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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de 
abrogare a Directivei 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0363),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0097/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A7-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rutele și sursele de aprovizionare cu 
gaz a Comunității trebuie să contribuie la 
securitatea aprovizionării Comunității în 
ansamblul său, precum și a statelor 
membre considerate individual. Securitatea 
aprovizionării va depinde, pe viitor, de 
evoluția mixului de combustibili, de 
dezvoltarea producției din Comunitate și 
din țările terțe care o aprovizionează, de 
investițiile în instalațiile de înmagazinare și 
în rutele din interiorul și din afara 

(5) Diversificarea rutelor și surselor de 
aprovizionare cu gaz a Comunității este 
esențială pentru consolidarea securității
aprovizionării Comunității în ansamblul 
său, precum și a statelor membre 
considerate individual. Securitatea 
aprovizionării va depinde, pe viitor, de 
evoluția mixului de combustibili, de 
dezvoltarea producției din Comunitate și 
din țările terțe care o aprovizionează, de 
investițiile în instalațiile de înmagazinare și 
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Comunității, inclusiv în instalațiile de gaz 
natural lichefiat (GNL).

în diversificarea rutelor și a surselor de 
aprovizionare din interiorul și din afara 
Comunității, inclusiv în instalațiile de gaz 
natural lichefiat (GNL). Din aceste motive, 
este necesară adoptarea de măsuri care să 
promoveze o astfel de diversificare pe 
termen lung.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Ar trebui să se acorde prioritate 
construirii unor infrastructuri 
transfrontaliere noi, necesare pentru a 
realiza obiectivul de a mări capacitatea de 
interconectare a energiei electrice și a 
gazului cu cel puțin 10% , astfel cum se 
solicită în concluziile președinției din 
martie 2007.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Este important să se stabilească 
acorduri prealabile între sistemele 
interconectate în ceea ce privește 
echilibrarea și aprovizionarea, cu scopul 
de a garanta utilizarea optimă a 
interconexiunilor disponibile în cazul 
unor situații de urgență.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesară definirea unor standarde 
suficient de armonizate privind securitatea 
aprovizionării care să acopere cel puțin 
situația din ianuarie 2009, luând în 
considerare diferențele dintre statele 
membre și fără a impune întreprinderilor 
din sectorul gazelor naturale, inclusiv 
noilor operatori și micilor întreprinderi, 
sarcini nejustificate și disproporționate.

(16) Este necesară definirea unor standarde 
suficient de armonizate privind securitatea 
aprovizionării care să acopere cel puțin 
situația din ianuarie 2009, luând în 
considerare diferențele dintre statele 
membre și fără a impune întreprinderilor 
din sectorul gazelor naturale, inclusiv 
noilor operatori, micilor întreprinderi și 
utilizatorilor finali, sarcini nejustificate și 
disproporționate.

Or. en

Justificare

Marii utilizatori finali au capacitatea de a contribui în mod substanțial la abordarea 
situațiilor de urgență, de exemplu, prin capacitatea lor de a schimba sursa de aprovizionare. 
De asemenea, această contribuție potențială nu ar trebui să primească sarcini suplimentare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aspectele de securitate a 
aprovizionării ale planificării pe termen 
lung a investițiilor în capacități 
transfrontaliere și în alte infrastructuri 
suficiente, care să asigure capacitatea pe 
termen lung a sistemului de a garanta 
securitatea aprovizionării și de a satisface 
cererile rezonabile, fac obiectul Directivei 
…/…/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului [privind normele comune 
pentru piața internă în sectorul gazelor 
naturale și de abrogare a Directivei 
2003/55/CE]. Respectarea standardelor de 

(20) Aspectele de securitate a 
aprovizionării ale planificării pe termen 
lung a investițiilor în capacități 
transfrontaliere și în alte infrastructuri 
suficiente, care să asigure capacitatea pe 
termen lung a sistemului de a garanta 
securitatea aprovizionării și de a satisface 
cererile rezonabile, fac obiectul Directivei 
2009/73/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
normele comune pentru piața internă în 
sectorul gazelor naturale. Respectarea 
standardelor de securitate a aprovizionării 
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securitate a aprovizionării ar putea necesita 
o perioadă de tranziție care să permită 
realizarea investițiilor necesare. Planul de 
dezvoltare a rețelei pe 10 ani elaborat de 
ENTSO-G și supravegheat de ACER 
constituie un instrument fundamental 
pentru identificarea investițiilor necesare la 
nivel comunitar. 

ar putea necesita o perioadă de tranziție 
care să permită realizarea investițiilor 
necesare. Planul de dezvoltare a rețelei pe 
10 ani elaborat de ENTSO-G și 
supravegheat de ACER constituie un 
instrument fundamental pentru 
identificarea investițiilor necesare la nivel 
comunitar în vederea aplicării cerințelor 
în materie de infrastructură stabilite în 
prezentul regulament și a realizării unei 
evaluări a riscurilor la nivel comunitar..

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
țările terțe reprezintă un element central al 
securității aprovizionării cu gaze a 
Comunității, Comisia trebuie să 
coordoneze acțiunile privind țările terțe, 
cooperând cu producătorii și țările de 
tranzit pentru instituirea unor mecanisme 
pentru gestionarea situațiilor de criză și 
pentru a asigura Comunității un flux stabil 
de gaze. Comisia trebuie să aibă dreptul de 
a desfășura un grup operativ pentru a 
monitoriza fluxurile de gaze în situațiile de 
criză în interiorul Comunității, și, în 
consultare cu țările terțe implicate, în afara 
Comunității, iar în cazul în care o criză are 
loc din cauza dificultăților dintr-o țară 
terță, de a-și asuma un rol de mediere și 
facilitare.

