedere comercial. 

(2) Autorităţile competente şi Comisia 
garantează confidenţialitatea informaţiilor 
sensibile din punct de vedere comercial
care le-au fost înaintate în contextul 
aplicării prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Comunicarea informaţiilor confidenţiale ar putea să afecteze în mod grav interesele 
comerciale ale întreprinderilor, să submineze aplicarea contractelor, să ducă la denaturări 
ale pieţelor şi chiar să aducă prejudicii securităţii aprovizionării (în special în ceea ce 
priveşte nevoia de a menţine puterea de negociere a furnizorilor de gaze naturale din UE în 
cadrul negocierilor cu producătorii externi).

Amendamentul 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia instituie un sistem de 
monitorizare şi raportare continue în ceea 
ce priveşte securitatea aprovizionării cu 
gaze, care include următoarele măsuri:
(a) elaborarea de rapoarte anuale 
referitoare la respectarea normelor de 
reglementare a pieţei interne din sectorul 
energetic, în special în ceea ce priveşte 
transparenţa şi respectarea legislaţiei 
comunitare privind concurenţa de către 
întreprinderile din ţările terţe, îndeosebi 
de către principalii furnizorii de energie, 
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precum şi de către toate filialele acestora;
(b) evaluarea impactului pe piaţa internă 
al întreprinderilor din domeniul energetic 
integrate pe verticală din ţări terţe şi 
punerea în aplicare a principiului 
reciprocităţii;
(c) aplicarea de măsuri adecvate pentru 
prevenirea investiţiilor necontrolate ale 
companiilor de stat străine în sectorul 
energetic al UE, în special în reţelele de 
distribuţie a gazelor şi a energiei electrice;
(d) monitorizarea contractelor privind 
gazele naturale încheiate între statele 
membre şi ţări terţe din punctul de vedere 
al conformităţii cu normele pieţei interne 
a UE. Comisia impune eliminarea 
oricărei clauze care are efectul unei 
clauze de destinaţie, în măsura în care 
acestea sunt interzise de dreptul 
comunitar.

Or. en

Amendamentul 490
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Instalaţiile de producţie necesare pentru 
menţinerea aprovizionării (centrale 
electrice, rafinării, instalaţii de stocare a 
gazelor etc.) trebuie să poată funcţiona cu 
cât mai puţine obstacole posibil, pentru a 
se garanta aprovizionarea cu gaze 
naturale, electricitate şi căldură. Valorile-
limită prescrise pot fi depăşite într-o 
măsură care urmează să fie definită. 
Modificarea condiţiilor impuse de 
legislaţia privind apa este permisă într-o 
măsură care urmează să fie determinată. 
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În acest context, trebuie evitate pericolele 
pentru mediu.

Or. de

Justificare

Utilizarea - sau utilizarea sporită - în caz de criză a termocentralelor şi hidrocentralelor 
electrice convenţionale şi a altor instalaţii de aprovizionare relevante nu trebuie limitată prin 
alte dispoziţii juridice.

Amendamentul 491
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizare Monitorizare de către Comisia Europeană
Comisia monitorizează şi raportează în 
mod permanent cu privire la măsurile 
vizând securitatea aprovizionării cu gaze 
naturale, monitorizând inclusiv 
contractele de furnizare a gazului 
încheiate între statele membre şi ţări terţe, 
pentru a garanta că acestea sunt în 
conformitate cu normele pieţei interne a 
UE, securitatea aprovizionării şi dreptul 
concurenţial.

Până la […] Comisia, în urma evaluării 
planurilor notificate şi după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, 
formulează concluzii cu privire la 
mijloacele posibile de ameliorare a 
securităţii aprovizionării la nivel 
comunitar şi prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport cu privire 
la implementarea prezentului regulament. 
Raportul include, dacă este cazul, 
recomandări pentru ameliorarea 
prezentului regulament.

Până la […] Comisia, în urma evaluării 
planurilor notificate şi după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, 
formulează concluzii cu privire la 
mijloacele posibile de ameliorare a 
securităţii aprovizionării la nivelul Uniunii
şi prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului un raport cu privire la 
implementarea prezentului regulament. 
Raportul include, dacă este cazul, 
recomandări pentru ameliorarea 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la […] Comisia, în urma evaluării 
planurilor notificate şi după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, 
formulează concluzii cu privire la 
mijloacele posibile de ameliorare a 
securităţii aprovizionării la nivel 
comunitar şi prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport cu privire 
la implementarea prezentului regulament. 
Raportul include, dacă este cazul, 
recomandări pentru ameliorarea 
prezentului regulament.

