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Amendamentul 275
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/55/CE
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(2a) Identificarea informațiilor sensibile 
din punct de vedere comercial se face cu 
ajutorul unor criterii obiective și 
transparente.”

Or. en

Justificare

Transparency within the internal gas market is beneficial when it fits the purpose of 
supporting a functioning market. Any additional data sharing requirements should respect the 
confidentiality of business sensitive information and not contravene competition law.

Amendamentul 276
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(9a) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Fiecare operator al rețelei de 
distribuție este responsabil de asigurarea 
capacității pe termen lung a rețelei de a 
satisface cereri rezonabile de distribuire a 
gazelor, exploatând, întreținând și 
dezvoltând, în regiunea sa, în condiții 
acceptabile din punct de vedere 
economic, o rețea de distribuție sigură, 
fiabilă și eficientă, acordând atenția 
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cuvenită protecției mediului și 
promovând eficiența energetică.”

Or. en

Justificare

The DSO should have the same responsibilities as the TSO to fulfil the criteria set out above.

Amendamentul 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(9a) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Fiecare operator al rețelei de 
distribuție este responsabil de asigurarea 
capacității pe termen lung a rețelei de a 
satisface cereri rezonabile de distribuire a 
gazelor, exploatând, întreținând și 
dezvoltând, în regiunea sa, în condiții 
acceptabile din punct de vedere 
economic, o rețea de distribuție sigură, 
fiabilă și eficientă, acordând atenția 
cuvenită protecției mediului și 
promovând eficiența energetică.”

Or. en

(Se modifică alineatul (1) de la articolul 12 din Directiva 2003/55/CE)

Justificare

The DSO should have the same responsibilities as the TSO to fulfil the criteria set out above.
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Amendamentul 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(9b) La articolul 12, se adaugă următorul 
alineat:
„(5a) Trebuie luate măsuri adecvate 
pentru a se asigura că personalul și 
conducerea operatorilor rețelelor de 
distribuție nu au niciun interes personal 
în creșterea consumului de energie.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat după alineatul (5) de la articolul 12 din Directiva 2003/55/CE)

Justificare

Staff in the DSOs should be interested in energy efficiency and should not be rewarded for 
any increase in consumption levels in their distribution zone.

Amendamentul 279
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

(ba) La alineatul (2), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre pot decide să nu aplice 
alineatele (1) la (3) întreprinderilor 
integrate din sectorul gazelor naturale 
care deservesc mai puțin de 100 000 
consumatori racordați.”
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Or. en

(Se modifică textul alineatului (2) al doilea paragraf de la articolul 13 din Directiva 
2003/55/CE)

Justificare

The minimum threshold has been applicable to the entire clause and should continue to do so. 
The wording should make that clear by explicitly including new paragraphs.

Amendamentul 280
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuție face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se 
asigură că activitățile acestuia sunt 
monitorizate în așa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurența. În special, operatorii de
sisteme de distribuție integrați pe verticală 
vor avea grijă, în ceea ce privește 
activitățile de comunicare și utilizarea 
numelui de marcă, să nu creeze confuzie cu 
identitatea separată a sucursalei care 
asigură furnizarea în cadrul întreprinderii 
integrate pe verticală.

(3) Atunci când operatorul rețelei de 
distribuție face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, autoritățile 
naționale de reglementare se asigură că 
activitățile acestuia sunt monitorizate în așa 
fel încât să se garanteze că acesta nu 
profită de pe urma integrării sale verticale 
pentru a distorsiona concurența. În special, 
operatorii rețelelor de distribuție integrați 
pe verticală vor avea grijă, în ceea ce 
privește activitățile de comunicare și 
utilizarea numelui de marcă, să nu creeze 
confuzie cu identitatea separată a 
sucursalei care asigură furnizarea în cadrul 
întreprinderii integrate pe verticală.

Or. en

Justificare

NRAs should take the responsibility for overseeing the unbundling provisions for Distribution 
System Operators to ensure the independence of the DSO.
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Amendamentul 281
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3)Atunci când operatorul sistemului de 
distribuție face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se
asigură că activitățile acestuia sunt 
monitorizate în așa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurența. În special, operatorii de 
sisteme de distribuție integrați pe verticală 
vor avea grijă, în ceea ce privește 
activitățile de comunicare și utilizarea 
numelui de marcă, să nu creeze confuzie 
cu identitatea separată a sucursalei care 
asigură furnizarea în cadrul întreprinderii 
integrate pe verticală.

(3) Atunci când operatorul rețelei de 
distribuție face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se 
asigură că activitățile acestuia sunt 
monitorizate în așa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurența. În special, operatorii de rețele
de distribuție integrați pe verticală vor avea 
grijă, în ceea ce privește activitățile de 
comunicare, să nu creeze confuzie cu 
identitatea separată a sucursalei care 
asigură furnizarea în cadrul întreprinderii 
integrate pe verticală.

Or. de

Justificare

Gemessen am Verhältnis von Aufwand und Erfolg erscheint es übertrieben, den Aufbau 
getrennte Marken von Netz und Vertrieb zu verlangen.

Amendamentul 282
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 

eliminat
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a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. en

Justificare

As core provisions of the liberalisation of energy markets, the unbundling provisions cannot 
be subject to an amendment through guidelines. That is also underlined by the fact that the 
Commission’s competence to adopt such guidelines would entitle the Commission to interfere 
with company law.

Amendamentul 283
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 

eliminat



AM\715225RO.doc 9/110 PE404.544v01-00

RO

de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission soll auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.

Amendamentul 284
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Or. de
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Justificare

Die Einflussnahme des Europäischen Parlaments soll durch das vorgeschlagene 
Komitologieverfahren eingeschränkt werden. Dadurch würden wesentliche Entscheidungen 
über die Gestaltung des Energiebinnenmarktes dem demokratischen Gesetzgebungsverfahren 
entzogen. Weil die Ergebnisse eines Komitologieverfahrens potentiell sehr weitreichend sind 
und durch solche grundlegenden Reglungen die Substanz der Entflechtungsregelungen, denen 
Verteilernetzbetreiber unterliegen, getroffen werden, ist dies aus grundlegenden 
Gesichtspunkten abzulehnen.

Amendamentul 285
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Eine derart umfassende Leitlinienkompetenz der Kommission hinsichtlich der 
Verteilnetzebene durch die Einführung des Regelungsverfahrens mit Kontrolle ist 
undemokratisch und daher abzulehnen.
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Amendamentul 286
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera (ca) (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) Se introduce următorul alineat (4a):

„(4a) Este la latitudinea statelor membre 
de a decide dacă să aplice sau nu 
dispozițiile alineatelor (1)-(4) 
întreprinderilor integrate din domeniul 
gazelor naturale care aprovizionează mai 
puțin de 100 000 de consumatori 
racordați sau care alimentează sisteme 
izolate.”

Or. de

Justificare

Die de minimis-Regel war auch bislang auf die gesamte Vorschrift bezogen und stand deshalb 
im letzten Absatz.

Amendamentul 287
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera (ca) (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) Se introduce următorul alineat (4a):

„(4a) Statele membre pot decide să nu 
aplice dispozițiile alineatelor (1)-(4) 
întreprinderilor integrate din domeniul 
gazelor naturale care aprovizionează mai 
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puțin de 100 000 de consumatori 
racordați sau care alimentează mici 
sisteme izolate.”

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, kleinere Verteilnetze von den Vorgaben 
dieser Richtlinie auszunehmen.

Amendamentul 288
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2003/55/CE
Articolul 15

Text propus de Comisie Amendament

Prezenta directivă nu aduce atingere
funcționării unui operator de sistem 
combinat de transport, GNL, depozitare și 
distribuție , cu condiția ca acesta să 
respecte, în ceea ce privește fiecare dintre 
activitățile sale, dispozițiile aplicabile de la 
articolele 7, 9a și de la articolul 13 
alineatul (1).

Prezenta directivă promovează, drept cea
mai eficientă soluție de asigurare a unui 
acces efectiv al terților, funcționarea unui 
operator de rețea combinată de transport, 
GNL, depozitare și distribuție , cu condiția 
ca acesta să respecte, în ceea ce privește 
fiecare dintre activitățile sale, dispozițiile 
aplicabile de la articolele 7, 9a și de la 
articolul 13 alineatul (1). Operatorul 
rețelei combinate de transport, GNL și 
depozitare se instituie în fiecare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 289
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2003/55/CE
Articolul 15
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Text propus de Comisie Amendament

Prezenta directivă nu aduce atingere 
funcționării unui operator de sistem 
combinat de transport, GNL, depozitare și 
distribuție , cu condiția ca acesta să 
respecte, în ceea ce privește fiecare dintre 
activitățile sale, dispozițiile aplicabile de la 
articolele 7, 9a și de la articolul 13 
alineatul (1).

Prezenta directivă nu aduce atingere 
funcționării unui operator de rețea 
combinată de transport, GNL, depozitare și 
distribuție , cu condiția ca acesta să 
respecte, în ceea ce privește fiecare dintre 
activitățile sale, dispozițiile aplicabile de la 
articolele 7, 9a, 9b și de la articolul 13 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

The modification to Article 15 takes into account that the unbundling requirements for TSOs 
shall now be laid down in Articles 9 to 9b.

Amendamentul 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 18 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(11a) La articolul 18, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
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„(1) Statele membre asigură punerea în 
aplicare a unui sistem de acces regulat al 
terților la rețelele de transport și 
distribuție, [...] la instalațiile de GNL, la 
instalațiile de depozitare și la instalațiile 
de tratare a gazelor naturale, pentru toți 
consumatorii eligibili, inclusiv 
întreprinderile de furnizare. Acest 
sistem, bazat pe tarife publicate, trebuie 
aplicat în mod obiectiv și fără 
discriminare între utilizatorii rețelei. 
Statele membre trebuie să se asigure că 
aceste tarife sau metodologiile care stau 
la baza calculării lor sunt aprobate, 
înainte de intrarea lor în vigoare, de o 
autoritate de reglementare națională 
menționată la articolul 25 alineatul (1) și 
că aceste tarife și metodele de calcul, în 
cazul în care se aprobă numai metodele 
de calcul, sunt publicate înainte de 
intrarea lor în vigoare.”

Or. en

(Se modifică alineatul (1) de la articolul 18 din Directiva 2003/55/CE)

Justificare

Access to storage and access to gas quality conversion facilities is an important issue in some 
Member States. The availability of quality conversion capacity is crucial for the development 
of liquid wholesale markets, both at national and regional level. Therefore, third party access 
to storage and gas quality conversion shall be regulated to ensure non-discriminatory access 
to flexibility and gas quality conversion services.

Amendamentul 291
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 18 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(11a) La articolul 18, alineatul (1) se 
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înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre asigură punerea în 
aplicare a unui sistem de acces al terților 
la rețelele de transport și distribuție, 
inclusiv stocarea în conductă și servicii 
auxiliare, și la instalațiile de GNL, 
pentru toți consumatorii eligibili, 
inclusiv întreprinderile de furnizare. 
Acest sistem, bazat pe tarife publicate, 
trebuie aplicat în mod obiectiv și fără 
discriminare între utilizatorii rețelei. 
Statele membre trebuie să se asigure că 
aceste tarife sau metodologiile care stau 
la baza calculării lor sunt aprobate, 
înainte de intrarea lor în vigoare, de o 
autoritate de reglementare națională 
menționată la articolul 25 alineatul (1) și 
că aceste tarife și metodele de calcul, în 
cazul în care se aprobă numai metodele 
de calcul, sunt publicate înainte de 
intrarea lor în vigoare.”

Or. en

Justificare

This amendment places the task of providing access to linepack and ancially services to the 
transmission and distribution system operators rather than the storage operator, as currently 
drafted in article 19. As with balancing and quality conversion, provision of within-day 
flexibility via linepack etc is part of a TSO’s core role and should be treated as part of 
transportation (i.e. subject to RTPA unless exempted), and not be part of the storage system 
operator’s role.

Amendamentul 292
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 18a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(11b) Articolul următor se inserează după 
cum urmează:
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„Articolul 18a
(1) Pentru organizarea accesului la 
instalațiile de GNL, dacă aceste instalații 
sunt exploatate de operatori de rețea 
independenți care se află în regim de 
separare a dreptului de proprietate în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și 
care asigură un acces deschis, statele 
membre pot, de asemenea, hotărî să 
urmeze procedura prevăzută la alineatul 
(2). Această procedură este pusă în 
aplicare în conformitate cu criterii 
obiective, transparente și 
nediscriminatorii.
(2) În cazul accesului negociat, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru 
a permite întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale și consumatorilor 
eligibili, fie din interiorul, fie din 
exteriorul teritoriului acoperit de rețeaua 
interconectată, să negocieze accesul la 
instalațiile de GNL. Părțile contractante 
sunt obligate să negocieze de bună 
credință accesul la instalațiile de GNL.”

Or. en

Justificare

With the significant number of LNG facilities under construction a competitive playing field is 
clearly emerging. The choice for negotiated access should be available in particular for 
ownership unbundled companies as in that case there is clearly no conflict of interest 
between.. Regulation can therefore in principle be lighter.

Amendamentul 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 18a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(11b) Articolul următor se inserează 
după cum urmează:
„Articolul 18a
(1) Pentru organizarea accesului la 
instalațiile de GNL, dacă aceste instalații 
sunt exploatate de operatori de rețea 
independenți care se află în regim de 
separare a dreptului de proprietate în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și 
care asigură un acces deschis, statele 
membre pot, de asemenea, hotărî să 
urmeze procedura prevăzută la alineatul 
(2). Această procedură este pusă în 
aplicare în conformitate cu criterii 
obiective, transparente și 
nediscriminatorii.
(2) În cazul accesului negociat, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru 
a permite întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale și consumatorilor 
eligibili, fie din interiorul, fie din 
exteriorul teritoriului acoperit de rețeaua 
interconectată, să negocieze accesul la 
depozitare sau la stocarea în conductă 
atunci când este necesar din punct de 
vedere tehnic și/sau economic pentru 
asigurarea unui acces eficient la rețea, 
precum și pentru organizarea accesului la 
alte servicii auxiliare.În cazul accesului 
negociat, statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a permite întreprinderilor 
din sectorul gazelor naturale și 
consumatorilor eligibili, fie din interiorul, 
fie din exteriorul teritoriului acoperit de 
rețeaua interconectată, să negocieze 
accesul la instalațiile de GNL. Părțile 
contractante sunt obligate să negocieze de 
bună credință accesul la instalațiile de 
GNL.”

Or. en
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Justificare

With the significant number of LNG facilities under construction a competitive playing field is 
clearly emerging. Currently, investments in LNG facilities are in many cases realised under 
derogation ex Article 22. With the choice of negotiated access, investment may be further 
stimulated under a (for investors) acceptable regulatory regime. The choice for negotiated 
access should be available in particular for ownership unbundled companies.