(30) Deoarece aprovizionarea cu gaze din 
țările terțe reprezintă un element central al 
securității aprovizionării cu gaze a 
Comunității, Comisia trebuie să 
coordoneze acțiunile de urgență privind 
țările terțe, cooperând cu producătorii și 
țările de tranzit pentru instituirea unor 
mecanisme pentru gestionarea situațiilor de 
criză și pentru a asigura Comunității un 
flux stabil de gaze. Comisia trebuie să aibă 
dreptul de a solicita desfășurarea unui
grup operativ pentru a monitoriza fluxurile 
de gaze în situațiile de criză în interiorul 
Comunității, și, în consultare cu țările terțe 
implicate, în afara Comunității, iar în cazul 
în care o criză are loc din cauza 
dificultăților dintr-o țară terță, de a-și 
asuma un rol de mediere și facilitare.

Or. en

Justificare

În condiții normale, coordonarea cu țările producătoare va fi realizată de întreprinderi și 
monitorizată de statele membre. Competențele Comisiei pot fi exercitate doar în UE. În cazul 
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țărilor producătoare de gaz din afara UE, Comisia ar trebui să solicite desfășurarea grupului 
operativ.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește măsuri care 
vizează garantarea securității aprovizionării 
cu gaze astfel încât să asigure funcționarea 
corectă și continuă a pieței interne de gaze; 
regulamentul prevede definirea și 
atribuirea clară a responsabilităților, 
precum și coordonarea răspunsurilor de la 
nivelul statelor membre și al Comunității, 
atât în termeni de acțiune preventivă, cât și 
în ceea ce privește reacția la întreruperile 
efective ale aprovizionării. 

Prezentul regulament stabilește măsuri care 
vizează garantarea securității aprovizionării 
cu gaze astfel încât să asigure funcționarea 
corectă și continuă a pieței interne de gaze; 
regulamentul prevede definirea și 
atribuirea clară a responsabilităților, 
precum și coordonarea răspunsurilor de la 
nivelul întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale, al statelor membre și al 
Comunității, atât în termeni de acțiune 
preventivă, cât și în ceea ce privește reacția 
la întreruperile efective ale aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, se aplică 
definițiile din Directiva 2009/xxx/CE 
(„Directiva privind gazele naturale”) și din 
Regulamentul 2009/xxx/CE 
(„Regulamentul privind agenția”).

În sensul prezentului regulament, se aplică 
definițiile din Directiva 
2009/73/CE(„Directiva privind gazele 
naturale”), din Regulamentul (CE) nr. 
715/2009 (Regulamentul privind gazele 
naturale ) și din Regulamentul 
2009/713/CE („Regulamentul privind 
agenția”).

Or. en
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Justificare

Pentru a menține omogenitatea și claritatea definițiilor, ar trebui să se menționeze, de 
asemenea, Regulamentul privind gazele naturale din cel de-al treilea pachet legislativ privind 
piața internă a energiei 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fiecare stat membru desemnează, în 
mod transparent, o autoritate competentă 
independentă responsabilă cu 
implementarea măsurilor de securitate a 
aprovizionării cu gaze prevăzute în 
prezentul regulament. Aceste măsuri includ 
evaluarea bienală a riscurilor, instituirea 
planurilor de acțiune preventivă și a 
planului de urgență, precum și 
monitorizarea continuă a securității 
aprovizionării cu gaze la nivel național
Autoritățile competente cooperează între 
ele pentru a evita o întrerupere a 
aprovizionării și pentru a limita daunele în 
cazul în care aceasta s-ar produce.

Or. en

Justificare

Pentru ca autoritatea națională competentă și măsurile pe care le propune să fie credibile, 
este esențial ca aceasta să aibă libertatea de a acționa fără să fie expuse riscului de 
intruziune politică.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia coordonează autoritățile 
competente la nivel comunitar prin 
intermediul Grupului de coordonare pentru 

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

gaz la care face referire articolul 10, în 
special în cazul unei urgențe comunitare și 
pentru a evalua măsurile menționate la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Din moment ce Grupul de coordonare pentru gaz se va implica în acțiunile de urgență, acesta 
ar trebui să ia parte și la etapele de prevenire.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Măsurile pe termen lung privind 

securitatea aprovizionării
La cel mult un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă un raport conținând 
măsurile de reglementare propuse care ar 
putea fi aplicate în vederea diversificării, 
din punct de vedere geografic, la nivel 
comunitar, a surselor de gaz și a rutelor 
de aprovizionare în UE. Raportul include, 
în special, o evaluare a rolului 
instalațiilor de GNL.

Or. en

Justificare

Este necesară dezvoltarea în continuare, pe termen lung, a strategiei privind securitatea 
aprovizionării cu gaz la nivel comunitar.



PE430.654v01-00 12/34 PR\795949RO.doc

RO

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Cel târziu [până la 30 septembrie 2011, 
în termen de 18 luni de la intrarea în 
vigoare], autoritatea competentă, după 
consultarea întreprinderilor din sectorul 
gazelor, a organizațiilor pertinente 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici și industriali și a autorității de 
reglementare în cazul în care aceasta este 
diferită de autoritatea competentă, instituie:

Or. en

Justificare

Instituirea planurilor necesită un efort de coordonare considerabil, în special în statele 
membre sau în regiunile cu numeroase state membre învecinate. Instituirea planurilor în 
termen de doar un an nu ar permite consultările extinse și coordonarea eficientă cu entitățile 
limitrofe.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de a adopta aceste planuri, 
autoritățile competente fac schimb de 
informații, se consultă reciproc și consultă 
Comisia pentru a se asigura că planurile și 
măsurile lor sunt coerente între ele la 
nivelul regional adecvat. Aceste consultări 
acoperă cel puțin interconexiunile, 
aprovizionarea transfrontalieră, 
înmagazinarea transfrontalieră și 
capacitatea fizică de a transporta gazele în 
ambele direcții Grupul de coordonare 
pentru gaz este informat cu privire la 
aceste consultări și la rezultatele lor.
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Or. en

Justificare

Consolidarea rolului Grupului de coordonare pentru gaz este esențială pentru abordarea 
crizei în mod adecvat.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul procesului menționat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informații și consultările. Comisia, după 
consultarea Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
(„ENTSO-G”) și a Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic („ACER”), poate 
recomanda și instituirea unui plan comun 
la nivel regional. 