Până la […] Comisia, în urma evaluării 
planurilor notificate şi după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, 
formulează concluzii cu privire la 
mijloacele posibile de ameliorare a 
securităţii aprovizionării la nivelul Uniunii
şi prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului un raport cu privire la 
implementarea prezentului regulament. 
Raportul include, dacă este cazul, 
recomandări pentru ameliorarea 
prezentului regulament. Pe baza 
evaluărilor riscurilor şi impactului şi a 
planurilor care decurg din acestea ale 
tuturor statelor membre, Comisia poate 
stabili un program de lucru pentru 
analizarea necesităţii şi fezabilităţii unor 
standarde comune obligatorii privind 
securitatea aprovizionării;

Or. en

Justificare

Abordarea sugerată ar putea să deschidă drumul spre explorarea unei abordări mai 
prescriptive, bazate pe standarde europene comune obligatorii privind securitatea 
aprovizionării, cu condiţia ca acestea să se bazeze pe un studiu de impact corect, să conducă 
la măsuri proporţionale fezabile din punct de vedere tehnic şi economic şi să conserve 
flexibilitatea necesară pentru a ţine seama de specificul naţional şi/sau regional.
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Amendamentul 493
Algirdas Saudargas

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la […] Comisia, în urma evaluării 
planurilor notificate şi după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, 
formulează concluzii cu privire la 
mijloacele posibile de ameliorare a 
securităţii aprovizionării la nivel 
comunitar şi prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport cu privire 
la implementarea prezentului regulament. 
Raportul include, dacă este cazul, 
recomandări pentru ameliorarea 
prezentului regulament.

Până la […] Comisia, în urma evaluării 
planurilor notificate şi după consultarea 
Grupului de coordonare pentru gaz, 
formulează concluzii cu privire la 
mijloacele posibile de ameliorare a 
securităţii aprovizionării la nivelul Uniunii
şi prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului un raport cu privire la 
implementarea prezentului regulament. 
Pentru a le permite statelor membre care 
nu beneficiază de infrastructură să 
respecte standardul N-1, Comisia 
monitorizează realizările privind 
interconectivitatea pieţelor şi, în urma 
consultării Grupului de coordonare 
pentru gaz, propune instrumente posibile 
pentru îmbunătăţirea pieţei. Raportul 
include, dacă este cazul, recomandări 
pentru ameliorarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 494
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie

ANEXA I: CALCULAREA INDICATORULUI N-1

1. Calcularea indicatorului N-1

Indicatorul N-1 descrie capacitatea infrastructurilor de gaze1 de a răspunde cererii maxime
                                               
1 Proiect de regulament (CE) nr. …/… al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la 
reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005. Articolul 2 
alineatul (18) „capacitate tehnică” înseamnă capacitatea fermă maximă pe care o poate oferi operatorul de reţele 
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de gaze a zonei luate în calcul în cazul avarierii infrastructurii principale.

„Zonă luată în calcul” înseamnă regiunea geografică pentru care se calculează aplicarea 
indicatorului N-1.

Capacitatea tehnică1 a tuturor celorlalte infrastructuri de aprovizionare cu gaze disponibile în 
cazul avarierii infrastructurii principale trebuie să fie cel puţin egală cu cererea totală de gaze 
pentru zona luată în calcul, pentru o perioadă de 60 de zile de cerere de gaze excepţional de 
mare pe timpul celei mai reci perioade constatate statistic la fiecare 20 de ani.

Indicatorul N-1, calculat conform formulei de mai jos, trebuie să fie cel puţin egal cu 100%.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            .Dmax

Definiţii necesare pentru calcularea indicatorului N-1:

Definiţii privind oferta

IPm – capacitatea tehnică maximă a conductelor de import (în milioane de m3 pe zi) 
înseamnă suma capacităţilor tehnice maxime ale conductelor de gaze care aprovizionează 
cu gaze zona luată în calcul.