Amendamentul 294
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(11c) La articolul 19, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Pentru organizarea accesului la 
instalațiile de depozitare și la stocarea în 
conductă atunci când este necesar din 
punct de vedere tehnic și/sau economic 
pentru asigurarea unui acces eficient la 
rețea pentru aprovizionarea 
consumatorilor, precum și pentru 
organizarea accesului la serviciile 
auxiliare, statele membre adoptă
formulele menționate la alineatul (3) [...].
Aceste formule sunt puse în aplicare în 
conformitate cu criterii obiective, 
transparente și nediscriminatorii.”

Or. en

(Se adaugă noi elemente la articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2003/55/CE, cuprinzând 
parțial formularea din propunerea Comisiei)
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Amendamentul 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(11c) La articolul 19, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Pentru organizarea accesului la 
instalațiile de depozitare și la stocarea în 
conductă atunci când este necesar din 
punct de vedere tehnic și/sau economic 
pentru asigurarea unui acces eficient la 
rețea pentru aprovizionarea 
consumatorilor, precum și pentru 
organizarea accesului la serviciile 
auxiliare, statele membre utilizează 
formula de acces reglementat definită la 
alineatul (4). Dacă această organizare 
este structurată cu ajutorul unui operator 
de rețea independent care se află în regim 
de separare a dreptului la proprietate în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și 
care asigură un acces deschis, statele 
membre pot opta pentru ambele sau una 
din formulele menționate la alineatele 
(3) și (4). Aceste formule sunt puse în 
aplicare în conformitate cu criterii 
obiective, transparente și 
nediscriminatorii.”

Or. en

Justificare

The choice for negotiated access should be available in particular for ownership unbundled 
companies as in that case there is clearly no conflict of interest between, e.g. 
production/supply interests on the one hand, and transmission interests on the other. 
Regulation can therefore in principle be lighter, i.e. ex-post instead of ex-ante.
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Amendamentul 296
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(11c) La articolul 19, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(1) Pentru organizarea accesului la 
instalațiile de depozitare și la stocarea în 
conductă atunci când este necesar din 
punct de vedere tehnic și/sau economic 
pentru asigurarea unui acces eficient la 
rețea pentru aprovizionarea 
consumatorilor, precum și pentru 
organizarea accesului la serviciile 
auxiliare, statele membre utilizează 
formula de acces reglementat definită la 
alineatul (4). Dacă această organizare 
este structurată cu ajutorul unui operator 
de rețea independent care se află în regim 
de separare a dreptului la proprietate în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și 
care asigură un acces deschis, statele 
membre pot opta pentru ambele sau una 
din formulele menționate la alineatele 
(3) și (4). Aceste formule sunt puse în 
aplicare în conformitate cu criterii 
obiective, transparente și 
nediscriminatorii.”

Or. en

Justificare

The choice for negotiated access should be available in particular for ownership unbundled 
companies as in that case there is clearly no conflict of interest between, e.g. 
production/supply interests on the one hand, and transmission interests on the other. 
Regulation can therefore in principle be lighter, i.e. ex-post instead of ex-ante.
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Amendamentul 297
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(11c) La articolul 19, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Pentru organizarea accesului la 
instalațiile de depozitare [...] atunci când 
este necesar din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru asigurarea unui 
acces eficient la rețea pentru 
aprovizionarea consumatorilor, [...] 
statele membre pot opta pentru ambele 
sau una din formulele menționate la 
alineatele (3) și (4). Aceste formule sunt 
puse în aplicare în conformitate cu 
criterii obiective, transparente și 
nediscriminatorii.”

Or. en

Articolul 1 Punctul 11c (nou) prin care se modifică articolul 19 alineatul (1) (Directiva 
2003/55/CE), adăugat propunerii Comisiei după cum se prezintă

Justificare

Amendment removes the choice currently available to Member States between regulated and 
negotiated third party access (RTPA or NTPA) as regards ancillary services, including 
linepack.  As with balancing and quality conversion, provision of within-day flexibility via 
linepack etc is part of a TSO’s core role and should be treated as part of transportation (i.e. 
subject to RTPA unless exempted).

Amendamentul 298
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

(11c) La articolul 19, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Pentru organizarea accesului la 
instalațiile de depozitare și la stocarea în 
conductă atunci când este necesar din 
punct de vedere tehnic și/sau economic 
pentru asigurarea unui acces eficient la 
rețea pentru aprovizionarea 
consumatorilor, precum și pentru 
organizarea accesului la serviciile 
auxiliare, statele membre pot opta 
pentru ambele sau una din formulele 
menționate la alineatele (3) și (4). Aceste 
formule sunt puse în aplicare în 
conformitate cu criterii obiective, 
transparente și nediscriminatorii.
Autoritățile naționale de reglementare 
respectă conformitatea cu aceste criterii.”

Or. en

Justificare

The national Regulators have to make sure that access to storage is guaranteed under certain 
transparent regulations which are observed by the NRA´s.

Amendamentul 299
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre definesc și publică 
criteriile în conformitate cu care se 
stabilește dacă accesul la instalațiile de 
depozitare și de stocare în conductă este 
necesar, din punct de vedere tehnic și/sau 
comercial, pentru furnizarea unui acces 

eliminat
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eficient la sistem în vederea aprovizionării 
consumatorilor. Statele membre publică 
sau impun operatorilor de sisteme de 
depozitare și transport să publice 
instalațiile de depozitare sau părțile din 
aceste instalații, precum și conductele 
oferite în temeiul diferitelor proceduri 
prevăzute la alineatele (3) și (4).

Or. en

Justificare

The decision on whether or not access to storage is technically and/or economically 
necessary in order to provide efficient access to the system for the supply of customers needs 
to be made for each individual case. Therefore, a general separation of overall capacity 
according to whether or not is it necessary for the supply of customers is technically difficult, 
if not unfeasible at all. The difficulty of the task is also displayed by the fact that the matter 
was discussed in the Madrid Forum by all relevant market participants and that an agreement 
could not be reached. 

Amendamentul 300
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre definesc și publică 
criteriile în conformitate cu care se 
stabilește dacă accesul la instalațiile de 
depozitare și de stocare în conductă este 
necesar, din punct de vedere tehnic și/sau 
comercial, pentru furnizarea unui acces 
eficient la sistem în vederea aprovizionării 
consumatorilor. Statele membre publică 
sau impun operatorilor de sisteme de 
depozitare și transport să publice 
instalațiile de depozitare sau părțile din 
aceste instalații, precum și conductele 
oferite în temeiul diferitelor proceduri 
prevăzute la alineatele (3) și (4).

Statele membre definesc și publică 
criteriile în conformitate cu care se 
stabilește dacă accesul la instalațiile de 
depozitare și de stocare în conductă este 
necesar, din punct de vedere tehnic și/sau 
comercial, pentru furnizarea unui acces 
eficient la rețea în vederea aprovizionării 
consumatorilor.
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Or. en

Amendamentul 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre definesc și publică 
criteriile în conformitate cu care se 
stabilește dacă accesul la instalațiile de 
depozitare și de stocare în conductă este 
necesar, din punct de vedere tehnic și/sau 
comercial, pentru furnizarea unui acces 
eficient la sistem în vederea aprovizionării 
consumatorilor. Statele membre publică
sau impun operatorilor de sisteme de 
depozitare și transport să publice
instalațiile de depozitare sau părțile din 
aceste instalații, precum și conductele 
oferite în temeiul diferitelor proceduri 
prevăzute la alineatele (3) și (4).

Autoritățile naționale de reglementare
definesc și publică criteriile în conformitate 
cu care se stabilește dacă accesul la 
instalațiile de depozitare și de stocare în 
conductă este necesar, din punct de vedere 
tehnic și/sau comercial, pentru furnizarea 
unui acces eficient la rețea în vederea 
aprovizionării consumatorilor. Statele 
membre fac publice sau impun operatorilor 
rețelelor de depozitare și transport să facă
publice instalațiile de depozitare sau părțile 
din aceste instalații, precum și conductele 
oferite.

Or. en

Justificare

Since gas storage remains in the hand of few incumbents, negotiated access does not lead to 
competitive access to storage. Regulated access should therefore be preferred. It is the role of 
the national regulatory authorities to define and publish criteria.

Amendamentul 302
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2
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Text propus de Comisie Amendament

Statele membre definesc și publică 
criteriile în conformitate cu care se 
stabilește dacă accesul la instalațiile de 
depozitare și de stocare în conductă este 
necesar, din punct de vedere tehnic și/sau 
comercial, pentru furnizarea unui acces 
eficient la sistem în vederea aprovizionării 
consumatorilor. Statele membre publică
sau impun operatorilor de sisteme de 
depozitare și transport să publice
instalațiile de depozitare sau părțile din 
aceste instalații, precum și conductele
oferite în temeiul diferitelor proceduri 
prevăzute la alineatele (3) și (4).

Autoritățile naționale de reglementare
definesc și publică criteriile în conformitate 
cu care se stabilește dacă accesul la 
instalațiile de depozitare este necesar, din 
punct de vedere tehnic și/sau comercial, 
pentru furnizarea unui acces eficient la 
rețea în vederea aprovizionării 
consumatorilor. Autoritățile naționale de 
reglementare fac publice sau impun 
operatorilor de depozitare să facă publice 
instalațiile de depozitare sau părțile din 
aceste instalații, oferite în temeiul 
diferitelor proceduri prevăzute la alineatele 
(3) și (4).”

Or. en

(Articolul 1 Punctul 12 din propunerea Comisiei se modifică după cum se prezintă)

Justificare

While the choice between RTPA and NTPA for storage continues to be a Member State 
decision, it should be the national regulatory authority which oversees the detailed 
arrangements, including developing and publishing exemption criteria and requiring the 
necessary transparency, within a European regulatory framework established by the Agency.

Amendamentul 303
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(12a) La articolul 19, alineatul (3) se 
abrogă.

Or. en
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Amendamentul 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(12a) La articolul 19, alineatul (3) se 
abrogă.

Or. en

(Se elimină alineatul (3) de la articolul 19 din Directiva 2003/55/CE)

Amendamentul 305
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(12a) La articolul 19, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) În cazul accesului negociat, statele 
membre adoptă măsurile necesare 
pentru a permite întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale și 
consumatorilor eligibili, fie din 
interiorul, fie din exteriorul teritoriului 
acoperit de rețeaua interconectată, să 
negocieze accesul la depozitare [...] 
atunci când este necesar din punct de 
vedere tehnic și/sau economic pentru 
asigurarea unui acces eficient la rețea 
[...]. Părțile contractante sunt obligate să 
negocieze de bună credință accesul la 
instalațiile de depozitare [...].
Contractele de acces la instalațiile de 
depozitare [...] se negociază cu 
operatorul respectiv al rețelei de 
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depozitare [...]. Statele membre solicită 
operatorilor rețelei de depozitare [...] să-
și publice principalele condiții 
comerciale pentru utilizarea depozitării 
[...] în primele șase luni după punerea în 
aplicare a prezentei directive și ulterior 
anual. Dezvoltarea acestor condiții ia în 
considerare opiniile utilizatorilor rețelei, 
care pot propune, în mod individual sau 
colectiv, amendamente la acestea.”

Or. en

(Articolul 1 Punctul 12c (nou) prin care se modifică articolul 19 alineatul (3) (Directiva 
2003/55/CE), adăugat propunerii Comisiei după cum se prezintă)

Justificare

Amendment removes the choice currently available to Member States of negotiated third 
party access as regards ancillary services, including linepack. As with balancing and quality 
conversion, provision of within-day flexibility via linepack etc. should be seen as part of a 
TSO’s core role and treated as part of transportation (i.e. subject to RTPA unless exempted).

Amendamentul 306
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(12b) La articolul 19, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Atunci când accesul este 
reglementat, statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a acorda 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale și consumatorilor eligibili 
stabiliți atât în interiorul, cât și în 
exteriorul teritoriului acoperit de 
rețeaua interconectată, dreptul de acces 
la depozitare, [...] pe baza tarifelor 
publicate și/sau a altor clauze și obligații 
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privind utilizarea depozitării [...], atunci 
când este necesar din punct de vedere 
tehnic și/sau economic pentru asigurarea 
unui acces eficient la rețea [...]. 
Dezvoltarea acestor tarife și a altor clauze 
și obligații ia în considerare opiniile 
utilizatorilor rețelei, care pot propune, în 
mod individual sau colectiv, 
amendamente la acestea. Acest drept de 
acces poate fi acordat consumatorilor 
eligibili astfel încât să le permită 
acestora încheierea de contracte de 
livrare cu întreprinderile concurente din 
sectorul gazelor naturale, altele decât 
proprietarul și/sau operatorul rețelei sau 
o întreprindere conexă.”

Or. en

(Articolul 1 Punctul 12b (nou) prin care se modifică articolul 19 alineatul (4) (Directiva 
2003/55/CE), adăugat propunerii Comisiei după cum se prezintă)

Justificare

Amendment removes the choice currently available to Member States of negotiated third 
party access as regards ancillary services, including linepack. As with balancing and quality 
conversion, provision of within-day flexibility via linepack etc. should be seen as part of a 
TSO’s core role and treated as part of transportation (i.e. subject to RTPA unless exempted).

Amendamentul 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(12b) La articolul 19, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
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„(4) Autoritățile naționale de 
reglementare adoptă măsurile necesare 
pentru a acorda întreprinderilor din 
sectorul gazelor naturale și 
consumatorilor eligibili stabiliți atât în 
interiorul, cât și în exteriorul teritoriului 
acoperit de rețeaua interconectată, 
dreptul de acces la depozitare, stocare în 
conductă și alte servicii auxiliare, pe 
baza tarifelor publicate și/sau a altor 
clauze și obligații privind utilizarea 
depozitării și a stocării în conductă, 
atunci când este necesar din punct de 
vedere tehnic și/sau economic pentru 
asigurarea unui acces eficient la rețea, 
precum și pentru organizarea accesului 
la alte servicii auxiliare. Acest drept de 
acces poate fi acordat consumatorilor 
eligibili astfel încât să le permită 
acestora încheierea de contracte de 
livrare cu întreprinderile concurente din 
sectorul gazelor naturale, altele decât 
proprietarul și/sau operatorul rețelei sau 
o întreprindere conexă.”

Or. en

(Se elimină alineatul (3) de la articolul 19 din Directiva 2003/55/CE)

Justificare

Since gas storage remains in the hand of few incumbents, negotiated access does not lead to 
competitive access to storage. Regulated access should therefore be the only option. In this 
context, it is the duty of the national regulatory to take the necessary measures.

Amendamentul 308
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 19 – alineatul 4
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Text propus de Comisie Amendament

(12b) La articolul 19, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) În ceea ce privește accesul 
reglementat, statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a acorda 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale și consumatorilor eligibili 
stabiliți atât în interiorul, cât și în 
exteriorul teritoriului acoperit de 
rețeaua interconectată, dreptul de acces 
la depozitare, stocare în conductă și alte 
servicii auxiliare, pe baza tarifelor 
publicate și/sau a altor clauze și obligații 
privind utilizarea depozitării și a stocării 
în conductă, atunci când este necesar din 
punct de vedere tehnic și/sau economic 
pentru asigurarea unui acces eficient la 
rețea, precum și pentru organizarea 
accesului la alte servicii auxiliare. Acest 
drept de acces poate fi acordat 
consumatorilor eligibili astfel încât să le 
permită acestora încheierea de contracte 
de livrare cu întreprinderile concurente 
din sectorul gazelor naturale, altele 
decât proprietarul și/sau operatorul 
rețelei sau o întreprindere conexă.”