(3) În cursul procesului menționat la 
alineatul (2), Comisia poate recomanda la 
ce nivel regional să aibă loc schimbul de 
informații și consultările. Comisia, în 
cooperare cu Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
(„ENTSO-G”), cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic („ACER”) și cu 
Grupul de coordonare pentru gaz, poate 
recomanda și instituirea unui plan comun 
la nivel regional.

Or. en

Justificare

Grupul de coordonare pentru gaz, ACER și ENTSO-G joacă un rol crucial în identificarea 
zonelor regionale de cooperare și ar trebui să se implice pe deplin în acest proces.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În termen de șase luni de la notificarea 
planurilor de către autoritatea competentă, 
Comisia evaluează planurile tuturor 
statelor membre. Comisia consultă 
ENTSO-G, ACER, Grupul de coordonare 
pentru gaz și alte părți interesate cu privire 

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

la aceste planuri. În cazul în care Comisia 
consideră că un plan nu este eficace pentru 
a atenua riscurile identificate în evaluare, 
că nu este coerent cu scenariile de risc, cu 
planurile la nivel comunitar sau cu 
planurile altor state membre, sau că nu 
respectă dispozițiile prezentului regulament 
sau alte dispoziții ale legislației 
comunitare, aceasta solicită revizuirea 
planului

Or. en

Justificare

Ar trebui stabilit un plan la nivel comunitar, întrucât există o definiție a urgenței comunitare.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Ar trebui stabilit un plan la nivel comunitar, întrucât există o definiție a urgenței comunitare. 
Ar trebui stabilite dispoziții pentru eventualitatea în care sunt elaborate planuri la nivel 
regional.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu [până la 31 martie 2014; în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare] 
autoritatea competentă ia măsuri pentru ca, 
în cazul avarierii infrastructurii principale 
de aprovizionare cu gaze, infrastructura 

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

infrastructura rămasă (N-1) să aibă 
capacitatea de a furniza volumul necesar de 
gaze pentru a satisface cererea totală de 
gaze din zona luată în calcul pentru o 
perioadă de 60 de zile de cerere de gaze 
excepțional de mare pe timpul celei mai 
reci perioade constatate statistic la fiecare 
20 de ani.

Or. en

Justificare

Termenul de 3 ani stabilit pentru realizarea standardului, astfel cum se specifică la articolul 
6 alineatul (1), nu este compatibil cu orarul stabilit pentru construirea de noi infrastructuri. 
În special, acesta nu ia în calcul durata procedurilor administrative, care, în cazul 
construcției unei noi infrastructuri de gaz, se pot întinde pe o perioadă de 5-6 ani 

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Operatorii de sisteme de transport 
furnizează capacitatea fizică permanentă 
pentru transportul gazelor în ambele 
direcții în interconexiunile respective, în 
termen de trei ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, în cazurile în 
care o capacitate suplimentară de flux 
bidirecțional ameliorează securitatea 
aprovizionării oricărui stat membru.
Nivelul capacității de flux bidirecțional 
trebuie obținut în mod rentabil și trebuie să 
ia în considerare cel puțin capacitatea 
necesară satisfacerii standardelor de 
aprovizionare stabilite la articolul 7. În 
cazul în care sunt necesare noi investiții 
în sistemele de transport, se aplică tot 
alineatul 7 și în cazul investițiilor în 
cauză.
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permite fluxurile de gaze bidirecționale.
Autoritățile competente se asigură că 
evaluarea interconexiunilor este revizuită 
în mod regulat dacă au loc schimbări ale 
condițiilor, datorate, în special, 
actualizării planurilor de acțiune 
preventivă la nivel național.

Or. en

Justificare

Termenul de 2 ani pentru furnizarea capacității fizice permanente pentru transportul gazelor 
în ambele direcții în toate interconexiunile poate fi respectat numai în cazul în care 
infrastructura nu suferă decât mici modificări. În cazul în care este nevoie de modificări mai 
semnificative, cum ar fi adăugarea unei unități de compresie, acest termen nu este compatibil
cu orarul necesar construirii unei noi infrastructuri. Articolul de față ar trebui să țină seama 
de investițiile necesare în sistemele de transport. Ultima propoziție este inutilă.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui stabilite stimulente cu scopul de a promova investițiile în infrastructură cu valoare 
adăugată în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Propunerea Comisiei nu conține 
mențiuni referitoare la costurile proporționale în situațiile în care investițiile sunt făcute în 
interesul altui  stat membru (sau altor state membre).

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Autoritatea competentă ia măsuri 
corespunzătoare pentru asigurarea 
aprovizionării cu gaze a consumatorilor 
protejați pentru o perioadă de 60 de zile și 
în eventualitatea unei situații de urgență 
definite la articolul 9 alineatul (2). În 
termen de șaizeci de zile, sau în condiții 
mai dificile decât cele stabilite la alineatul 
(1), autoritatea competentă depune eforturi 
pentru a menține, în măsura în care este 
posibil, aprovizionarea consumatorilor 
protejați pentru atâta vreme cât este nevoie.