Pm – capacitatea maximă de producţie (în milioane de m3 pe zi) înseamnă suma ratelor 
posibile de producţie din zona luată în calcul ale tuturor instalaţiilor de producţie a gazelor 
luând în considerare elemente critice precum recuperarea zăcămintelor;

Sm – capacitatea de extracţie în perioada de criză (în milioane de m3 pe zi) înseamnă rata 
maximă de extracţie din toate depozitele din zona luată în calcul care poate fi menţinută pe 
timpul fiecăreia din cele 60 de zile ale perioadei de întrerupere a aprovizionării. Această 
rată poate fi stabilită prin combinarea ratelor de extracţie din diferite tipuri de depozite din 
zona luată în calcul utilizate în perioada de 60 de zile.

LNGm – capacitatea maximă a instalaţiilor GNL (în milioane de m3 pe zi) înseamnă suma 
capacităţilor maxime posibile ale tuturor terminalelor GNL pentru lichefierea gazelor 
naturale sau importul, descărcarea, serviciile auxiliare, depozitarea temporară şi 
regazeificarea GNL, luând în considerare elemente critice precum disponibilitatea 
capacităţilor maxime ale navelor şi de înmagazinare şi capacitatea tehnică de extracţie, 
care furnizează gaze într-o perioadă de 60 de zile pentru zona luată în calcul.

Im – capacitatea infrastructurii principale de gaze (în milioane de m3 pe zi), care 
aprovizionează zona luată în calcul cu cea mai mare parte a gazelor.

                                                                                                                                                  
de transport utilizatorilor reţelei, luând în considerare integritatea sistemului şi cerinţele de exploatare a reţelei de 
transport.
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În cazul în care zona luată în calcul dispune de o capacitate de transport de la mai multe 
conducte sau puncte de intrare şi nu este infrastructura principală (Ipm ≠ Im), capacitatea 
de transport rămasă a zonei luate în calcul trebuie să fie, la rândul ei, scăzută din 
numărător.

Tout – capacitatea de transport al fluxului de ieşire (în milioane de m3 pe zi) înseamnă 
suma capacităţilor tehnice rămase pentru transportul gazelor în zona luată în calcul în 
cazul unei avarii a infrastructurii principale.

Calculul cererii

Dmax – înseamnă capacitatea de a satisface cererea zilnică de gaze corespunzătoare pentru 
zona luată în calcul, legată de ziua cea mai friguroasă cu o cerere de gaze excepţional de 
mare, constatată statistic la fiecare 20 de ani.

Amendamentul

ANEXA I: CALCULAREA FORMULEI N-1

1. Definiţia formulei N-1 

Formula N-1 descrie capacitatea tehnică a infrastructurilor de gaze1 de a satisface cererea 
totală de gaze a zonei luate în calcul în cazul avarierii infrastructurii principale unice de gaze 
pe parcursul unei zile cu cerere excepţional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani.

Infrastructura de gaze include reţeaua pentru transportul gazelor naturale, precum şi 
instalaţiile de producţie, instalaţiile GNL şi de depozitare conectate la zona luată în calcul. 

Capacitatea tehnică2 a tuturor celorlalte infrastructuri de gaze disponibile în cazul avarierii 
infrastructurii unice principale de gaze trebuie să fie cel puţin egală cu suma cererii zilnice 
totale de gaze pentru zona luată în calcul, pe parcursul unei zile cu cerere excepţional de 
mare, constatată statistic la fiecare 20 de ani. 

Rezultatul formulei N1, astfel cum este calculat mai jos, trebuie să fie cel puţin egal cu 
100%.

2. Metoda de calculare a formulei N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1775/2005. Articolul 2 alineatul (18) „capacitate tehnică” înseamnă capacitatea fermă maximă pe care o poate oferi operatorul de transport şi de 

sistem  utilizatorilor reţelei, luând în considerare integritatea sistemului şi cerinţele de exploatare a reţelei de transport.
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3. Definiţii ale parametrilor formulei N-1: 

„Zonă luată în calcul” înseamnă regiunea geografică pentru care se calculează formula N-
1. Zona luată în calcul poate presupune un nivel naţional sau regional. 

Definiţii privind cererea

Dmax – înseamnă cererea zilnică totală de gaze (în milioane de m3 pe zi) din zona luată în 
calcul pe parcursul unei zile cu cerere excepţional de mare, constatată statistic o dată la 20 
de ani. 