Or. en

(Se modifică textul alineatului (4) de la articolul 1 din Directiva 2003/55/CE)

Amendamentul 309
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 
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dintre statele membre, instalațiile GNL sau 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 
cerere și pentru o perioadă limitată de timp, 
de o derogare de la dispozițiile articolelor 
7, 18, 19, 20 și ale articolului 24c 
alineatele (4), (5) și (6), în următoarele 
condiții: 

dintre statele membre, instalațiile GNL sau 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 
cerere și pentru o perioadă limitată de timp, 
de o derogare de la dispozițiile articolului 
24c alineatele (4), (5) și (6), în următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

Exemptions are mainly applied to important and critical infrastructures (interconnectors, 
LNG plants, storage facilities) which are precisely those requiring most neutral operation 
and management. Tariffs have a direct effect on the economic viability of an investment but 
not other exemptions. The exemption on TPA is not relevant, provided that there is a sufficient 
and stable level of use of the infrastructure.

Amendamentul 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 
dintre statele membre, instalațiile GNL sau 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 
cerere și pentru o perioadă limitată de 
timp, de o derogare de la dispozițiile 
articolelor 7, 18, 19, 20 și ale articolului 
24c alineatele (4), (5) și (6), în următoarele 
condiții: 

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, spre exemplu
interconectările dintre statele membre, 
instalațiile GNL sau instalațiile de 
depozitare pot beneficia, la cerere și pentru 
o perioadă definită de timp, de o derogare 
de la dispozițiile articolelor 7, 18, 19, 20 și 
ale articolului 24c alineatele (4), (5) și (6), 
în următoarele condiții: 

Or. en

Justificare

The use of i.e. implies a limitative list whereas this appears neither to be the intention nor 
current practice. The period of time that an exemption shall be applicable should be 
transparent at the time that the investment decision is taken.
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Amendamentul 311
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 
dintre statele membre, instalațiile GNL sau 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 
cerere și pentru o perioadă limitată de 
timp, de o derogare de la dispozițiile 
articolelor 7, 18, 19, 20 și ale articolului 
24c alineatele (4), (5) și (6), în următoarele 
condiții:

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 
dintre statele membre, instalațiile GNL sau 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 
cerere și pentru o perioadă definită de 
timp, de o derogare de la dispozițiile 
articolelor 7, 18, 19, 20 și ale articolului 
24c alineatele (4), (5) și (6), în următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

The period of time that an exemption shall be applicable should be transparent at the time 
that the investment decision is taken. Any powers given to the regulatory authorities to change 
the conditions that were applicable at the time of the final investment decision for the new 
project should be subject to a clear and robust procedure of appeal. Planning approvals 
should not lapse or be changed automatically.

Amendamentul 312
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 
dintre statele membre, instalațiile GNL sau 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 
dintre statele membre, instalațiile GNL sau 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 



AM\715225RO.doc 33/110 PE404.544v01-00

RO

cerere și pentru o perioadă limitată de 
timp, de o derogare de la dispozițiile 
articolelor 7, 18, 19, 20 și ale articolului 
24c alineatele (4), (5) și (6), în următoarele 
condiții:

cerere și pentru o perioadă definită de 
timp, de o derogare de la dispozițiile 
articolelor 7, 18, 19, 20 și ale articolului 
24c alineatele (4), (5) și (6), în următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

The period of time that an exemption shall be applicable should be transparent at the time 
that the investment decision is taken.

Amendamentul 313
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) investiția trebuie să intensifice 
concurența în furnizarea de gaze naturale și 
să îmbunătățească securitatea 
aprovizionării;

(a) investiția trebuie să intensifice 
concurența în furnizarea de gaze naturale și 
să îmbunătățească securitatea 
aprovizionării prin diversificarea surselor 
de aprovizionare cu gaz;

Or. ro

Justificare

Securitatea aprovizionării cu energie și în special cu gaze crește o dată cu diversificarea 
surselor de aprovizionare.

Amendamentul 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – litera c
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Text propus de Comisie Amendament

(c) infrastructura trebuie să fie deținută de 
o persoană fizică sau juridică care este 
separată, cel puțin în privința formei sale 
juridice, de operatorii de sistem în 
sistemele cărora se va construi;

(c) infrastructura trebuie să fie deținută de 
o persoană fizică sau juridică care este 
separată de operatorii de sistem în 
sistemele cărora se va construi;

Or. en

Justificare

To be consistent with the full ownership unbundling, the relevant part of this point should be 
deleted.

Amendamentul 315
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ca) infrastructura trebuie să fie 
exploatată de o persoană juridică 
independentă în raport cu operatorii de 
rețea în ale căror rețele se va construi 
infrastructura respectivă;”

Or. en

Justificare

Exemptions are mainly applied to important and critical infrastructures (interconnectors, 
LNG plants, storage facilities) which are precisely those requiring most neutral operation 
and management. Tariffs have a direct effect on the economic viability of an investment but 
not other exemptions. The exemption on TPA is not relevant, provided that there is a sufficient 
and stable level of use of the infrastructure.
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Amendamentul 316
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) derogarea nu aduce atingere 
concurenței sau bunei funcționări a pieței 
interne a gazelor naturale și nici 
funcționării eficiente a sistemului 
reglementat la care este conectată 
infrastructura.

(e) se garantează capacitatea necesară 
disponibilă pentru accesul terților.

Or. en

Justificare

Exemptions are mainly applied to important and critical infrastructures (interconnectors, 
LNG plants, storage facilities) which are precisely those requiring most neutral operation 
and management. Tariffs have a direct effect on the economic viability of an investment but 
not other exemptions. The exemption on TPA is not relevant, provided that there is a sufficient 
and stable level of use of the infrastructure.

Amendamentul 317
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ea) Proiectul este de interes european și 
traversează cel puțin o graniță națională 
din interiorul Uniunii.”

Or. de
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Justificare

Projekte von Europäischem Interesse müssen zumindest zwischen 2 Mitgliedsländern 
überschreiten.

Amendamentul 318
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ea) Proiectul este de interes european și 
traversează cel puțin o graniță națională 
din interiorul Uniunii.” 

Or. de

Justificare

Die derzeitige Gesetzeslage beinhaltet einige Instrumente, die Investitionen erleichtern sollen 
(z.B. Artikel 22 der Richtlinie 2003/55/EG). Verordnung 1775/2005 und Richtlinie 
2003/55/EG müssen allerdings verbessert werden, damit die Regulatoren die Möglichkeit 
haben, angemessene Anreize für Investitionen in neue Infrastruktur zu schaffen und um sicher 
zu gehen, dass die Netzbetreiber der Marktnachfrage nach Infrastruktur nachkommen.

Amendamentul 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ea) investiția nu este necesară pentru a 
face posibilă conformitatea cu o obligație 
asupra unei entități reglementate pentru 
transportul gazelor în cadrul unei rețele 
de transport.” 
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Or. en

Justificare

If this condition was not met (for example the proposed transmission capacity was required to 
maintain future secure deliveries to consumers) then one or more regulated TSOs should be 
responsible for the investment and it should be carried out under the normal regulatory 
regime (i.e. without a TPA exemption). This test should be added for all new interconnection 
investment i.e. whether for new pipelines or enhancements to existing pipelines.

Amendamentul 320
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Alineatul (1) se aplică și creșterilor 
semnificative de capacitate a 
infrastructurilor existente, precum și 
modificărilor acestor infrastructuri care 
permit dezvoltarea unor noi surse de 
aprovizionare cu gaze naturale.

(2) Alineatul (1) se aplică și tuturor 
creșterilor semnificative de capacitate a 
infrastructurilor existente, precum și 
modificărilor acestor infrastructuri care 
permit exploatarea unor cantități mai mari 
de gaze naturale, din mai multe surse.

Or. de

Justificare

Klar zustellen ist, dass nicht nur neue Versorgungsquellen, sondern auch neue 
Versorgungsverträge, selbst für Gas aus der gleichen Versorgungsquelle / dem gleichen 
Land, die EU-Vorschriften für Gas erfüllen müssen. Sie sind deshalb für die 
Gasversorgungssicherheit unbedingt erforderlich.

Amendamentul 321
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 2
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Text propus de Comisie Amendament

(2) Alineatul (1) se aplică și creșterilor 
semnificative de capacitate a 
infrastructurilor existente, precum și 
modificărilor acestor infrastructuri care 
permit dezvoltarea unor noi surse de 
aprovizionare cu gaze naturale.

(2) Alineatul (1) se aplică și creșterilor 
semnificative de capacitate a 
infrastructurilor existente, precum și 
modificărilor acestor infrastructuri care fac 
disponibile cantități suplimentare de gaze 
din sursele existente sau permit 
dezvoltarea unor noi surse de aprovizionare 
cu gaze naturale.

Or. en

Amendamentul 322
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare prevăzută 
la capitolul VIa poate, de la caz la caz, să 
decidă asupra derogărilor menționate la 
alineatele (1) și (2). În cazul în care 
infrastructura în cauză se află pe teritoriul 
mai multor state membre, agenția exercită 
atribuțiile conferite autorității de 
reglementare în temeiul prezentului 
articol.

(3) Autoritatea de reglementare prevăzută 
la capitolul VIa poate, de la caz la caz, să 
decidă asupra derogărilor menționate la 
alineatele (1) și (2). În cazul în care 
infrastructura în cauză se află pe teritoriul 
mai multor state membre, decizia de 
derogare este luată de autoritățile 
naționale de reglementare sau de orice 
alte organisme competente ale statelor 
membre implicate, după ce se consultă 
reciproc, și aprobată de Comisie, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
alineatele (4) și (5).

Or. en

Justificare

Any exemption request must be handled firstly by the regulatory authorities or any relevant 
bodies of the Member States concerned in order to facilitate and streamline the building of 
major new gas infrastructures and interconnectors, and then be submitted to the approval of 
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the Commission, which is the best guarantee of the European interests due to its constitutive 
mission as guardian of the Treaties.

Amendamentul 323
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare prevăzută 
la capitolul VIa poate, de la caz la caz, să 
decidă asupra derogărilor menționate la 
alineatele (1) și (2). În cazul în care 
infrastructura în cauză se află pe teritoriul 
mai multor state membre, agenția exercită 
atribuțiile conferite autorității de 
reglementare în temeiul prezentului articol. 

(3) Autoritatea de reglementare prevăzută 
la capitolul VIa poate, de la caz la caz, să 
decidă asupra derogărilor menționate la 
alineatele (1) și (2). În cazul în care 
infrastructura în cauză se află pe teritoriul 
mai multor state membre, agenția exercită 
atribuțiile conferite autorității de 
reglementare în temeiul prezentului articol.
Agenția adoptă o decizie după audierea 
prealabilă a autorităților de reglementare 
și a solicitantului în cauză.

Or. de

Justificare

Regulierungsbehörden und Erdgasunternehmen sollten beide von der Agentur vor einer 
Entscheidung konsultiert werden. Die Ergebnisse eines open season Verfahrens sollten als 
Grundlage für die Zuweisung von Kapazität an Dritte herangezogen werden, wo diese ihr 
Interesse an der im Verfahren angebotenen Kapazität verbindlich angezeigt haben. Diese 
Verbindlichkeit ist momentan noch nicht der Fall, was dem Investor jedoch eine verlässliche 
Planung erschwert.

Amendamentul 324
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2
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Text propus de Comisie Amendament

Derogările pot acoperi total sau parțial 
capacitatea noii infrastructuri sau pe cea a 
infrastructurii existente cu o capacitate 
semnificativ crescută.

Derogările pot acoperi întreaga capacitate 
a noii infrastructuri sau pe cea a 
infrastructurii existente în cazul unei 
creșteri semnificative a acesteia, sau 
numai anumite părți separate ale 
infrastructurii.

Or. de

Justificare

Regulierungsbehörden und Erdgasunternehmen sollten beide von der Agentur vor einer 
Entscheidung konsultiert werden. Die Ergebnisse eines open season Verfahrens sollten als 
Grundlage für die Zuweisung von Kapazität an Dritte herangezogen werden, wo diese ihr 
Interesse an der im Verfahren angebotenen Kapazität verbindlich angezeigt haben. Diese 
Verbindlichkeit ist momentan noch nicht der Fall, was dem Investor jedoch eine verlässliche 
Planung erschwert.

Amendamentul 325
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

La luarea deciziei de acordare a unei 
derogări, se ia în considerare, de la caz la 
caz, necesitatea de a impune condiții 
referitoare la durata derogării și accesul 
nediscriminatoriu la infrastructură. La 
luarea deciziei cu privire la respectivele 
condiții, se vor lua în calcul, în special, 
capacitatea suplimentară ce va fi construită 
sau modificarea capacității existente, 
orizontul de timp al proiectului și condițiile 
naționale.

La luarea deciziei de acordare a unei 
derogări, se ia în considerare, de la caz la 
caz, necesitatea de a impune condiții 
referitoare la durata derogării și accesul 
nediscriminatoriu la infrastructură. La 
luarea deciziei cu privire la respectivele 
condiții, se vor lua în calcul, în special, 
durata contractelor, capacitatea 
suplimentară ce va fi construită sau 
modificarea capacității existente, orizontul 
de timp al proiectului și condițiile 
naționale.

Or. en
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Justificare

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. A high level of prescribed rules upfront is 
not in line with the granting of an exemption from regulated access.

Amendamentul 326
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

La luarea deciziei de acordare a unei 
derogări, se ia în considerare, de la caz la 
caz, necesitatea de a impune condiții 
referitoare la durata derogării și accesul 
nediscriminatoriu la infrastructură. La 
luarea deciziei cu privire la respectivele 
condiții, se vor lua în calcul, în special, 
capacitatea suplimentară ce va fi construită 
sau modificarea capacității existente, 
orizontul de timp al proiectului și condițiile 
naționale.

La luarea deciziei de acordare a unei 
derogări, se ia în considerare, de la caz la 
caz, necesitatea de a impune condiții 
referitoare la durata derogării și accesul 
nediscriminatoriu la infrastructură. La 
luarea deciziei cu privire la respectivele 
condiții, se vor lua în calcul, în special, 
durata contractelor, capacitatea 
suplimentară ce va fi construită sau 
modificarea capacității existente, orizontul 
de timp al proiectului și condițiile 
naționale.

Or. en

Justificare

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas
undertakings which may deter potential investment. Regulatory intervention should be 
minimal where projects enhance competition and have adequate “use it or sell it” rules in 
place. Any powers given to the regulatory authorities to change the conditions that were 
applicable at the time of the final investment decision for the new project should be subject to 
a clear and robust procedure of appeal.
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Amendamentul 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

La luarea deciziei de acordare a unei 
derogări, se ia în considerare, de la caz la 
caz, necesitatea de a impune condiții 
referitoare la durata derogării și accesul 
nediscriminatoriu la infrastructură. La 
luarea deciziei cu privire la respectivele 
condiții, se vor lua în calcul, în special, 
capacitatea suplimentară ce va fi construită 
sau modificarea capacității existente, 
orizontul de timp al proiectului și condițiile 
naționale.