Or. en

Justificare

Regulamentul propus ia în considerare o singură situație posibilă. Acesta trebuie să țină 
seama de faptul că situația posibilă de bază poate varia în intensitate sau durată în mod 
semnificativ; prin urmare, autoritățile competente trebuie să aibă posibilitatea de a gestiona 
diferite tipuri de crize, recunoscând, în același timp, că pot exista anumite constrângeri.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Cel târziu [până la 30 septembrie 2016,
în termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare] Comisia și fiecare autoritate 
competentă evaluează pe deplin riscurile la 
care este expusă securitatea aprovizionării 
cu gaze în UE și, respectiv, în statul său 
membru, prin:

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Întrucât în mai multe state membre gazul este utilizat drept combustibil principal pentru a 
genera energie electrică și căldură, aprovizionarea consumatorilor protejați cu energie 
electrică și încălzire urbană ar trebui luată în considerare la efectuarea evaluării riscului.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) identifică contribuția măsurilor care nu 
au la bază mecanismele pieței, planificate 
sau care urmează a fi implementate în 
cazul nivelului de urgență, enumerate în 
anexa III, evaluează gradul în care 
utilizarea măsurilor care nu au la bază 
mecanismele pieței este necesară pentru a 
face față crizei și efectele acestora și 
definește procedurile pentru implementarea 
lor;

(7) identifică, pe baza unei analize 
transparente a raportului 
costuri-beneficii, contribuția și utilitatea 
relativă a măsurilor care nu au la bază 
mecanismele pieței, planificate sau care 
urmează a fi implementate în cazul 
nivelului de urgență, enumerate în anexa 
III, evaluează gradul în care utilizarea 
măsurilor care nu au la bază mecanismele 
pieței este necesară pentru a face față crizei 
și efectele acestora și definește procedurile 
pentru implementarea lor; numai în ultimă 
instanță se recurge la măsuri care nu au 
la bază mecanismele pieței pentru a 
garanta securitatea aprovizionării cu 
gaze.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că măsurile care nu au la bază mecanismele pieței trebuie utilizate 
numai în ultimă instanță.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) prezintă o listă cu acțiunile predefinite 
pentru punerea la dispoziție a gazelor în 
cazul unei situații de urgență, inclusiv 
mecanismele de compensare și acordurile 
comerciale dintre părțile implicate în 
aceste acțiuni. Astfel de acțiuni presupun, 
de exemplu, acorduri transfrontaliere între 
statele membre și/sau întreprinderile din 
sectorul gazelor naturale.

(10) Stabilește o listă cu acțiunile 
predefinite pentru punerea la dispoziție a 
gazelor în cazul unei situații de urgență.
Astfel de acțiuni presupun, de exemplu, 
acorduri transfrontaliere între statele 
membre și/sau întreprinderile din sectorul 
gazelor naturale.
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Or. en

Justificare

Din propunerea Comisiei reiese că mecanismele de compensare ar trebui aplicate numai în 
cazul costurilor aferente gazului care nu este furnizat consumatorilor de gaz ca urmare a 
aplicării unei măsuri de urgență. Acordurile comerciale vor fi deja prezentate autorității 
competente în temeiul articolului 12, nefiind necesar ca acestea să fie tratate separat într-o 
„listă”.

Amendamentul 25

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 informații 
concrete, sigure și fiabile, obținute eventual 
printr-un mecanism de alertă timpurie, 
conform cărora ar putea avea loc un 
eveniment care ar afecta condițiile de 
aprovizionare;

(1) în cazul în care există informații 
concrete, sigure și fiabile, obținute eventual 
printr-un mecanism de alertă timpurie, 
conform cărora ar putea avea loc un 
eveniment care ar afecta condițiile de 
aprovizionare; la acest nivel, piața poate 
soluționa problema fără intervenția 
autorității competente.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) în cazul unei cereri excepțional de mari 
sau al unei întreruperi a aprovizionării prin 
sau de la infrastructura sau sursa principală 
și când există riscul credibil ca standardele 
de aprovizionare a consumatorilor protejați 
să nu mai poată fi respectate numai prin 
instrumentele bazate pe mecanismele pieței
și este necesară intervenția autorității 
competente, în cadrul planului de 
urgență.
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Chiar și în cazul unei situații de urgență, 
instrumentele bazate pe mecanismele 
pieței (la nivel național, regional sau 
comunitar) trebuie să fie prioritare pentru 
atenuarea efectelor întreruperii 
aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Planul de urgență  identifică, de 
asemenea, măsurile și acțiunile necesare 
în cazul unei situații de urgență, cu 
scopul de a atenua impactul întreruperii 
aprovizionării cu gaze pentru energia 
electrică și încălzirea urbană pentru 
consumatorii protejați.

Or. en

Justificare

În mai multe state membre gazul este utilizat drept combustibil principal pentru a genera 
energie electrică și căldură și aprovizionarea consumatorilor protejați cu energie electrică și 
încălzire urbană. În acest mod, ar trebui să se garanteze că, în perioadă unei crize a gazului, 
consumatorii protejați nu se confruntă cu o întrerupere a energiei electrice.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Planul de urgență se actualizează la 
fiecare doi ani.

Or. en
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Justificare

Evaluarea riscului trebuie să fie repetată la fiecare doi ani; în același mod, planul de acțiune 
preventivă se actualizează la fiecare doi ani. Prezentul amendament adaugă cerințele 
corespunzătoare planului de urgență.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia declară o urgență comunitară 
în cazul în care mai multe autorități 
competente au declarat o situație de 
urgență în conformitate cu articolul 9 
alineatul (6) sau în cazul în care 
Comunitatea pierde mai mult de 10% din 
importul său zilnic de gaze din țări terțe, 
conform estimărilor ENTSO-G. La 
solicitarea autorității competente, aceasta
poate declara urgența comunitară pentru 
regiuni geografice afectate în mod special, 
care cuprind mai multe state membre

Or. en

Justificare

Gestionarea crizelor la nivel național/regional este adesea mai eficace pentru abordarea unei 
crize a aprovizionării. Aceste praguri nu reflectă neapărat pe deplin eventualele crize 
regionale în cazul în care UE pierde mai mult de 10% și este necesară, de asemenea, 
intervenția comunității.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia convoacă Grupul de 
coordonare pentru gaz imediat după 

(2) Comisia convoacă Grupul de 
coordonare pentru gaz imediat după 
declararea urgenței comunitare. În 
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declararea urgenței comunitare. desfășurarea activităților sale, Comisia și 
Grupul de coordonare pentru gaz țin 
seama de:
(a) măsurile adoptate de sectorul  gazelor 
naturale ca primă reacție la întreruperea 
majoră a aprovizionării cu gaz;
(b) măsurile adoptate de statele membre, 
cum ar fi cele prevăzute de planurile 
privind acțiunile preventive și de urgență.