Definiţii privind oferta

EPm – capacitatea tehnică a punctelor de intrare (în milioane de m3 pe zi) înseamnă suma 
capacităţilor tehnice, inclusiv capacitatea reversibilă, ale tuturor punctelor de intrare 
capabile să aprovizioneze cu gaz zona luată în calcul; 

Pm – capacitatea maximă de producţie (în milioane de m3 pe zi) înseamnă suma 
capacităţilor zilnice maxime de producţie ale tuturor instalaţiilor de producţie a gazelor la 
punctele de intrare din zona luată în calcul;

Sm – capacitatea de extracţie în perioade de criză (în milioane de m3 pe zi) înseamnă suma 
capacităţilor zilnice maxime de extracţie ale tuturor instalaţiilor de depozitare din zona 
luată în calcul, ţinând seama de caracteristicile fizice respective ale acestora;

LNGm – capacitatea maximă a instalaţiilor GNL (în milioane de m3 pe zi) înseamnă suma 
capacităţilor tehnice zilnice maxime de extracţie ale tuturor instalaţiilor GNL din zona 
luată în calcul, luând în considerare elemente critice precum descărcarea, serviciile 
auxiliare, depozitarea temporară şi regazeificarea GNL, precum şi capacitatea tehnică de 
extracţie;

Im – capacitatea tehnică a infrastructurii principale de gaze (în milioane de m3 pe zi), cu 
cea mai mare capacitate unică de aprovizionare a zonei luate în calcul.

Or. en
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Amendamentul 495
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa II – lista 1 „Infrastructură” (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

infrastructură
• creşterea fluxurilor de transport şi a 
fluxurilor inversate
• terminalul GNL (mărirea capacităţii de 
depozitare şi de regazeificare)
• depozitarea subterană a gazelor 
(comercială şi strategică)

Or. en

Justificare

Prezentul proiect de regulament abordează problema securităţii aprovizionării din două 
perspective diferite: cea a standardelor privind infrastructura (N-1) şi cea a standardelor 
privind aprovizionarea. Măsurile privind infrastructura, cererea şi oferta reprezintă 
instrumente adecvate pentru a face faţă problemei securităţii aprovizionării.

Amendamentul 496
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa II – lista 1 „Ofertă” – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

• capacitatea terminalului GNL şi 
capacitatea maximă de extracţie

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul proiect de regulament abordează problema securităţii aprovizionării din două 
perspective diferite: cea a standardelor privind infrastructura (N-1) şi cea a standardelor 
privind aprovizionarea. Măsurile privind infrastructura, cererea şi oferta reprezintă 
instrumente adecvate pentru a face faţă problemei securităţii aprovizionării.
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Amendamentul 497
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa II – lista 1 „Ofertă” – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

• fluxuri inversate eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul proiect de regulament abordează problema securităţii aprovizionării din două 
perspective diferite: cea a standardelor privind infrastructura (N-1) şi cea a standardelor 
privind aprovizionarea. Măsurile privind infrastructura, cererea şi oferta reprezintă 
instrumente adecvate pentru a face faţă problemei securităţii aprovizionării.

Amendamentul 498
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa II – lista 1 „Ofertă” – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

• investiţii în infrastructură eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul proiect de regulament abordează problema securităţii aprovizionării din două 
perspective diferite: cea a standardelor privind infrastructura (N-1) şi cea a standardelor 
privind aprovizionarea. Măsurile privind infrastructura, cererea şi oferta reprezintă 
instrumente adecvate pentru a face faţă problemei securităţii aprovizionării.
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Amendamentul 499
Claude Turmes

Propunere de regulament
Anexa II – lista 2 „Cerere” – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

• posibilitatea utilizării altor combustibili -
combustibili alternativi de rezervă în 
instalaţiile industriale şi de producere a 
energiei

• posibilitatea utilizării altor combustibili -
combustibili alternativi de rezervă în 
instalaţiile industriale şi de producere a 
energiei, fără a aduce atingere legislaţiei 
UE în vigoare privind emisiile de gaze cu 
efect de seră

Or. en

Amendamentul 500
Claude Turmes

Propunere de regulament
Anexa III – lista 1 „Ofertă” – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

• utilizarea forţată a altor combustibili • utilizarea forţată a altor combustibili, fără 
a aduce atingere legislaţiei UE în vigoare 
privind emisiile de gaze cu efect de seră

Or. en