La luarea deciziei de acordare a unei 
derogări, se ia în considerare, de la caz la 
caz, necesitatea de a impune condiții 
referitoare la durata derogării și accesul 
nediscriminatoriu la infrastructură. La 
luarea deciziei cu privire la respectivele 
condiții, se vor lua în calcul, în special, 
durata contractelor, capacitatea 
suplimentară ce va fi construită sau 
modificarea capacității existente, orizontul 
de timp al proiectului și condițiile 
naționale.

Or. en

Justificare

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment.

Amendamentul 328
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității. Normele 
impun ca toți utilizatorii potențiali ai 
infrastructurii să fie invitați să își 

La acordarea unei derogări, autoritatea de 
reglementare poate decide asupra 
principiilor pentru gestionarea și alocarea 
capacității, în măsura în care această 
decizie nu împiedică punerea în aplicare a 
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manifeste interesul cu privire la 
contractarea de capacitate anterior 
alocării de capacitate în ceea ce privește 
noua infrastructură, inclusiv pentru uz 
propriu. Autoritatea de reglementare 
impune ca normele referitoare la 
managementul congestionării să includă 
obligația de a oferi pe piață capacitatea 
neutilizată și impune ca utilizatorii 
instalației să aibă dreptul de a-și 
comercializa capacitățile contractate pe 
piața secundară. La evaluarea criteriilor 
menționate la alineatul 1 literele (a), (b) și 
(e) din prezentul articol, autoritatea de 
reglementare ia în considerare rezultatele 
procedurii de alocare a capacităților.

contractelor pe termen lung.

Or. en

Justificare

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. A high level of prescribed rules upfront is 
not in line with the granting of an exemption from regulated access.

Amendamentul 329
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității. Normele 
impun ca toți utilizatorii potențiali ai 
infrastructurii să fie invitați să își 
manifeste interesul cu privire la 
contractarea de capacitate anterior 
alocării de capacitate în ceea ce privește 
noua infrastructură, inclusiv pentru uz 

La acordarea unei derogări, autoritatea de 
reglementare poate decide în legătură cu 
principiile pentru gestionarea și alocarea 
capacității, în măsura în care această 
decizie nu împiedică punerea în aplicare a 
contractelor pe termen lung.
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propriu. Autoritatea de reglementare 
impune ca normele referitoare la 
managementul congestionării să includă 
obligația de a oferi pe piață capacitatea 
neutilizată și impune ca utilizatorii 
instalației să aibă dreptul de a-și 
comercializa capacitățile contractate pe 
piața secundară. La evaluarea criteriilor 
menționate la alineatul 1 literele (a), (b) și 
(e) din prezentul articol, autoritatea de 
reglementare ia în considerare rezultatele 
procedurii de alocare a capacităților.

Or. en

Justificare

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. Regulatory intervention should be 
minimal where projects enhance competition and have adequate “use it or sell it” rules in 
place. Any powers given to the regulatory authorities to change the conditions that were 
applicable at the time of the final investment decision for the new project should be subject to 
a clear and robust procedure of appeal.

Amendamentul 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității. Normele 
impun ca toți utilizatorii potențiali ai 
infrastructurii să fie invitați să își 
manifeste interesul cu privire la 
contractarea de capacitate anterior 
alocării de capacitate în ceea ce privește 
noua infrastructură, inclusiv pentru uz 
propriu. Autoritatea de reglementare 

La acordarea unei derogări, autoritatea de 
reglementare poate decide în legătură cu 
principiile pentru gestionarea și alocarea 
capacității, în măsura în care această 
decizie nu împiedică punerea în aplicare a 
contractelor pe termen lung.
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impune ca normele referitoare la 
managementul congestionării să includă 
obligația de a oferi pe piață capacitatea 
neutilizată și impune ca utilizatorii 
instalației să aibă dreptul de a-și 
comercializa capacitățile contractate pe 
piața secundară. La evaluarea criteriilor 
menționate la alineatul 1 literele (a), (b) și 
(e) din prezentul articol, autoritatea de 
reglementare ia în considerare rezultatele 
procedurii de alocare a capacităților.

Or. en

Justificare

The proposed revision of Article 22 increases the complexity of the new natural gas 
undertakings which may deter potential investment. A high level of prescriptiveness upfront is 
not in line with the granting of an exemption from regulated access.

Amendamentul 331
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragrafele 4 și 5

Text propus de Comisie Amendament

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității.

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității, care pot 
fi modificate, dacă este necesar, pe 
perioada în care infrastructura este 
exceptată de la dispozițiile menționate, în 
vederea adaptării la cerințele economice 
și de piață aplicabile.

Normele impun ca toți utilizatorii potențiali 
ai infrastructurii să fie invitați să își 
manifeste interesul cu privire la 
contractarea de capacitate anterior alocării 
de capacitate în ceea ce privește noua 
infrastructură, inclusiv pentru uz propriu. 

Normele impun ca toți utilizatorii potențiali 
ai infrastructurii să fie invitați să își 
manifeste interesul cu privire la 
contractarea de capacitate anterior alocării 
de capacitate în ceea ce privește noua 
infrastructură, inclusiv pentru uz propriu. 
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Autoritatea de reglementare impune ca 
normele referitoare la managementul 
congestionării să includă obligația de a 
oferi pe piață capacitatea neutilizată și 
impune ca utilizatorii instalației să aibă 
dreptul de a-și comercializa capacitățile 
contractate pe piața secundară. La 
evaluarea criteriilor menționate la alineatul 
1 literele (a), (b) și (e) din prezentul articol, 
autoritatea de reglementare ia în 
considerare rezultatele procedurii de 
alocare a capacităților.

Autoritatea de reglementare impune ca 
normele referitoare la managementul 
congestionării să includă obligația de a 
oferi pe piață capacitatea neutilizată și 
impune ca utilizatorii instalației să aibă 
dreptul de a-și comercializa capacitățile 
contractate pe piața secundară. La 
evaluarea criteriilor menționate la alineatul 
1 literele (a), (b) și (e) din prezentul articol, 
autoritatea de reglementare ia în 
considerare rezultatele procedurii de 
alocare a capacităților pentru care terții si-
au anunțat un angajament obligatoriu.

Or. de

Justificare

Regulierungsbehörden und Erdgasunternehmen sollten beide von der Agentur vor einer 
Entscheidung konsultiert werden. Die Ergebnisse eines open season Verfahrens sollten als 
Grundlage für die Zuweisung von Kapazität an Dritte herangezogen werden, wo diese ihr 
Interesse an der im Verfahren angebotenen Kapazität verbindlich angezeigt haben. Diese 
Verbindlichkeit ist momentan noch nicht der Fall, was dem Investor jedoch eine verlässliche 
Planung erschwert.

Amendamentul 332
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității. Normele 
impun ca toți utilizatorii potențiali ai 
infrastructurii să fie invitați să își manifeste 
interesul cu privire la contractarea de 
capacitate anterior alocării de capacitate în 
ceea ce privește noua infrastructură, 
inclusiv pentru uz propriu. Autoritatea de 

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității. Normele 
impun ca toți utilizatorii potențiali ai 
infrastructurii să fie invitați să își manifeste 
interesul cu privire la contractarea de 
capacitate anterior alocării de capacitate în 
ceea ce privește noua infrastructură, 
inclusiv pentru uz propriu. Procedura de 
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reglementare impune ca normele 
referitoare la managementul congestionării 
să includă obligația de a oferi pe piață 
capacitatea neutilizată și impune ca 
utilizatorii instalației să aibă dreptul de a-și 
comercializa capacitățile contractate pe 
piața secundară. La evaluarea criteriilor 
menționate la alineatul 1 literele (a), (b) și 
(e) din prezentul articol, autoritatea de 
reglementare ia în considerare rezultatele 
procedurii de alocare a capacităților.

alocare nu mărește ponderea relativă a 
furnizorului dominant, cu excepția 
cazului în care întreaga cerere de 
capacități aferentă terților este acoperită 
în mod rezonabil. Autoritatea de 
reglementare decide în legătură cu acest 
aspect. Autoritatea de reglementare impune 
ca normele referitoare la managementul 
congestionării să includă obligația de a 
oferi pe piață capacitatea neutilizată și 
impune ca utilizatorii instalației să aibă 
dreptul de a-și comercializa capacitățile 
contractate pe piața secundară. La 
evaluarea criteriilor menționate la alineatul 
1 literele (a), (b) și (e), autoritatea de 
reglementare ia în considerare rezultatele 
procedurii de alocare a capacităților.

Or. en

Justificare

Exemptions should ensure that all market players are satisfied to a reasonable extent and 
avoid the consolidation of dominant positions.

Amendamentul 333
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității. Normele 
impun ca toți utilizatorii potențiali ai 
infrastructurii să fie invitați să își manifeste 
interesul cu privire la contractarea de 
capacitate anterior alocării de capacitate în 
ceea ce privește noua infrastructură, 
inclusiv pentru uz propriu. Autoritatea de 

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare poate decide 
asupra normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității. Normele 
pot impune ca toți utilizatorii potențiali ai 
infrastructurii să fie invitați să își manifeste 
interesul cu privire la contractarea de 
capacitate anterior alocării de capacitate în 
ceea ce privește noua infrastructură, 
inclusiv pentru uz propriu. Autoritatea de 
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reglementare impune ca normele 
referitoare la managementul congestionării 
să includă obligația de a oferi pe piață 
capacitatea neutilizată și impune ca 
utilizatorii instalației să aibă dreptul de a-și 
comercializa capacitățile contractate pe 
piața secundară. La evaluarea criteriilor 
menționate la alineatul 1 literele (a), (b) și 
(e) din prezentul articol, autoritatea de 
reglementare ia în considerare rezultatele 
procedurii de alocare a capacităților.

reglementare poate impune ca normele 
referitoare la managementul congestionării 
să includă obligația de a oferi pe piață 
capacitatea neutilizată și poate impune ca 
utilizatorii instalației să aibă dreptul de a-și 
comercializa capacitățile contractate pe 
piața secundară. La evaluarea criteriilor 
menționate la alineatul 1 literele (a), (b) și 
(e), autoritatea de reglementare poate lua
în considerare rezultatele procedurii de 
alocare a capacităților.

Or. en

Justificare

Open season (or comparable) procedures are an important tool in assessing market needs in 
terms of project sizes and subsequent capacity allocation, but they could imply a cost which 
undermines the feasibility of some projects. If the NRA feels an open season would undermine 
the feasibility of the project the NRA may not require the project sponsor to conduct an open 
season.

Amendamentul 334
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 4 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(4) Autoritatea de reglementare transmite 
Comisiei, fără întârziere, o copie a tuturor 
cererilor de derogare, imediat după 
primirea acestora. Autoritatea competentă 
notifică fără întârziere Comisiei decizia 
luată, împreună cu toate informațiile 
relevante referitoare la aceasta. Aceste 
informații sunt comunicate Comisiei în 
formă consolidată, permițându-se astfel 
Comisiei să ajungă la o decizie bine 
fundamentată. Informațiile trebuie să 
cuprindă în special:

(4) Autoritatea de reglementare transmite 
Comisiei, fără întârziere, o copie a tuturor 
cererilor de derogare, imediat după 
primirea acestora. Autoritatea competentă 
notifică fără întârziere Comisiei decizia 
luată, împreună cu toate informațiile 
relevante referitoare la aceasta. Aceste 
informații pot fi comunicate Comisiei în 
formă consolidată, permițându-se astfel 
Comisiei să ajungă la o decizie bine 
fundamentată, care, în cazul deciziilor 
agenției adoptate în conformitate cu 
alineatul (3), poate evalua doar impactul 
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acestora asupra normelor comunitare 
privind concurența. Informațiile trebuie să 
cuprindă în special:

Or. en

Justificare

CEER welcomes the proposal to give ACER the power to decide exemptions, but these 
decisions should not be subject to the Commission’s review except as regards compliance 
with competition rules. ACER should be able to make independent decisions on the merits of 
case by case exemptions without Commission oversight.

Amendamentul 335
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) motivele detaliate pe baza cărora 
autoritatea de reglementare a acordat 
derogarea, inclusiv datele financiare care 
demonstrează necesitatea derogării;

(a) motivele detaliate pe baza cărora 
autoritatea de reglementare a acordat sau a 
refuzat derogarea, împreună cu trimiterea 
la acel articol pe care se bazează o astfel 
de decizie, inclusiv datele financiare care 
demonstrează necesitatea derogării;

Or. en

Justificare

A national regulatory authority should be required to explain the reasons for refusal, not only 
for granting of an exemption.  Explanation in relation to specific articles and not only to 
exemption in general will add clarity to the NRA’s submitted reasoning.
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Amendamentul 336
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) motivele detaliate pe baza cărora 
autoritatea de reglementare a acordat 
derogarea, inclusiv datele financiare care 
demonstrează necesitatea derogării;

(a) motivele detaliate menționând acele 
articole pe baza cărora autoritatea de 
reglementare a acordat derogarea, inclusiv 
datele financiare care demonstrează 
necesitatea derogării;

Or. en

Justificare

For each article the possible reasons for exemptions are completely different. Only the strictly 
necessary exemptions should be given and therefore each of them should be justified 
separately, showing, for example, the mechanisms by which the exemption enhances 
competition or is indispensable to make the infrastructure viable.

Amendamentul 337
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) analiza efectuată în privința efectelor 
acordării derogării asupra concurenței și 
asupra bunei funcționări a pieței interne a 
gazelor naturale;

(b) analiza efectuată în privința efectelor 
acordării derogării asupra concurenței și 
asupra bunei funcționări a pieței interne a 
gazelor naturale, în special motivele care 
menționează acele articole pe baza cărora 
derogarea sporește concurența;

Or. en
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Justificare

For each article the possible reasons for exemptions are completely different. Only the strictly 
necessary exemptions should be given and therefore each of them should be justified 
separately, showing, for example, the mechanisms by which the exemption enhances 
competition or is indispensable to make the infrastructure viable.

Amendamentul 338
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ea) normele aferente gestionării 
capacității stabilite.”

Or. en

Justificare

The addition of (ea) is give further clarity to the tasks of the NRA 

Amendamentul 339
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 4 – litera ea (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ea) în cazul în care derogarea se referă 
la o conductă de interconectare, 
capacitatea suplimentară deschisă 
accesului terților și favorizând 
schimburile comerciale libere pe întreg 
cuprinsul pieței interne europene.”

Or. en
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Justificare

From any new infrastructure the element that really favours competition is the capacity or 
services open to third parties, the rest exclusively favouring one company.