Or. en

Justificare

Convocarea Grupului de coordonare pentru gaz nu ar trebui să fie opțională. Comisia 
convoacă Grupul în cazul unei situații de urgență la nivel comunitar pentru a lua măsuri fără 
întârziere.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Într-o situație de urgență comunitară, 
Comisia coordonează acțiunile autorităților 
competente. Comisia asigură, în special, 
schimbul de informații, coerența și 
eficacitatea acțiunilor de la nivelul statelor 
membre și regional față de cele de la nivel 
comunitar și coordonează acțiunile față de 
țările terțe. Comisia poate convoca un grup 
de gestionare a crizei compus, în special, 
din reprezentanți ai sectorului și ai statelor 
membre vizate de situația de urgență. 

(3) Într-o situație de urgență comunitară, 
Comisia coordonează acțiunile autorităților 
competente prin intermediul Grupului de 
coordonare pentru gaz. Comisia asigură, 
în special, schimbul de informații, coerența 
și eficacitatea acțiunilor de la nivelul 
statelor membre și regional față de cele de 
la nivel comunitar și coordonează acțiunile 
față de țările terțe. Comisia convoacă un 
grup de gestionare a crizei compus, în 
special, din reprezentanți ai sectorului și ai 
statelor membre vizate de situația de 
urgență. Comisia stabilește sarcinile și 
obligațiile grupului de gestionare a crizei 
în cauză, ținând seama de prerogativele 
Grupului de coordonare pentru gaz.
Comisia se asigură că Grupul de 
coordonare pentru gaz este informat cu 
regularitate cu privire la activitățile 
desfășurate de grupul de gestionare a 
crizei.
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Or. en

Justificare

Convocarea Grupului de coordonare pentru gaz nu ar trebui să fie opțională. Comisia 
convoacă Grupul de coordonare pentru gaz în cazul unei situații de urgență la nivel 
comunitar, pentru a lua măsuri fără întârziere. Grupul de gestionare a crizei informează 
Grupul de coordonare pentru gaz cu regularitate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care consideră că, într-o 
situație de urgență comunitară, o acțiune 
întreprinsă de o autoritate competentă sau 
de o întreprindere din sectorul gazelor 
naturale nu este adecvată pentru a face față 
urgenței, sau amenință în mod grav situația 
dintr-un alt stat membru, Comisia solicită
autorității competente sau întreprinderii să 
își modifice acțiunea.

(4) În cazul în care consideră că, într-o 
situație de urgență comunitară, o acțiune 
întreprinsă de o autoritate competentă sau 
de o întreprindere din sectorul gazelor 
naturale nu este adecvată pentru a face față 
urgenței, sau amenință în mod grav situația 
dintr-un alt stat membru, Comisia 
comunică autorității competente sau 
întreprinderii motivele pentru care 
consideră că organismul în cauză trebuie 
să își modifice acțiunea.

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

În termen de trei zile de la această 
notificare, autoritatea competentă în cauză 
își modifică acțiunea și informează 
Comisia sau trimite un răspuns justificat 
în mod corespunzător, ținând seama pe 
deplin de implicațiile la nivel comercial 
pentru întreprinderile din sectorul gazelor 
și oferind informații cu privire la 
mecanismele de compensare disponibile.
În acest ultim caz, Comisia poate să își 
modifice sau retragă solicitarea.

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

Dacă în decursul a trei zile Comisia decide 
să nu modifice sau să nu își retragă 
solicitarea, aceasta informează autoritatea 
competentă cu privire la motivele pentru 
care consideră că justificarea nu este 
acceptabilă. În aceste condiții, autoritatea 
competentă se conformează fără întârziere 
solicitării Comisiei.
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Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei este prea agresivă prin această formulare și nu obligă Comisia să 
justifice respingerea argumentelor prezentate de autoritatea competentă. Comisia ar trebui, 
de asemenea, să își justifice deciziile.

Amendamentul 33

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 restricționare a fluxului de gaze 
din piața internă.

(5) Autoritatea competentă sau 
întreprinderea din sectorul gazelor naturale 
nu introduce, în niciun moment, nicio 
măsură de restricționare a fluxului de gaze 
din piața internă, fără a aduce atingere 
obligațiilor legale în ceea ce privește 
aspectele legate de sănătate, siguranță și 
de mediu.

Or. en

Justificare

Întreprinderile trebuie să respecte multe dispoziții legale referitoare la aspectele menționate 
mai sus. Noile dispoziții nu ar trebui să vină în contradicție cu acestea.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Într-o situație de urgență comunitară, 
statele membre se asigură că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menținut și nu introduc 
nicio dispoziție legală care să restricționeze 
în mod nejustificat fluxurile de gaze spre 
piețele afectate. 

(6) Într-o situație de urgență comunitară, 
statele membre se asigură că accesul 
transfrontalier la depozitele de 
înmagazinare este menținut, pe baza 
acordurilor comerciale existente, și nu 
introduc nicio dispoziție legală care să 
restricționeze în mod nejustificat fluxurile 
de gaze spre piețele afectate.
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Justificare

Trebuie clarificat faptul că accesul în cauză este acordat pe baza acordurilor comerciale, 
astfel încât aceste acorduri să fie protejate.

Amendamentul 35

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 
reprezentanți ai autorităților competente, ai 
ACER, ai ENTSO-G, ai organelor 
reprezentative ale sectorului și ai 
consumatorilor afectați. Comisia decide 
alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia și prezidează 
grupul. Grupul își stabilește 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 
reprezentanți ai autorităților competente, ai 
autorităților naționale de reglementare în 
cazul în care acestea nu sunt autoritățile 
competente, ai ACER, ai ENTSO-G, ai 
organelor reprezentative ale sectorului și ai 
consumatorilor afectați. Comisia decide 
alcătuirea grupului, asigurând 
reprezentativitatea acestuia și prezidează 
grupul. Grupul își stabilește propriul 
regulament de procedură.

Or. en

Justificare

În conformitate cu restul textului propunerii Comisiei.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) implementarea planurilor; (g) implementarea și revizuirea planurilor

Or. en
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Justificare

Grupul de coordonare pentru gaz reprezintă un forum excelent, unde pot fi revizuite planurile 
pentru a ține seama de cele mai bune practici din alte state membre și pentru a verifica dacă 
inconsecvențele la nivelul UE pot fi eliminate.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Grupul de coordonare pentru gaz 
contribuie la definirea regiunilor folosite 
pentru a aplica măsuri mai eficiente în 
ceea ce privește aprovizionarea cu gaz. 
Astfel, acesta va ține seama de: 
(a) rezultatele obținute în urma evaluării 
riscului; 
(b) localizarea infrastructurilor și rutelor 
de aprovizionare existente și planificate;
(c) legăturile de solidaritate existente sau 
cele în curs de dezvoltare între statele 
membre.
Pentru a crea solidaritate la nivel 
regional, Grupul de coordonare pentru 
gaz înființează subgrupuri specifice, care 
abordează aspecte legate de securitatea 
aprovizionării la nivel regional.

Or. en

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu un amendament anterior referitor la definirea 
regiunilor în vederea planurilor regionale.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de
intrare și ieșire transfrontaliere, precum și 
la toate punctele care racordează o 
instalație de producție la rețea, la depozite, 
la instalațiile de GNL, în milioane de m3 
pe zi;

(b) fluxul de gaze orar la toate punctele de 
intrare și ieșire transfrontaliere, precum și 
la toate punctele care racordează o 
instalație de producție la rețea, la depozite, 
la instalațiile de GNL, în milioane de m3 pe 
oră;

Or. en

Justificare

Fluxurile orare ar trebui exprimate în unități pe oră și nu pe zi.

Amendamentul 39

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 țări terțe:

b) Autoritățile naționale competente
transmit Comisiei următoarele detalii ale 
contractelor încheiate de întreprinderile 
din sectorul gazelor naturale cu furnizori 
din țări terțe într-o formă agregată:

Or. en

Justificare

Pentru a lua măsuri corespunzătoare în cazul situațiilor de urgență, toate autoritățile 
pertinente, fie naționale, fie comunitare, ar trebui să aibă la dispoziție datele necesare. Cu 
toate acestea, informațiile care prezintă un interes comercial deosebit trebuie tratate cu 
atenție, întrucât orice scurgere de informații poate crea probleme grave întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale atât în Uniune, cât și în afara acesteia.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– flexibilitatea volumelor contractate, 
inclusiv dispozițiile legate de obligațiile de 
tip „take-or-pay”.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a lua măsuri corespunzătoare în cazul situațiilor de urgență, toate autoritățile 
pertinente, fie naționale, fie comunitare, ar trebui să aibă la dispoziție datele necesare. Cu 
toate acestea, informațiile care prezintă un interes comercial deosebit trebuie tratate cu 
atenție, întrucât orice scurgere de informații poate crea probleme grave întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale atât în Uniune, cât și în afara acesteia.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa II – lista 2 – „Măsurile legate de cerere” – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– posibilitatea utilizării altor combustibili -
combustibili alternativi de rezervă în 
instalațiile industriale și de producere a 
energiei

posibilitatea utilizării altor combustibili -
combustibili alternativi de rezervă în 
instalațiile industriale și de producere a 
energiei (în acest caz, emisiile de gaze cu 
efecte de seră suplimentare care decurg 
din utilizarea obligatorie a altor 
combustibili nu ar trebui să intre sub 
incidența schemei ETS)

Or. en

Justificare

Utilizarea forțată a altor combustibili pentru ca generatoarele să utilizeze mai multe surse de 
emisie de energie nu ar trebui să intre sub incidența schemei ETS.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa II – lista 2 – „Măsurile legate de cerere” – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– eficiență sporită eliminat

Or. en

Justificare

Eficiența energetică reprezintă un obiectiv de politică pe termen lung și nu este un răspuns 
prompt la criză.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa II – lista 2 – „Măsurile legate de cerere” – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– utilizarea sporită a surselor de energie 
regenerabile

utilizarea sporită a energiei electrice 
generate din alte surse decât gazele 
naturale

Or. en

Justificare

Utilizarea surselor de energie regenerabile reprezintă un obiectiv de politică pe termen lung 
și nu un răspuns prompt la criză.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Un set complet de măsuri de politică europeană, extrase în principal din Comunicarea privind 
„O politică energetică pentru Europa” din ianuarie 20071, reprezintă răspunsul la provocarea 
lansată de securitatea aprovizionării cu energie. În sectorul gazelor, pe lângă Directiva 
2004/67/CE, există un întreg cadru de reglementare privind infrastructurile și interconexiunile 
care contribuie în mod indirect la realizarea acestui obiectiv prin: (i) orientări referitoare la 
rețelele transeuropene de energie („proiectele TEN-E”)2, (ii) așa-numitul „al treilea pachet 
energetic privind piața internă a energiei și gazelor”, adoptat în iunie 2009. Măsurile 
legislative adoptate în vederea integrării pieței gazelor, prin stabilirea unor norme privind 
accesul terților la depozitele de gaz și la instalațiile de gaz natural lichefiat și transparența în 
ceea ce privește rezervele de gaze3, vor contribui la consolidarea securității energetice. În 
același mod, Parlamentul a considerat că promovarea solidarității regionale, dezvoltarea 
interconexiunilor de gaze prin intermediul unui plan de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, precum 
și un proces intens de armonizare a condițiilor de acces la rețea prin cooperarea operatorilor 
de sisteme de transport reprezentau elemente-cheie ale pachetului legislativ4. 