Amendamentul 340
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca autoritatea de 
reglementare să modifice sau să retragă 
decizia de acordare a unei derogări. 
Această perioadă începe în ziua imediat 
următoare primirii notificării. Termenul 
de două luni poate fi prelungit cu încă 
două luni în cazul în care Comisia are 
nevoie de informații suplimentare. 
Această perioadă începe în ziua imediat 
următoare primirii informațiilor 
suplimentare complete. Perioada de două 
luni poate fi, de asemenea, prelungită cu 
acordul Comisiei și al autorității de 
reglementare. În cazul în care 
informațiile solicitate nu sunt furnizate în 
cadrul perioadei fixate în cerere, 
notificarea se consideră retrasă cu 
excepția cazurilor în care, înainte de 
expirarea perioadei, fie perioada a fost 
prelungită cu acordul Comisiei și al 
autorității de reglementare, fie autoritatea 
de reglementare a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă.

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca autoritatea de 
reglementare să modifice sau să retragă 
decizia de acordare a unei derogări. În 
cazul în care infrastructura în cauză se 
găsește într-o zonă care se întinde pe 
teritoriul mai multor state membre, nu 
mai este necesară verificarea deciziei 
Agenției de către Comisie.

Autoritatea de reglementare se 
conformează deciziei Comisiei de 
modificare sau de retragere a deciziei de 
derogare în termen de patru săptămâni și 
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informează Comisia în consecință.
Comisia păstrează confidențialitatea 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial.
Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția infrastructurii nu a început încă 
și la cinci ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operațională. 

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția infrastructurii nu a început încă 
și la cinci ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operațională. 

Or. de

Justificare

Der Originaltext der Richtlinie verlängert den Prozess zur Gewährung einer Ausnahme 
unnötig und bürdet dem Investor zu viele rechtliche und regulatorische Risiken auf. Die enge 
Befristung der Dauer des Entscheidungsprozesses zur Gewährung einer Ausnahme durch die 
Kommission ist nicht akzeptabel, da in den meisten Mitgliedstaaten nationale Bauplanungen 
und Baugesetzgebungen zu Zeitverzögerungen von bis zu 10 – 15 Jahren zwischen der 
Planung und dem Bau der Infrastruktur führen.

Amendamentul 341
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca autoritatea de 
reglementare să modifice sau să retragă 
decizia de acordare a unei derogări. 
Această perioadă începe în ziua imediat 
următoare primirii notificării. Termenul de 
două luni poate fi prelungit cu încă două 
luni în cazul în care Comisia are nevoie de 
informații suplimentare. Această perioadă 
începe în ziua imediat următoare primirii 
informațiilor suplimentare complete. 

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca autoritatea de 
reglementare să modifice sau să retragă 
decizia de acordare a unei derogări. 
Această perioadă începe în ziua imediat 
următoare primirii notificării. Termenul de 
două luni poate fi prelungit cu încă o lună
în cazul în care Comisia are nevoie de 
informații suplimentare. Această perioadă 
începe în ziua imediat următoare primirii 
informațiilor suplimentare complete. În 
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Perioada de două luni poate fi, de 
asemenea, prelungită cu acordul Comisiei 
și al autorității de reglementare. În cazul 
în care informațiile solicitate nu sunt 
furnizate în cadrul perioadei fixate în 
cerere, notificarea se consideră retrasă cu 
excepția cazurilor în care, înainte de 
expirarea perioadei, fie perioada a fost 
prelungită cu acordul Comisiei și al 
autorității de reglementare, fie autoritatea 
de reglementare a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă.

cazul în care informațiile solicitate nu sunt 
furnizate în cadrul perioadei fixate în 
cerere, notificarea se consideră retrasă cu 
excepția cazurilor în care, înainte de 
expirarea perioadei, fie perioada a fost 
prelungită cu acordul Comisiei și al 
autorității de reglementare, fie autoritatea 
de reglementare a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă.

Or. en

Amendamentul 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca autoritatea de 
reglementare să modifice sau să retragă 
decizia de acordare a unei derogări. 
Această perioadă începe în ziua imediat 
următoare primirii notificării. Termenul de 
două luni poate fi prelungit cu încă două 
luni în cazul în care Comisia are nevoie de 
informații suplimentare. Această perioadă 
începe în ziua imediat următoare primirii 
informațiilor suplimentare complete. 
Perioada de două luni poate fi, de 
asemenea, prelungită cu acordul Comisiei 
și al autorității de reglementare. În cazul în 
care informațiile solicitate nu sunt furnizate 
în cadrul perioadei fixate în cerere, 
notificarea se consideră retrasă cu excepția 
cazurilor în care, înainte de expirarea 

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca autoritatea de 
reglementare să modifice sau să retragă 
decizia de acordare a unei derogări. 
Această perioadă începe în ziua imediat 
următoare primirii notificării. Termenul de 
două luni poate fi prelungit cu încă două 
luni în cazul în care Comisia are nevoie de 
informații suplimentare. Această perioadă 
începe în ziua imediat următoare primirii 
informațiilor suplimentare complete. 
Perioada de două luni poate fi, de 
asemenea, prelungită cu acordul Comisiei 
și al autorității de reglementare. În cazul în 
care informațiile solicitate nu sunt furnizate 
înainte de expirarea perioadei de 
prelungire sau în cazul în care, înainte de 
expirarea perioadei, perioada nu a fost 
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perioadei, fie perioada a fost prelungită cu 
acordul Comisiei și al autorității de 
reglementare, fie autoritatea de 
reglementare a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă.

prelungită cu acordul Comisiei și al 
autorității de reglementare, sau autoritatea 
de reglementare nu a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă, notificarea se 
consideră totuși ca fiind completă.

Or. it

Justificare

The principle that an exemption decision should be deemed to have been withdrawn if the 
national authority does not send the Commission the documentation requested by the due date 
is untenable. If it were maintained it would make the authorisation process more uncertain, as 
the documentation would have to be sent by a third party over whom the applicant for the 
exemption would have no control.

Amendamentul 343
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca autoritatea de 
reglementare să modifice sau să retragă 
decizia de acordare a unei derogări. 
Această perioadă începe în ziua imediat 
următoare primirii notificării. Termenul de 
două luni poate fi prelungit cu încă două 
luni în cazul în care Comisia are nevoie de 
informații suplimentare. Această perioadă 
începe în ziua imediat următoare primirii 
informațiilor suplimentare complete. 
Perioada de două luni poate fi, de 
asemenea, prelungită cu acordul Comisiei 
și al autorității de reglementare. În cazul în 
care informațiile solicitate nu sunt furnizate 
în cadrul perioadei fixate în cerere, 
notificarea se consideră retrasă cu excepția 

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, cu privire la regulile de 
concurență, ca autoritatea de reglementare 
să modifice sau să retragă decizia de 
acordare a unei derogări. Această perioadă 
începe în ziua imediat următoare primirii 
notificării. Termenul de două luni poate fi 
prelungit cu încă două luni în cazul în care 
Comisia are nevoie de informații 
suplimentare. Această perioadă începe în 
ziua imediat următoare primirii 
informațiilor suplimentare complete. 
Perioada de două luni poate fi, de 
asemenea, prelungită cu acordul Comisiei 
și al autorității de reglementare. În cazul în 
care informațiile solicitate nu sunt furnizate 
în cadrul perioadei fixate în cerere, 
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cazurilor în care, înainte de expirarea 
perioadei, fie perioada a fost prelungită cu 
acordul Comisiei și al autorității de 
reglementare, fie autoritatea de 
reglementare a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă.

notificarea se consideră retrasă cu excepția 
cazurilor în care, înainte de expirarea 
perioadei, fie perioada a fost prelungită cu 
acordul Comisiei și al autorității de 
reglementare, fie autoritatea de 
reglementare a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă.

Or. en

Justificare

CEER welcomes the proposal to give ACER the power to decide exemptions, but these 
decisions should not be subject to the Commission’s review except as regards compliance 
with competition rules. ACER should be able to make independent decisions on the merits of 
case by case exemptions without Commission oversight.

Amendamentul 344
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi 
ani de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a 
început încă și la cinci ani de la adoptare 
în cazul în care, la acea dată, 
infrastructura nu este încă operațională.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi 
ani de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a 
început încă și la cinci ani de la adoptare 
în cazul în care, la acea dată, 
infrastructura nu este încă operațională.

eliminat

Or. en

Justificare

Major infrastructure projects such as interconnectors, LNG terminals or storage facilities 
usually have long lead times (for example due to complicated planning and permitting 
processes) and may well exceed the time limits in the proposed text. The application of a time 
limit clause that will change the conditions of an approved investment case will thus add a 
significant additional risk to natural gas undertakings that already carry a high level of risk, 
thus creating additional barriers.

Amendamentul 346
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi 
ani de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a 
început încă și la cinci ani de la adoptare 
în cazul în care, la acea dată, 

Împotriva deciziilor de derogare ale 
autorității de reglementare adoptate în 
temeiul prezentului articol, va exista o 
procedură transparentă și strictă a căii de 
atac. Condițiile de aprobare a unei 
derogări acordate în temeiul prezentului 
articol nu se modifică retroactiv fără 
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infrastructura nu este încă operațională. acordul tutror părților implicate.

Or. en

Amendamentul 347
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a 
început încă și la cinci ani de la adoptare
în cazul în care, la acea dată, infrastructura 
nu este încă operațională.

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele în cazul 
în care, la acea dată, construcția 
infrastructurii nu a început încă la doi ani 
după ce au fost obținute toate hotărârile și 
aprobările necesare din partea 
autorităților naționale sau regionale. De 
asemenea, decizia își încetează efectele în 
cazul în care infrastructura nu este încă 
operațională în termen de cinci ani de la 
obținerea tuturor hotărârilor și 
aprobărilor naționale și regionale. În 
cazul în care construcția unor 
infrastructuri de mari dimensiuni este 
întârziată din cauza unor împrejurări 
neprevăzute, investitorul trebuie să 
comunice această situație autorității de 
reglementare, având posibilitatea de a 
solicita o prelungire corespunzătoare a 
termenelor susmenționate.

Or. de

Justificare

Der Originaltext der Richtlinie verlängert den Prozess zur Gewährung einer Ausnahme 
unnötig und bürdet dem Investor zu viele rechtliche und regulatorische Risiken auf. Die enge 
Befristung der Dauer des Entscheidungsprozesses zur Gewährung einer Ausnahme durch die 
Kommission ist nicht akzeptabel, da in den meisten Mitgliedstaaten nationale Bauplanungen 
und Baugesetzgebungen zu Zeitverzögerungen von bis zu 10 – 15 Jahren zwischen der 
Planung und dem Bau der Infrastruktur führen.
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Amendamentul 348
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie
de derogare își încetează efectele la doi 
ani de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a 
început încă și la cinci ani de la adoptare
în cazul în care, la acea dată, infrastructura 
nu este încă operațională.

Decizia de derogare a Comisiei își 
încetează efectele în cazul în care 
infrastructura nu este operațională în 
termen de cinci ani de la emiterea tuturor 
deciziilor și autorizațiilor naționale și 
regionale. În cazul în care construcția 
unei infrastructuri de amploare este 
întârziată din cauza unor circumstanțe 
neprevăzute, investitorul va anunța 
autoritatea națională de reglementare în 
cauză și poate solicita o prelungire 
adecvată a perioadei mai sus menționate.

Or. en

Justificare

The investment in large infrastructure projects contains a tremendous risk for investors. The 
loss of an exemption after the Commission decision has been rendered comes along with 
unforeseeable uncertainties as there will be other authorisations required on local or even 
regional level. Furthermore the built of an infrastructure might be delayed due to technical or 
topographic problems. These problems must be addressed in an adequate manner and should 
be discussed with the regulatory authority concerned.

Amendamentul 349
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4
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Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a 
început încă și la cinci ani de la adoptare 
în cazul în care, la acea dată, 
infrastructura nu este încă operațională.

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare se revizuiește după cinci ani.

Or. en

Justificare

Major infrastructure projects such as interconnectors, LNG terminals or storage facilities 
usually have long lead times (for example due to complicated planning and permitting 
processes) and may well exceed the time limits in the proposed text. The application of the 
proposed time limit clause that will change the conditions of an approved investment case will 
thus add a significant additional risk to natural gas undertakings that already carry a high 
level of risk, thus creating additional

Amendamentul 350
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția infrastructurii nu a început încă 
și la cinci ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operațională.

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la cinci 
ani de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a început 
încă. Această perioadă poate fi prelungită 
de către Comisie în cazul în care se poate 
demonstra că, în ciuda tuturor eforturilor 
rezonabile de a începe construcția la timp, 
au existat motive specifice pentru o 
întârziere.

Or. en
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Justificare

The Commission’s approval to exemption decisions should not be time limited. Very often 
network operators are not able to realise project within the planned time schedule for reasons 
which are beyond their control (e.g. complaint before court in connection with EIA permit 
requirements).

Amendamentul 351
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția infrastructurii nu a început încă 
și la cinci ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operațională.

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la cinci
ani de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a început 
încă, cu excepția cazului în care 
investitorul poate demonstra că această 
întârziere se datorează unor terți dincolo 
de controlul său. În exercitarea 
competențelor sale în conformitate cu 
prezentul articol, Comisia se consultă în 
prealabil cu agenția. 

Or. en

Justificare

The Commissions approval to exemption decisions should only be limited by 5 years, as big 
infrastructure programmes need more than 2 years in order to be developed. Even if the 
construction has not been started within 5 years because of reasons laying at a third part the 
approval to exemption, that approval of exemption will not lose effect.
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Amendamentul 352
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Article 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția infrastructurii nu a început încă 
și la cinci ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operațională.

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la trei ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția infrastructurii nu a început încă 
și la șapte ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operațională.

Or. ro

Justificare

În general, construcția unui proiect de infrastructură de gaze de dimensiuni mari, care trece 
prin mai multe țări, poate dura mai mult de cinci ani. De aceea, termenul de 5 ani pentru 
ridicarea deciziei de derogare în caz de neoperaționalitate este prea scurt.

Amendamentul 353
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția infrastructurii nu a început încă 
și la cinci ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operațională.

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția infrastructurii nu a început încă 
și la cinci ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, infrastructura nu este 
încă operațională, cu excepția cazului în 
care neînceperea construcției sau a 
exploatării infrastructurii (după caz) se 
datorează unor circumstanțe dincolo de 
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controlul persoanei căreia i-a fost 
acordată derogarea.

Or. en

Justificare

While it is clearly desirable that parties in receipt of an exemption construct the exempted 
infrastructure promptly after the grant of such exemption, the automatic termination of an 
exemption because construction of the infrastructure had not started, or commercial 
operation had not commenced as a result of circumstances beyond the developer’s control 
would represent a major risk to potential developers of the infrastructure.  This will remove 
the disincentive to investment.

Amendamentul 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(5a) Condițiile de aprobare a unei 
derogări acordate în temeiul prezentului 
articol nu se modifică retroactiv fără 
acordul tutror părților implicate.”

Or. en

Justificare

Conditions of exemption approvals should not be changed retrospectively unless all parties 
involved in granting the exemption (holder of the exemption, NRA and Commission) agree.

Amendamentul 355
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 6
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Text propus de Comisie Amendament

(6) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Die Einflussnahme des Parlaments soll durch das vorgeschlagene Komitologieverfahren 
eingeschränkt werden. Dadurch würden wesentliche Entscheidungen dem 
Gesetzgebungsverfahren entzogen. Die Regelungen zur Gewährung von Ausnahmen bezüglich 
neuer Infrastrukturen von den TPA- und Entflechtungsregelungen sind zu wichtig, um 
„technisch“ oder „nicht entscheidend“ zu sein. Aus diesem Grund müssen alle Änderungen, 
die diesen Artikel betreffen, im üblichen Entscheidungsverfahren und nicht im 
Komitologieverfahren behandelt werden.

Amendamentul 356
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 

eliminat
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articolul 30 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 357
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

(6) Comisia poate modifica orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se modifică în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission soll auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.

Amendamentul 358
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 6a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

„(6a)În exercitarea competențelor sale în 
conformitate cu prezentul articol, Comisia 
se consultă în prealabil cu agenția.”

Or. en

Justificare

The power to decide on the exemption of cross border infrastructures should not be 
transferred to the Agency since otherwise regulators from countries not affected could 
influence within the Agency the outcome of exemption decisions. Examples in the past show 
that national regulators very often pursue the national interest. Moreover, in the light of ECJ 
Case 9/56 Meroni [1958] ECR 133, decision making powers which imply discretion may not 
be conferred to bodies not foreseen in the Treaties.

Amendamentul 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(13a) La articolul 24 alineatul (1) litera 
(b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) furnizarea de gaze naturale de către 
o întreprindere sau de către consumatori 
din sectorul gazelor naturale oricărui 
consumator eligibil de pe teritoriul său, 
printr-o magistrală directă.”

Or. en

Justificare

A gas pipe, linking a natural gas undertaking with an eligible customer can also exist between 
a customer and an eligible customer. In that case the latter is not directly connected to the 
gas distribution system, but connected via another customer. The amendment enables Member 
States to ensure that a customer located between the distribution system and another 
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customer, is not burdened with typical duties for distribution system operators.

Amendamentul 360
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24a – alineatul 3 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) autoritatea de reglementare are 
personalitate juridică, autonomie bugetară
și resursele umane și financiare 
corespunzătoare necesare în vederea 
îndeplinirii obligațiilor sale;

(a) autoritatea de reglementare are 
personalitate juridică, autonomie 
financiară și resursele umane și financiare 
corespunzătoare necesare în vederea 
îndeplinirii obligațiilor sale;

Or. en

Justificare

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.

Amendamentul 361
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24a – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat de cel puțin cinci 
ani și cel mult zece ani; orice numire 
pentru un mandat de cinci ani este 
reînnoită doar o singură dată, în timp ce 
orice mandat mai lung nu este reînnoit;
organele de conducere nu pot fi eliberate 
din funcție pentru niciun motiv, altul decât 
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în cazul în care nu mai îndeplinesc 
condițiile prevăzute la prezentul articol sau 
în care au comis o faptă din culpă gravă.

Or. en

Justificare

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.

Amendamentul 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24a – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat de cel puțin cinci 
ani și cel mult zece ani; orice numire 
pentru un mandat de cinci ani este 
reînnoită doar o singură dată, în timp ce 
orice mandat mai lung nu este reînnoit;
organele de conducere nu pot fi eliberate 
din funcție pentru niciun motiv, altul decât 
în cazul în care nu mai îndeplinesc 
condițiile prevăzute la prezentul articol sau 
în care au comis o faptă din culpă gravă.

Or. en

Justificare

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.
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Amendamentul 363
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24a – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu pot 
fi eliberate din funcție pentru niciun motiv, 
altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă. 

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care poate fi reînnoit o singură 
dată sau pentru un mandat de până la 
zece ani care nu poate fi reînnoit și nu pot 
fi eliberate din funcție decât în cazul în 
care nu mai îndeplinesc condițiile 
prevăzute la prezentul articol sau în care au 
comis o faptă din culpă gravă.

Or. de

Justificare

Bei einer Amtszeit von mindestens 5 Jahren sollte diese einmal um weitere fünf Jahre 
verlängert werden können.

Amendamentul 364
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24a – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu pot 
fi eliberate din funcție pentru niciun motiv, 
altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cinci ani, 
care poate fi reînnoit o singură dată sau 
pentru un mandat de până la zece ani 
care nu poate fi reînnoit și nu pot fi 
eliberate din funcție decât în cazul în care 
nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
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faptă din culpă gravă.

Or. de

Justificare

Bei einer Amtszeit von mindestens fünf Jahren für den nationalen Regulator sollte diese 
einmal um bis zu weitere mindestens fünf Jahre verlängert werden können, da der Gasmarkt 
generell langfristige Entscheidungen verlangt und einer gewissen Stabilität bedarf. Längere 
Amtszeiten sollten nicht verlängerbar sein.

Amendamentul 365
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24a – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia 
sunt numite pentru un mandat fix de cel 
puțin cinci ani, care nu poate fi reînnoit și 
nu pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) președinții și vicepreședinții acesteia 
sunt numiți pentru un mandat fix de cel 
puțin cinci ani, care poate fi reînnoit o 
singură dată și nu pot fi eliberate din 
funcție pentru niciun motiv, altul decât în 
cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 
prevăzute la prezentul articol sau în care au 
comis o faptă din culpă gravă.

Or. ro

Justificare

Este important ca numirea pentru un mandat de 5 ani să se facă doar pentru cel mai înalt 
nivel de management al autorității, care cel mai adesea este de președinți și vicepreședinți. 
Mandatul acestora ar trebui sa poată fi reînnoit o singură dată. Funcționarii publici ar trebui 
să poată să își continue cariera in instituție, dacă nu există motive pentru a interzice acest 
lucru sau aceștia nu doresc să părăsească instituția.
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Amendamentul 366
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24a – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(3a) Comisia adoptă norme minime 
privind transparența și responsabilitatea 
autorităților naționale de reglementare, 
prin adoptarea unor orientări care să 
asigure respectarea deplină și reală a 
dispozițiilor din alineatele (1) și (2) de 
către autoritățile naționale de 
reglementare. Aceste măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).”

Or. en

Justificare

To ensure the effective opening up of the internal market in electricity National Regulatory 
authorities must be subject to minimum standards on transparency and accountability that 
allow them to effectively monitor the electricity market.

Amendamentul 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24a – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(3a) Comisia adoptă norme minime 
privind transparența și responsabilitatea 
autorităților naționale de reglementare, 
prin adoptarea unor orientări care să 
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asigure respectarea deplină și reală a 
dispozițiilor din alineatele (1) și (2) de 
către autoritățile naționale de 
reglementare. Aceste măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat după alineatul (3) de la articolul 22a din Directiva 2003/55/CE)

Justificare

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.

Amendamentul 368
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b

Text propus de Comisie Amendament

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
care vizează realizarea următoarelor 
obiective:

Reglementarea rețelelor de gaze naturale 
are ca obiective asigurarea unei 
concurențe eficiente și loiale în domeniul 
furnizării de gaze, precum și asigurarea 
unei funcționări pe termen lung, 
performante și fiabile a rețelelor de gaze 
naturale. În măsura în care nu există alte 
autorități naționale, în special autorități 
din domeniul concurenței, responsabile 
cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute în 
prezenta directivă, autoritățile de 
reglementare iau toate măsurile necesare 
care vizează realizarea următoarelor 
obiective:

(a) promovarea, în strânsă cooperare cu 
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agenția, cu autoritățile de reglementare 
ale celorlalte state membre și cu Comisia, 
a unei piețe interne a gazelor naturale 
competitive, sigure și durabile din punct 
de vedere al mediului, precum și a unei 
deschideri efective a pieței în beneficiul 
tuturor consumatorilor și furnizorilor din 
Comunitate;
(b) realizarea, în cadrul Comunității, a unor 
piețe regionale competitive și care să 
funcționeze în mod corespunzător, în 
vederea realizării obiectivului menționat la 
litera (a);

(b) realizarea, în cadrul Comunității, a unor 
piețe regionale competitive și care să 
funcționeze în mod corespunzător, în 
vederea realizării obiectivului menționat la 
litera (a) prin intermediul unor structuri 
transfrontaliere corespunzătoare de acces 
la rețea și de utilizare a rețelei;

(c) eliminarea restricțiilor privind 
comerțul cu gaze naturale între statele 
membre, inclusiv a celor privind
dezvoltarea unor capacități transfrontaliere 
de transport corespunzătoare pentru a 
satisface cererea pe piață, a consolida 
integrarea piețelor naționale și a garanta un 
flux neîngrădit de gaze naturale pe întreg 
teritoriul Comunității;

(c) dezvoltarea unor capacități 
transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale în vederea eliminării restricțiilor 
existente privind comerțul cu gaze 
naturale între statele membre și pentru a 
garanta existența unor capacități de 
conectare la nivelul regiunii și, dacă este 
cazul, la nivelul regiunilor învecinate, 
suficiente pentru dezvoltarea unei 
concurențe reale;

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze eficiența energetică, adecvarea 
la cerere, activități de cercetare și inovare 
în scopul satisfacerii cererii, precum și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pe 
bază de combustibili regenerabili și a 
celor cu emisii scăzute de carbon, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung;
(e) garantarea acordării stimulentelor 
corespunzătoare în favoarea operatorilor de 
rețele, atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung, pentru a spori eficiența în ceea ce 
privește performanța rețelelor și pentru a 
consolida integrarea pieței;

(e) garantarea acordării stimulentelor 
corespunzătoare în favoarea operatorilor de 
rețele, atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung, pentru a spori eficiența în ceea ce 
privește performanța rețelelor și pentru a 
consolida integrarea pieței;

(f) garantarea funcționării eficiente a 
piețelor interne, precum și promovarea 
concurenței efective, în colaborare cu 

(f) Asigurarea unei integrări rapide a 
utilizatorilor rețelei.
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autoritățile din domeniul concurenței.

Or. de

Justificare

Aus Gründen der Logik sollte die Gewährleistung eines effizienten Marktfunktionierens und 
eines effektiven Wettbewerbs an den Anfang des Aufgabenkataloges gestellt werden. Die 
Zuweisung ökologischer Aufgaben stellt einen Fremdkörper im Rahmen der Vorschriften zum 
Binnenmarkt dar. Dementsprechend ist der Zielkatalog zu bereinigen. Es ist zu überlegen, ob 
stattdessen in die Erwägungsgründe ein Hinweis auf das grüne Paket der EU-Kommission 
und auf weitere einschlägige Rechtakte aufgenommen wird.

Amendamentul 369
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b –partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
care vizează realizarea următoarelor 
obiective:

În măsura în care nu există alte autorități 
naționale, în special autorități din 
domeniul concurenței, responsabile cu
îndeplinirea sarcinilor prevăzute în 
prezenta directivă, autoritățile de 
reglementare iau toate măsurile necesare 
care vizează realizarea următoarelor 
obiective:

Or. de

Justificare

Die Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von 
Energieversorgungsnetzen sollte ebenfalls im Fokus der Regulierungsbehörden stehen. 
Ferner ist eine Abgrenzung zur Arbeit der Wettbewerbsbehörden notwendig.
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Amendamentul 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) promovarea, în strânsă cooperare cu 
agenția, cu autoritățile de reglementare ale 
celorlalte state membre și cu Comisia, a 
unei piețe interne a gazelor naturale 
competitive, sigure și durabile din punct de 
vedere al mediului, precum și a unei 
deschideri efective a pieței în beneficiul 
tuturor consumatorilor și furnizorilor din 
Comunitate;

(a) promovarea, în strânsă cooperare cu 
agenția, cu autoritățile de reglementare ale 
celorlalte state membre și cu Comisia, a 
unei piețe interne a gazelor naturale 
competitive, sigure și durabile din punct de 
vedere al mediului, precum și a unei 
deschideri efective a pieței în beneficiul 
tuturor consumatorilor și furnizorilor din 
Comunitate, asigurându-se că utilizatorii 
au un beneficiu maxim în termeni de 
alegere, preț și calitate;

Or. en

Justificare

It should be highlighted that opening the market should lead to benefits for the end users, 
both consumers and industrial users. Opening the market should not be an aim on its own, but 
indeed should lead to benefits in terms of choice, quality and price. Furthermore, this 
amendment specifies that these benefits should be in terms of choice, price and quality of 
services.

Amendamentul 371
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) promovarea, în strânsă cooperare cu 
agenția, cu autoritățile de reglementare ale 
celorlalte state membre și cu Comisia, a 
unei piețe interne a gazelor naturale 

(a) promovarea, în strânsă cooperare cu 
agenția, cu autoritățile de reglementare ale 
celorlalte state membre și cu Comisia, a 
unei piețe interne a gazelor naturale 
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competitive, sigure și durabile din punct de 
vedere al mediului, precum și a unei 
deschideri efective a pieței în beneficiul 
tuturor consumatorilor și furnizorilor din 
Comunitate;

competitive, sigure și durabile din punct de 
vedere al mediului, precum și a unei 
deschideri efective a pieței în beneficiul 
tuturor consumatorilor și furnizorilor din 
Comunitate, precum și asigurarea unei 
funcționări pe termen lung, performante 
și fiabile a rețelelor de furnizare a gazelor 
naturale;

Or. de

Justificare

Die Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von 
Energieversorgungsnetzen sollte ebenfalls im Fokus der Regulierungsbehörden stehen. 
Ferner ist eine Abgrenzung zur Arbeit der Wettbewerbsbehörden notwendig.

Amendamentul 372
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) eliminarea restricțiilor privind comerțul 
cu gaze naturale între statele membre, 
inclusiv a celor privind dezvoltarea unor 
capacități transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale și a garanta un flux neîngrădit de 
gaze naturale pe întreg teritoriul 
Comunității;

(c) eliminarea restricțiilor de reglementare
privind comerțul cu gaze naturale între 
statele membre, inclusiv a celor privind 
dezvoltarea unor capacități transfrontaliere 
de transport corespunzătoare pentru a 
satisface cererea pe piață, a consolida 
integrarea piețelor naționale și a garanta un 
flux neîngrădit de gaze naturale pe întreg 
teritoriul Comunității;

Or. en

Justificare

National regulatory authorities should work to suppress regulatory restrictions to natural gas 
trade across the EU.  Whilst the authorities may have some influence it has no power to 
resolve other restrictions, e.g. legal, contractual
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Amendamentul 373
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) eliminarea restricțiilor privind comerțul 
cu gaze naturale între statele membre, 
inclusiv a celor privind dezvoltarea unor 
capacități transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale și a garanta un flux neîngrădit de 
gaze naturale pe întreg teritoriul 
Comunității;

(c) eliminarea restricțiilor eventuale
privind comerțul cu gaze naturale între 
statele membre, inclusiv a celor privind 
dezvoltarea unor capacități transfrontaliere 
de transport corespunzătoare pentru a 
satisface cererea pe piață, a consolida 
integrarea piețelor naționale și a garanta un 
flux neîngrădit de gaze naturale pe întreg 
teritoriul Comunității;

Or. de

Justificare

Die Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von 
Energieversorgungsnetzen sollte ebenfalls im Fokus der Regulierungsbehörden stehen. 
Ferner ist eine Abgrenzung zur Arbeit der Wettbewerbsbehörden notwendig.