Aspectele internaționale legate de securitatea aprovizionării cu energie au fost abordate, de 
asemenea, în rezoluții5 în care s-a subliniat necesitatea de a dezvolta în continuare o strategie 
energetică europeană comună care să includă producătorii, distribuitorii și consumatorii, de a 
acționa în mod unitar și de a crea un sistem energetic durabil și transparent care să promoveze 
diversitatea aprovizionării cu energie la nivel regional. Întocmirea unui „plan de acțiune UE 
privind solidaritatea și siguranța energetică”, care să includă controlul mecanismelor de 
reacție în situații de criză a fost, de asemenea, încurajată de Parlamentul European.

În acest context, raportorul salută propunerea de regulament privind aprovizionarea cu gaze și 
de abrogare a Directivei 2004/67/CE, întrucât aceasta reprezintă un act legislativ care 
răspunde cu adevărat unei probleme reale cu care se confruntă Uniunea Europeană. Acest 
lucru s-a resimțit în mod evident la iveală în perioada crizei gazelor naturale dintre Rusia și 
Ucraina, care a avut loc iarna trecută, când milioane de cetățeni europeni și economia noastră 
au suferit enorm. În acest sens, Parlamentul European, prin intermediul rezoluțiilor 
menționate mai sus, a solicitat o astfel de inițiativă, raportorul fiind convins că deputații vor 
aduce o contribuție semnificativă în lunile ce urmează.

Raportorul consideră cu tărie că implementarea deplină și neîntârziată a unui astfel de 
regulament, împreună cu legislația privind piața internă, vor reduce în mod semnificativ 
                                               
1 COM(2007)001
2 Decizia nr. 1364/2006, JO L 262, 22.9.06, p. 1-23. 
3 Directiva nr. 73/2009/CE din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor 
naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, JO L 211, 14.8.2009, p.94, OJ L 211, 14.08.2009, p.36.
4 Regulamentul (CE) nr. 715/2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, JO L 211, 14.8.2009, p.36.
5 Rezoluția PE din 3 februarie 2009 referitoare la a doua revizuire strategică a politicii energetice 

(2008/2239(INI)), T6-038/2009.
Rezoluția PE din 17 septembrie 2009 referitoare la aspectele externe ale securității energetice, T7-0021/2009
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gradul de vulnerabilitate a UE în ceea ce privește întreruperile aprovizionării externe, 
consolidând, în același timp, rolul esențial jucat de companiile europene de gaze la nivel 
mondial, precum și poziția geopolitică a Uniunii ca actor global de importanță strategică. 

II. Aspectele principale identificate de raportor

1. Aspectele abordate în proiectul de raport

Raportorul consideră că mai multe puncte din propunerea de regulament ar trebui 
îmbunătățite și, prin urmare, propune anumite modificări în următoarele domenii:

a. Rolul întreprinderilor

În timp ce din considerente și din evaluarea impactului reiese în mod clar că sunt trei etape în 
abordarea unei crize (1. la nivelul pieței, 2. la nivelul statelor membre, 3 la nivel comunitar), 
rolul întreprinderilor pare să dispară din textul juridic, prin urmare acesta ar trebui subliniat 
într-o mai mare măsură în text în ceea ce privește mai multe aspecte, în special rolul Grupului 
de coordonare pentru gaz și în cele trei articole privind nivelurile de alertă.

b. Fluxurile inversate

Textul actual propune ca toate interconexiunile să fie echipate cu capacitate de fluxuri 
inversate. Raportorul consideră că această dispoziție este exagerată, atât din punct de vedere 
economic, cât și în ceea ce privește securitatea aprovizionării. De exemplu, fluxurile inversate 
în cazul interconexiunilor cu țările furnizoare nu sunt justificate în niciun fel. Autoritățile 
competente la nivel național și Grupul de coordonare pentru gaz, la nivelul UE, ar trebui să 
determine interconexiunile în cazul cărora capacitatea de fluxuri inversate ar fi eficientă din 
punct de vedere al costurilor și ar prezenta valoare adăugată pentru securitatea aprovizionării 
în perioada de criză. 

Planurile privind prevenirea și situațiile de urgență

Raportorul consideră că, asemenea statelor membre, și Comisia ar trebui să elaboreze planuri 
privind prevenirea și situațiile de urgență la nivelul UE, pentru a gestiona cât mai eficient 
situațiile în care este declarată o situație de urgență la nivel comunitar.

Situațiile de urgență la nivel comunitar

Textul actual stabilește reducerea cu 10% a aprovizionării cu importuri ca prag care, odată 
atins, duce la declararea automată a situației de urgență la nivel comunitar. Cu toate acestea, 
raportorul consideră că acest prag nu acoperă multe situații posibile în care un stat membru 
s-ar putea confrunta cu o criză de întrerupere totală (100%) a aprovizionării cu gaz și totuși să 
nu se ajungă la pragul de 10% la nivelul UE. Din acest motiv, raportorul a consolidat 
dispozițiile acestui articol referitor la posibilitatea de declarare a unei situații de urgență la 
nivel comunitar pentru o anumită zonă geografică. Acest lucru ar trebui să presupună un 
mecanism de solidaritate comunitar, care să fie implementat la nivel regional. 

e. Partajarea costurilor în cazul noilor investiții transnaționale în infrastructuri
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Majoritatea statelor membre și-au exprimat preocupările cu privire la costurile implicate de 
construirea sau îmbunătățirea noilor infrastructuri. Acest aspect este important în special prin 
prisma faptului că punerea în aplicare a prezentului regulament va necesita în multe situații 
realizarea de construcții într-un stat membru în beneficiul altui stat membru. Cel de-al treilea 
pachet legislativ privind piața internă a energiei prevede deja mecanisme referitoare la situația 
specifică a interconexiunilor transfrontaliere. În acest sens, raportorul consideră că aceste 
mecanisme ar putea fi folosite, de asemenea, în cazul altor tipuri de infrastructuri, cum ar fi 
fluxurile inversate. Raportorul include în mod explicit o trimitere la principiul 
proporționalității în partajarea costurilor în raport cu beneficiile securității aprovizionării.

f. Măsuri care nu au la bază mecanisme ale pieței

Raportorul și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a defini mai clar limitele în ceea ce 
privește posibilitatea ca statele membre să intervină pe piață. Deși recunoaște faptul că aceste 
măsuri pot fi aplicate numai în circumstanțe extreme, ar putea exista consecințe pe termen 
scurt sau mediu în ceea ce privește funcționarea corespunzătoare a pieței, în cazul în care 
acestea ar fi puse în aplicare de autoritățile competente. Prin urmare, raportorul a subliniat în 
părțile relevante ale textului că mecanismele care nu sunt specifice pieței ar trebui utilizate 
numai în ultimă instanță. 

g. Schimbul de informații

Raportorul consideră cu tărie că pentru a lua măsuri corespunzătoare în cazul situațiilor de 
urgență, toate autoritățile pertinente, fie naționale, fie comunitare, ar trebui să aibă la 
dispoziție datele necesare. Cu toate acestea, informațiile care prezintă un interes comercial 
deosebit trebuie tratate cu atenție, întrucât orice scurgere de informații poate crea probleme 
grave întreprinderilor din sectorul gazelor naturale atât în Uniune, cât și în afara acesteia. Din 
acest motiv, raportorul propune ca autoritățile competente să centralizeze aceste informații la 
nivel național și să le transmită Comisiei într-o formă agregată. 

h. Rolul sectorului energiei electrice

Raportorul recunoaște faptul că, în țările unde gospodăriile sunt aprovizionate în principal cu 
energie electrică generată de gaze naturale, sunt necesare măsuri concrete pentru a garanta că 
în perioadă de criză consumatorii protejați nu se confruntă cu întreruperea energiei electrice. 
În acest sens, raportorul include acest element în elaborarea evaluărilor de risc și a planurilor 
de urgență.

i. Alte aspecte

Raportorul propune un nou articol referitor la măsurile pe termen lung în materie de securitate 
a aprovizionării cu gaze naturale, în care Comisia ar trebui să prezinte un raport privind 
modalitățile posibile de diversificare, la nivel comunitar, a surselor geografice și a rutelor de 
intrare în UE, precum și de evaluare deplină a rolului instalațiilor de GNL. Raportorul 
consolidează anumite părți ale textului, precizând importanța sporirii capacității de 
interconectare între statele membre.
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Acesta consideră, de asemenea, că textul actual prevede acțiuni preventive pentru o sferă 
limitată de situații posibile și că ar trebui să permită mai multă flexibilitate în cazurile în care 
criza variază în ceea ce privește durata sau intensitatea.

2. Aspecte care nu au fost abordate în proiectul de raport în această etapă a procedurii

Raportorul a decis în mod voit să nu abordeze în proiectul de raport două aspecte aparte, 
întrucât consideră că, datorită complexității acestora, este necesară o dezbatere aprofundată cu 
deputații. Cu toate acestea, raportorul dorește să ofere explicații privind aceste aspecte și ceea 
ce dorește să obțină în textul final.

a. Definiția „consumatorilor protejați”

Definiția actuală din text este prea vagă și, în același timp restrictivă. Este prea vagă deoarece 
posibilitatea de a include orice IMM care are legătură cu rețeaua de gaze naturale oferă 
posibilitatea de a include în această categorie anumite sectoare care nu ar trebui considerate 
esențiale în timpul unei crize. Este prea restrictiv, deoarece menționează doar „școlile și 
spitalele” ca eventuale excepții, fără a include alte servicii esențiale cum ar fi, de exemplu, 
stațiile de pompieri. Raportorul consideră că, întrucât această definiție este esențială pentru 
determinarea nivelurilor standardelor de aprovizionare, astfel cum sunt stabilite la articolul 7, 
textul ar trebui să fie mai flexibil, permițându-le statelor membre să adapteze fără întârziere 
circumstanțele naționale cu ajutorul unor criterii definite în mod clar. În acest sens, crede că 
este important ca textul final adoptat de Parlamentul European să delimiteze eventuala 
includere în această categorie a anumitor sectoare sau actori esențiali pentru garantarea, de 
exemplu, a securității naționale și a sănătății publice. Dacă am introduce un număr limitat de 
sectoare, ne-am confrunta cu riscul de a exclude sectoare importante, prin urmare este 
necesară o listă de criterii definite în mod clar.

b. Standarde privind infrastructura (N-1)

Raportorul consideră că acesta este un aspect foarte tehnic, care nu este încă clar. Multe părți 
interesate, provenind din medii diferite, și-au exprimat dubiile considerabile în ceea ce 
privește eficacitatea standardului N-1, astfel cum apare în textul Comisiei. Întrucât acesta este 
unul dintre mecanismele principale ale regulamentului, raportorul dorește să beneficieze de 
mai mult timp pentru a-l examina, cu scopul de a consolida propunerea prin intermediul unor 
modificări care ar face ca standardul N-1 să fie cât mai fiabil.

Raportorul consideră că standardul N-1 ar trebui să constituie principalul element de 
subsidiaritate din regulament, pentru ca, astfel, să poată permite redarea tuturor condițiilor 
naționale. Într-adevăr, este posibil ca o țară să nu aibă o valoare bună a standardului N-1, dar, 
în același timp, este posibil ca o întrerupere a aprovizionării cu gaze să afecteze într-o mică 
măsură piața de energie sau mixul energetic al acesteia, întrucât nu este foarte dependentă de 
resursele de gaze. Statele membre ar trebui să beneficieze de flexibilitate în luarea deciziilor 
privind modul de abordare a unei crize a aprovizionării cu gaze, fie că extind infrastructura de 
gaze, fie că dezvoltă într-o mai mare măsură producția de energie la nivel local. Acestea 
reprezintă doar două dintre modalitățile de abordare a situației. Raportorul sprijină pe deplin 
ideea de a introduce standardul, dar consideră că deputații vor avea nevoie de mai mult timp 
pentru a examina detaliile referitoare la acest aspect important al regulamentului.