Amendamentul 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze eficiența energetică, adecvarea 
la cerere, activități de cercetare și inovare 
în scopul satisfacerii cererii, precum și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pe 

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze eficiența energetică și 
integrarea proactivă atât a energiilor 
regenerabile la scară largă, cât și a 
producției descentralizate de energie, 
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bază de combustibili regenerabili și a 
celor cu emisii scăzute de carbon, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung;

adecvarea la cerere, activități de cercetare 
și inovare în scopul satisfacerii acestor 
cereri;

Or. en

Justificare

Renewable and decentralised energies needs to be very actively promoted must be a clear 
policy objective of the regulatory authority.

Amendamentul 375
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze eficiența energetică, adecvarea 
la cerere, activități de cercetare și inovare 
în scopul satisfacerii cererii, precum și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pe 
bază de combustibili regenerabili și a celor 
cu emisii scăzute de carbon, atât pe termen 
scurt, cât și pe termen lung;

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente privind eficiența 
energetică, adecvarea la cerere, activități de 
cercetare și inovare în scopul satisfacerii 
cererii, precum și dezvoltarea tehnologiilor 
inovatoare pe bază de combustibili 
regenerabili și a celor cu emisii scăzute de 
carbon, atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung;

Or. en

Justificare

Energy efficiency, renewables and low carbon technology must be taken into account by 
national regulatory authorities, but there is no need to add an explicit duty to promote these, 
which would conflict with the NRA’s role as an economic (& competition) regulator.
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Amendamentul 376
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) garantarea funcționării eficiente a 
piețelor interne, precum și promovarea 
concurenței efective, în colaborare cu 
autoritățile din domeniul concurenței.

(f) garantarea obținerii de beneficii de 
către consumatori de pe urma funcționării 
eficiente a piețelor interne, precum și 
promovarea concurenței efective, în 
colaborare cu autoritățile din domeniul 
concurenței;

Or. en

Justificare

Promotion of effective competition must not be a goal in itself, but should be oriented towards 
the interests of the customers in terms of enhanced choice, lower prices and better quality of 
service.

Amendamentul 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(fa) garantarea obținerii de beneficii 
maxime de către consumatori, inclusiv de 
către cei săraci din punct de vedere 
energetic, în termeni de alegere, preț și 
calitate;”

Or. en
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Justificare

It should be highlighted that opening the market should lead to benefits for the end users, 
both consumers and industrial users. Opening the market should not be an aim on its own, but 
indeed should lead to benefits in terms of choice, quality and price. Furthermore, this 
amendment specifies that these benefits should be in terms of choice, price and quality of 
services.

Amendamentul 378
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

"(fa) garantarea protecției 
consumatorilor și în special a celor 
vulnerabili și a accesibilității serviciilor de 
furnizare de gaze naturale."

Or. ro

Justificare

Directiva are ca obiectiv deschiderea pieței în scopul de a oferi servicii mai calitative și la 
prețuri mai accesibile, ca urmare a creșterii concurenței. Consumatorul trebuie deci să se 
afle în centrul politicilor autorităților de reglementare.

Amendamentul 379
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 - partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Autoritățile de reglementare au 
următoarele îndatoriri:

(1) Autoritățile de reglementare au, fără a 
aduce atingere responsabilităților altor 
autorități naționale, următoarele 
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îndatoriri:

Or. de

Justificare

Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten von Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden vgl. 
Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 24b.

Amendamentul 380
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să asigure respectarea de către 
operatorii de sisteme de transport și de
distribuție, cât și, acolo unde este cazul, de 
către proprietarii de sisteme și de către 
orice întreprindere din sectorul gazelor 
naturale, a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive și în temeiul 
legislației comunitare pertinente, inclusiv 
în ceea ce privește aspectele 
transfrontaliere;

(a) să asigure respectarea de către 
operatorii rețelelor de transport, distribuție, 
GNL și depozitare, cât și, acolo unde este 
cazul, de către proprietarii de rețele și de 
către orice întreprindere din sectorul 
gazelor naturale, a obligațiilor care le revin 
în temeiul prezentei directive și în temeiul 
legislației comunitare pertinente, inclusiv, 
după caz, aspectele transfrontaliere și 
separarea;

Or. en

Justificare

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.  Explicit mention of 
this duty, coupled with the probability of review by the Agency of this aspect and issuing of a 
formal opinion to the Commission or an individual national regulator, will help ensure
compliance.
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Amendamentul 381
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să asigure respectarea de către 
operatorii de sisteme de transport și de
distribuție, cât și, acolo unde este cazul, de 
către proprietarii de sisteme și de către 
orice întreprindere din sectorul gazelor 
naturale, a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive și în temeiul 
legislației comunitare pertinente, inclusiv 
în ceea ce privește aspectele 
transfrontaliere;

(a) să asigure respectarea de către
operatorii rețelelor de transport, distribuție, 
GNL și depozitare, cât și, acolo unde este 
cazul, de către proprietarii de rețele și de 
către orice întreprindere din sectorul 
gazelor naturale, a obligațiilor care le revin 
în temeiul prezentei directive și în temeiul 
legislației comunitare pertinente, inclusiv 
în ceea ce privește aspectele 
transfrontaliere și separarea;

Or. en

Justificare

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package. LNG and storage 
operators should not be excluded.

Amendamentul 382
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să asigure respectarea de către
operatorii de sisteme de transport și de 
distribuție, cât și, acolo unde este cazul, de 
către proprietarii de sisteme și de către 
orice întreprindere din sectorul gazelor 
naturale, a obligațiilor care le revin în 

(a) (Nu privește versiunea în limba 
română.)



AM\715225RO.doc 83/110 PE404.544v01-00

RO

temeiul prezentei directive și în temeiul 
legislației comunitare pertinente, inclusiv 
în ceea ce privește aspectele 
transfrontaliere;

Or. de

Justificare

Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten von Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden vgl. 
Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 24b.

Amendamentul 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate și cu agenția și să 
garanteze că operatorii rețelelor de 
transport construiesc în mod solidar o 
capacitate suficient de mare de 
interconectare între infrastructurile lor de 
transport, pentru a satisface criterii de 
evaluare a unei piețe eficiente în 
ansamblu și de siguranță a aprovizionării 
cu gaz, fără a discrimina furnizorii din 
diverse state membre;

Or. en

Justificare

Regulatory scrutiny, whether it is of publicly or privately owned TSOs, will need to ensure 
that decisions on investment and use of infrastructure take equal account of customers solely 
within the national boundaries and of customers using connected systems.  In this respect 
paragraph 1.b is weak.  The main purpose or objective of cooperation between National 
Regulatory Authorities needs to be made clear.
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Amendamentul 384
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate, inclusiv să se asigure 
că există o capacitate de interconectare 
suficientă între infrastructurile de 
transport pentru a satisface criterii de 
evaluare a unei piețe eficiente în 
ansamblu și de siguranță a aprovizionării 
cu gaz, fără a discrimina furnizorii din 
diverse state membre;

Or. en

Justificare

Wording needs to be strengthened in order to spell out a key objective of such cooperation, 
that decisions on investment and use of infrastructure must take equal account of customers 
within the national boundary and those using interconnected systems.

Amendamentul 385
Edit Herczog

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate și cu agenția;
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Or. en

Justificare

The agency should be involved in all cross border activities to ensure transparent and fair 
practices and sufficient levels of investment we should not allow a regulatory gap to develop 
in relation to cross border and regional markets.

Amendamentul 386
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate și cu agenția;

Or. en

Amendamentul 387
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) să garanteze lipsa subvențiilor 
încrucișate între activitățile de transport, 
distribuție, depozitare, GNL și furnizare;

(e) să monitorizeze respectarea cerințelor 
de separare  în temeiul prezentei directive 
și în temeiul legislației comunitare 
pertinente și să garanteze lipsa subvențiilor 
încrucișate între activitățile de transport, 
distribuție, depozitare, GNL și furnizare;

Or. en
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Justificare

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.  Explicit mention of 
this duty, coupled with the probability of review by the Agency of this aspect and issuing of a 
formal opinion to the Commission or an individual national regulator, will help ensure 
compliance.

Amendamentul 388
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) să garanteze lipsa subvențiilor 
încrucișate între activitățile de transport, 
distribuție, depozitare, GNL și furnizare;

(e) să monitorizeze respectarea cerințelor 
de separare  în temeiul prezentei directive 
și în temeiul legislației comunitare 
pertinente și să garanteze lipsa subvențiilor 
încrucișate între activitățile de transport, 
distribuție, depozitare, GNL și furnizare;

Or. en

Justificare

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.

Amendamentul 389
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport și să 

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor rețelelor de transport și să 
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furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor de 
sisteme de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei pe 10 ani, menționat la 
articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005;

furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor 
rețelelor de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei pe 10 ani, menționat la 
articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005; planurile de investiții ale 
operatorilor rețelelor de transport se 
asigură că numărul și competențele 
personalului sunt suficiente astfel încât să 
îndeplinească obligațiile privind serviciul 
public; neîndeplinirea planului de 
investiții atrage sancțiuni proporționale 
impuse operatorilor rețelelor de transport 
în conformitate cu orientările emise de 
către agenție;

Or. en

Justificare

Regulatory authorities must be responsible for ensuring ten year investment plans include 
provisions to ensure the workforce is capable of meeting any public service obligations as set 
out in this directive.  There must be effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against gas undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set out in 
this Directive.

Amendamentul 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, precum și să revizuiască 
normele privind securitatea și fiabilitatea 
acesteia;

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, să stabilească sau să 
aprobe norme și cerințe pentru calitatea 
serviciului și a furnizării, precum și să 
revizuiască normele privind performanțele 
în materie de calitate a serviciului și a 
distribuției, precum și securitatea și 
fiabilitatea rețelei;
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Or. en

Justificare

Some national regulatory authorities have already this duty to monitor the functioning of the 
electricity market also in terms of quality of supply and services to consumers, who will then 
have a real benefit from more consistent and transparent regulation.

Amendamentul 391
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, precum și să revizuiască 
normele privind securitatea și fiabilitatea 
acesteia;

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, să stabilească sau să 
aprobe norme și cerințe pentru calitatea 
serviciului și a furnizării, precum și să 
revizuiască performanțele în materie de 
calitate a serviciului și a furnizării, 
precum și normele privind securitatea și 
fiabilitatea rețelei;

Or. en

Justificare

Regulatory authorities must be able to monitor quality of service, in conjunction with network 
security and reliability to ensure that public service obligations are met.

Amendamentul 392
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera g
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Text propus de Comisie Amendament

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, precum și să revizuiască 
normele privind securitatea și fiabilitatea 
acesteia;

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, să stabilească sau să 
aprobe norme și cerințe pentru calitatea 
serviciului și a furnizării, precum și să 
revizuiască performanțele în materie de 
calitate a serviciului și a furnizării, 
precum și normele privind securitatea și 
fiabilitatea rețelei;

Or. en

Justificare

Regulatory authorities must be able to monitor quality of service, in conjunction with network 
security and reliability to ensure that public service obligations are met.

Amendamentul 393
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, precum și să revizuiască 
normele privind securitatea și fiabilitatea 
acesteia;

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, să stabilească sau să 
aprobe norme și cerințe pentru calitatea 
serviciului și a furnizării, precum și să 
revizuiască performanțele în materie de 
calitate a serviciului și a furnizării, 
precum și normele privind securitatea și 
fiabilitatea rețelei;

Or. en

Justificare

Some national regulatory authorities have already this duty to monitor the functioning of the 
electricity market also in terms of quality of supply and services to consumers, who will then 
have a real benefit from more consistent and transparent regulation.
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Amendamentul 394
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) să monitorizeze nivelul de transparență, 
garantând respectarea de către 
întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale a obligațiilor privind transparența 
care le revin;

(h) să monitorizeze nivelul de transparență, 
garantând respectarea de către operatorii 
rețelelor de transport a obligațiilor privind 
transparența care le revin;

Or. en

Amendamentul 395
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) să monitorizeze nivelul de transparență, 
garantând respectarea de către 
întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale a obligațiilor privind transparența 
care le revin;

(h) să monitorizeze nivelul de transparență, 
garantând respectarea de către operatorii 
rețelelor a obligațiilor privind transparența 
care le revin;

Or. de

Justificare

Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten von Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden vgl. 
Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 24b.
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Amendamentul 396
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) să monitorizeze nivelul deschiderii 
pieței și al concurenței pe piață la nivelul 
comerțului angro și al comerțului cu 
amănuntul, inclusiv cu privire la bursa 
gazelor naturale, prețurile pentru 
consumatorii casnici, taxele percepute la 
migrarea către un alt furnizor, taxele de 
deconectare și plângerile înaintate de 
consumatorii casnici în formatul agreat, 
precum și orice distorsionare sau 
restricționare a concurenței, în cooperare 
cu autoritățile din domeniul concurenței, 
furnizând toate informațiile relevante și 
aducând la cunoștința autorităților 
competente din domeniul concurenței 
orice situație relevantă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 397
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 litera i

Text propus de Comisie Amendament

i) să monitorizeze nivelul deschiderii 
pieței și al concurenței pe piață la nivelul 
comerțului angro și al comerțului cu 
amănuntul, inclusiv cu privire la bursa 
gazelor naturale, prețurile pentru 
consumatorii casnici, taxele percepute la 

eliminat
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migrarea către un alt furnizor, taxele de 
deconectare și plângerile înaintate de 
consumatorii casnici în formatul agreat, 
precum și orice distorsionare sau 
restricționare a concurenței, în cooperare 
cu autoritățile din domeniul concurenței, 
furnizând toate informațiile relevante și 
aducând la cunoștința autorităților 
competente din domeniul concurenței 
orice situație relevantă;

Or. de

Justificare

Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten von Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden vgl. 
Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 24b.

Amendamentul 398
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) să monitorizeze nivelul deschiderii 
pieței și al concurenței pe piață la nivelul 
comerțului angro și al comerțului cu 
amănuntul, inclusiv cu privire la bursa 
gazelor naturale, prețurile pentru 
consumatorii casnici, taxele percepute la 
migrarea către un alt furnizor, taxele de 
deconectare și plângerile înaintate de 
consumatorii casnici în formatul agreat, 
precum și orice distorsionare sau 
restricționare a concurenței, în cooperare 
cu autoritățile din domeniul concurenței, 
furnizând toate informațiile relevante și 
aducând la cunoștința autorităților 
competente din domeniul concurenței orice 
situație relevantă;

(i) să monitorizeze nivelul deschiderii reale
a pieței și al concurenței pe piață la nivelul 
comerțului angro și al comerțului cu 
amănuntul, inclusiv cu privire la bursa 
gazelor naturale, prețurile pentru 
consumatorii casnici, taxele percepute la 
migrarea către un alt furnizor, condițiile 
adecvate de avans care să reflecte 
consumul real, taxele de conectare și de 
deconectare, taxele de întreținere și 
plângerile înaintate de consumatorii casnici 
în formatul agreat, precum și orice 
distorsionare sau restricționare a 
concurenței, în cooperare cu autoritățile din 
domeniul concurenței, furnizând toate 
informațiile relevante și aducând la 
cunoștința autorităților competente din 
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domeniul concurenței orice situație 
relevantă;

Or. en

Justificare

Empowering the authority to monitor a wider range of rates and charges is in the interests of 
greater consumer choice.

Amendamentul 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ia) să monitorizeze apariția unor 
practici contractuale restrictive, inclusiv a 
unor dispoziții privind exclusivitatea, care 
pot împiedica sau restrânge posibilitatea 
consumatorilor necasnici de a alege să 
încheie contracte simultan cu mai mulți 
furnizori; dacă este cazul, autoritățile 
naționale de reglementare informează 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței cu privire la astfel de 
practici;”

Or. en

Justificare

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market. 
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Amendamentul 400
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ia) să monitorizeze apariția unor 
practici contractuale restrictive, inclusiv a 
unor dispoziții privind exclusivitatea, care 
pot împiedica sau restrânge posibilitatea 
consumatorilor necasnici de a alege să 
încheie contracte simultan cu mai mulți 
furnizori; dacă este cazul, autoritățile 
naționale de reglementare informează 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței cu privire la astfel de 
practici;”

Or. en

Justificare

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market.

Amendamentul 401
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ia) să monitorizeze apariția unor 
practici contractuale restrictive, inclusiv a 
unor dispoziții privind exclusivitatea, care 
pot împiedica sau restrânge posibilitatea 
consumatorilor necasnici de a alege să 
încheie contracte simultan cu mai mulți 
furnizori; dacă este cazul, autoritățile 
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naționale de reglementare informează 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței cu privire la astfel de 
practici;”

Or. en

Justificare

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market.

Amendamentul 402
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ia) să monitorizeze apariția unor 
practici contractuale restrictive, inclusiv a 
unor dispoziții privind exclusivitatea, care 
pot împiedica sau restrânge posibilitatea 
consumatorilor necasnici de a alege să 
încheie contracte simultan cu mai mulți 
furnizori; dacă este cazul, autoritățile 
naționale de reglementare informează 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței cu privire la astfel de 
practici;”

Or. en

Justificare

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market.
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Amendamentul 403
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera ib (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ib) să recunoască libertatea 
contractuală în materie de contracte pe 
termen lung și posibilitatea de a încheia 
contracte bazate pe proprietate, cu 
condiția ca acestea să fie compatibile cu 
legislația europeană existentă;”

Or. en

Justificare

There is a need to develop new capacity, especially by new entrants, and long term contracts 
with base load customers could be necessary to ensure part of the financing of such 
investments. Further some high energy users need to have access to long term, predictable 
energy contracts to remain competitive with other regions where these are available.

Amendamentul 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport și de 
distribuție pentru racordări și reparații;

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport și de 
distribuție pentru racordări și reparații și să 
impună sancțiuni în conformitate cu 
orientările stabilite de agenție, în cazul în 
care aceste perioade sunt depășite fără 
motive întemeiate;

Or. en



AM\715225RO.doc 97/110 PE404.544v01-00

RO

Justificare

There must be effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to use against gas 
undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set out in this Directive.

Amendamentul 405
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport și de 
distribuție pentru racordări și reparații;

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport și de 
distribuție pentru racordări și reparații și să 
impună sancțiuni în conformitate cu 
orientările stabilite de agenție, în cazul în 
care aceste perioade sunt depășite fără 
motive întemeiate;

Or. en

Justificare

To effectively protect consumers the provisions set out in Annex A need to be enforceable and 
Regulatory Authorities must have effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set 
out in this Directive.

Amendamentul 406
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera k

Text propus de Comisie Amendament

(k) să monitorizeze și să revizuiască
condițiile de acces la instalațiile de 

(k) să monitorizeze condițiile de acces la 
instalațiile de depozitare, la stocarea în 
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depozitare, la stocarea în conductă și la alte 
servicii auxiliare, astfel cum se prevede la 
articolul 19;

conductă și la alte servicii auxiliare, astfel 
cum se prevede la articolul 19;

Or. fr

Justificare

Although the difference between 'monitoring' and 'reviewing' is not explained in the text, this 
addition could create a legal basis for new and specific 'ex ante' powers in relation to 
storage, linepack and ancillary services.  This runs counter to the rules enabling Member 
States to authorise negotiated access by third parties (Article 19(3)). These unregulated 
market mechanisms for third-party access to storage services are an incentive to investment 
and should be retained.

Amendamentul 407
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să monitorizeze standardele
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale și protecția consumatorilor 
vulnerabili;

Or. en

Justificare

Social policy measures such as the establishment of high standards of universal and public 
service belong foremost to governments, in as far as they do not involve retail market 
regulation. Still, NRAs should monitor such standards so as to ensure an adequate level of 
protection of electricity consumers.
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Amendamentul 408
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să monitorizeze standardele
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili;

Or. en

Justificare

Some duties are to be fulfilled first by governments as they deal more with social measures 
than retail market regulation. Regulators do not feel they have the competence to define 
social policy. However powers should be vested upon regulators to ensure Annex A 
provisions are effectively enforced. At the very least, it should be made clear that 
responsibility of implementing Annex A on customer protections falls within the regulators’ 
scope.

Amendamentul 409
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să supravegheze existența 
unor standarde ridicate ale serviciilor 
publice în domeniul gazelor naturale și
protecția consumatorilor vulnerabili;
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protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

Or. de

Justificare

Es gibt Aufgaben, die in erster Linie von nationalen Regierungen erfüllt werden müssen, da 
sie eher im Bereich der sozialen Maßnahmen als in der Regulierung des Endkundenmarktes 
angesiedelt sind. Die Regulierungsbehörden sehen sich nicht in der Lage, sozialpolitische 
Maßnahmen zu setzen.

Amendamentul 410
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale, să garanteze 
standarde ridicate ale serviciilor publice în 
domeniul gazelor naturale, protecția 
consumatorilor vulnerabili și eficiența 
măsurilor privind protecția consumatorilor 
prevăzute în anexa A;

Or. de

Justificare

Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten von Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden vgl. 
Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 24b.
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Amendamentul 411
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze, pe întreg
teritoriul Uniunii Europene, standarde 
ridicate, echitabile și transparente, ale 
serviciilor publice pentru consumatorii de 
gaze naturale, inclusiv consumatorii 
casnici și să garanteze protecția 
consumatorilor vulnerabili și eficiența 
tuturor măsurilor privind protecția 
consumatorilor prevăzute în anexa A;

Or. en

Justificare

Further clarifications in the duties of the authority serve the functioning of the market and 
ultimately benefit the consumer.

Amendamentul 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența și aplicarea 
măsurilor privind protecția consumatorilor 
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anexa A; prevăzute în anexa A;

Or. en

Justificare

To effectively protect consumers the provisions set out in Annex A need to be enforceable and 
Regulatory Authorities must have effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set
out in this Directive.

Amendamentul 413
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența și aplicarea 
măsurilor privind protecția consumatorilor 
prevăzute în anexa A;

Or. en

Justificare

To effectively protect consumers the provisions set out in Annex A need to be enforceable and 
Regulatory Authorities must have effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set 
out in this Directive.
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Amendamentul 414
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera la (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(la) să garanteze eficiența și aplicarea 
măsurilor privind protecția 
consumatorilor prevăzute în anexa A;”

Or. en

Justificare

'Measures on consumer protection’ set out in Annex A must be effectively enforced by the 
NRAs.

Amendamentul 415
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera la (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(la) să garanteze eficiența măsurilor 
privind protecția consumatorilor 
prevăzute în anexa A;”

Or. en

Justificare

Some duties are to be fulfilled first by governments as they deal more with social measures 
than retail market regulation. Regulators do not feel they have the competence to define 
social policy. However powers should be vested upon regulators to ensure Annex A 
provisions are effectively enforced. At the very least, it should be made clear that 
responsibility of implementing Annex A on customer protections falls within the regulators’ 
scope.
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Amendamentul 416
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera la (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(la) garantează eficacitatea măsurilor 
pentru protecția consumatorilor, stabilite 
în anexa A.”

Or. de

Justificare

Die Regulierungsbehörden sollten dafür zuständig sein, die wirksame Umsetzung der 
Vorschriften aus Anhang A zu gewährleisten. Es sollte mindestens klargestellt werden, dass 
die Verantwortung für die Umsetzung von Anhang A zum Schutz der Kunden bei den 
Regulierungsbehörden liegt. Deshalb wird vorgeschlagen, diese Verpflichtung in einen 
eigenen Buchstaben zu trennen (siehe nächsten Änderungsantrag).

Amendamentul 417
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera n

Text propus de Comisie Amendament

(n) să garanteze accesul la datele privind 
consumul consumatorilor, precum și 
aplicarea unui format armonizat în ceea ce 
privește datele privind consumul și accesul 
la datele prevăzute la litera (h) din anexa 
A;

(n) să instituie proceduri standardizate 
pentru relațiile dintre consumatorii finali 
și furnizor, distributor sau operatorul 
sistemului de contorizare, care să 
reglementeze cel puțin accesul la datele 
privind consumul consumatorilor, precum 
și aplicarea unui format armonizat în ceea 
ce privește datele privind consumul și 
accesul la datele prevăzute la litera (h) din 
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anexa A;

Or. en

Justificare

Granting access to actual consumption data is a prerequisite for customers to manage energy 
efficiency or to be able to make like for like comparisons of suppliers. As they already consult 
with the stakeholders concerned and are responsible for monitoring energy retail markets, 
regulators would be the relevant authorities to address the relationship between DSOs, 
suppliers and customers (including rules, responsibilities, contractual arrangements, data 
exchange agreements, quality guarantees).

Amendamentul 418
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera n

Text propus de Comisie Amendament

(n) să garanteze accesul la datele privind 
consumul consumatorilor, precum și 
aplicarea unui format armonizat în ceea ce 
privește datele privind consumul și accesul 
la datele prevăzute la litera (h) din anexa 
A;

(n) să garanteze accesul la datele privind 
consumul consumatorilor, inclusiv datele 
referitoare la prețurile și cheltuielile 
aferente, precum și aplicarea unui format 
ușor de înțeles și armonizat în ceea ce 
privește astfel de date privind consumul, 
plata unui avans adecvat care să reflecte 
consumul real și accesul prompt al tuturor 
consumatorilor la astfel de date prevăzute 
la litera (h) din anexa A;

Or. en

Justificare

Consumers pay their gas in advance, e.g. every month. Often this upfront payment does not 
reflect the actual consumption by the consumer. Energy companies therefore receive an 
interest free loan from consumers. With new technologies - such as smart metering - energy 
companies can ask for more adequate pre payments.
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Amendamentul 419
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(oa) să garanteze transparența 
fluctuațiilor prețurilor angro;”

Or. en

Justificare

To ensure a level playing field for all market actors any changes in wholesale prices must be 
available.

Amendamentul 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(oa) să stabilească sau să aprobe tarifele 
de acces la rețea și să publice metodologia 
utilizată în vederea stabilirii tarifelor;”

Or. en

Justificare

NRAs must be able to fix or approve tariffs to ensure fair access for all actors in the gas 
market, and the methodology behind setting these tariffs must be transparent and published in 
accordance with paragraph 4 of this article.
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Amendamentul 421
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(oa) să stabilească sau să aprobe tarifele 
de acces la rețea și să publice metodologia 
utilizată în vederea stabilirii tarifelor;”

Or. en

Justificare

NRAs must be able to fix or approve tariffs to ensure fair access for all actors in the gas 
market, and the methodology behind setting these tariffs must be transparent and published in 
accordance with paragraph 4 of this article.

Amendamentul 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera ob (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ob) să impună plafoane tarifare pe 
piețele necompetitive pentru o perioadă 
definită și limitată, astfel încât să 
protejeze consumatorii împotriva 
abuzurilor de pe piață; plafoanele tarifare 
sunt stabilite la un nivel suficient de 
ridicat, pentru a nu descuraja intrarea pe 
piață a unor noi agenți economici și 
expansiunea concurenților existenți;”

Or. en
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Justificare

NRAs must be able to impose price caps where there is excessive market power, but these 
must be sufficiently high so as not to discourage new entry and expansion of existing 
competitors and the development of the internal market in gas.

Amendamentul 423
Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera ob (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ob) să impună plafoane tarifare pe 
piețele necompetitive pentru o perioadă 
definită și limitată, astfel încât să 
protejeze consumatorii împotriva 
abuzurilor de pe piață; plafoanele tarifare 
sunt stabilite la un nivel suficient de 
ridicat, pentru a nu descuraja intrarea pe 
piață a unor noi agenți economici și 
expansiunea concurenților existenți;”

Or. en

Justificare

NRAs must be able to impose price caps where there is excessive market power, but these 
must be sufficiently high so as not to discourage new entry and expansion of existing 
competitors and the development of the internal market in gas.

Amendamentul 424
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera p
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Text propus de Comisie Amendament

(p) să monitorizeze aplicarea corectă a 
criteriilor în conformitate cu care o 
instalație de depozitare intră în sfera de 
aplicare a articolului 19 alineatul (3) sau 
a articolului 19 alineatul (4).

(p) să monitorizeze aplicarea corectă a 
criteriilor în conformitate cu care se poate 
stabili dacă accesul la instalațiile de 
depozitare și de stocare în conductă este 
necesar, din punct de vedere tehnic și/sau 
comercial, pentru furnizarea unui acces 
eficient la sistem în vederea aprovizionării 
consumatorilor.

Or. fr

Jutificare

To ensure consistency with the new provisions of Article 19(1) requiring Member States to 
'define and publish criteria according to which it may be determined whether access to 
storage facilities and linepack is technically and/or economically necessary in order to 
provide efficient access to the system for the supply of customers'.

Amendamentul 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(pa) să se asigure că structura cotelor 
pentru consumatorii finali nu provoacă 
un consum de energie;”

Or. en

Justificare

To ensure that energy efficiency is encouraged, so-called “progressive tariffs” should be 
made available to all gas consumers. These avoid the common “binomial” rate structure 
(fixed and proportional payment) where the energy used tends to be cheaper the more one 
consumes. The contrary should be mandatory. Either strict proportional or other innovative 
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rates should be imposed as a general rule by regulators.

Amendamentul 426
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(pa) să stabilească și să respecte criterii 
transparente și obiective pentru 
reglementarea pieței interne a gazelor 
naturale;”
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Amendamentul 427
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera pb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(pb) să publice procedura care trebuie 
urmată în cazul în care participanții de pe 
piață doresc să introducă o acțiune 
împotriva deciziilor lor;”
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