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Amendamentul 428
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) fără a aduce atingere procedurii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (2) litera 
(c) aprobă, în cazul primului plan de 
dezvoltare a rețelei pe zece ani, planul de 
investiții și planul multianual de dezvoltare 
a rețelei prezentat pe bază anuală de către 
operatorul independent de sistem;

(c) fără a aduce atingere procedurii 
prevăzute la articolul 9 alineatul (2) litera 
(c) aprobă, în cazul primului plan de 
dezvoltare a rețelei pe zece ani, planul de 
investiții și planul multianual de dezvoltare 
a rețelei prezentat o dată la doi ani de către 
operatorul independent de sistem;

Or. en

Amendamentul 429
Erika Mann

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate 
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate 
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale;

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
operatorii de rețele;

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale;
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decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări 
adecvate a pieței, inclusiv a programelor 
de cesiune de contracte de furnizare a 
gazelor naturale;

(c) să solicite întreprinderilor din 
domeniul gazelor naturale toate 
informațiile relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale;

(c) să solicite operatorilor de rețele toate 
informațiile relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale;

(d) să impună sancțiuni eficiente, adecvate 
și cu caracter de descurajare asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale care nu își respectă obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive 
sau deciziile autorității de reglementare ori 
ale agenției;

(d) să impună sancțiuni eficiente, adecvate 
și cu caracter de descurajare asupra 
operatorilor de rețele care nu își respectă 
obligațiile care le revin în temeiul prezentei 
directive sau deciziile autorității de 
reglementare ori ale agenției;

(e) să aibă drepturi de investigare adecvate, 
precum și competențe relevante privind 
luarea de dispoziții referitoare la 
soluționarea litigiilor în temeiul alineatelor 
(7) și (8);

(e) să aibă drepturi de investigare adecvate, 
precum și competențe relevante privind 
darea de dispoziții referitoare la 
soluționarea litigiilor în temeiul alineatelor 
(7) și (8);

(f) să aprobe măsurile de salvgardare 
menționate la articolul 26.

(f) să aprobe măsurile de salvgardare 
menționate la articolul 26.

Or. en

Justificare

The aim of this directive is to create a level-playing field for gas-to-gas competitors on the 
EU-market. It is necessary to keep a clear distinction between regulatory and competition 
authorities.

Amendamentul 430
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c - alineatul 3 - partea introductivă
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Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate 
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

(3) Statele membre se asigură de faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să se conformeze obligațiilor menționate la 
alineatele (1) și (2) în mod eficient și rapid. 
În acest scop, autoritatea de reglementare 
are cel puțin următoarele competențe:

Or. de

Justificare

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Kommissionsentwurf ermächtigt, mit 
strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen vorzugehen und ihre Marktposition 
zu schwächen, auch wenn diese keinen Verstoß gegen Wettbewerbsregeln begangen haben. Es 
ist nicht ersichtlich, weshalb die Regulierungsbehörden an weniger Voraussetzungen 
geknüpfte Eingriffsbefugnisse haben sollten als die für die Feststellung von 
Wettbewerbsverstößen originär zuständigen Kartellbehörden.

Amendamentul 431
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c - alineatul 3 - partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle într-un 
cadru definit menționat la alineatele (1) și 
(2) în mod eficient și rapid. Autoritatea de 
reglementare are dreptul, într-un cadru 
definit, compatibil cu reglementările 
naționale:

Or. en
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Amendamentul 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c - alineatul 3 - partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle într-un 
cadru definit menționat la alineatele (1) și 
(2) în mod eficient și rapid. Autoritatea de 
reglementare are dreptul, într-un cadru 
definit, compatibil cu reglementările 
naționale:

Or. en

Justificare

Regulators should be accountable for ensuring compliance with regulations within a defined 
legal framework (based on this Directive) and within their national legal mandate.

Amendamentul 433
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c - alineatul 3 - partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate 
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle într-un 
cadru definit menționat la alineatele (1) și 
(2) și în cadrul mandatului lor național 
legal, în mod eficient și rapid. Autoritatea 
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competențe: de reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

Or. en

Amendamentul 434
Angelika Niebler

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

Text propus de Comisie Amendament

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale;

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
operatorii rețelelor de transport;

Or. de

Justificare

Maßnahmen sollten nur durchgeführt werden, wenn wirklich gegen die Regulierungsregeln 
verstoßen wurde. Die Freigabe von Gaskapazitäten ist abzulehnen.

Amendamentul 435
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale;

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
operatorii rețelelor de transport;

Or. de
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Justificare

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Kommissionsentwurf ermächtigt, mit 
strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen vorzugehen und ihre Marktposition 
zu schwächen, auch wenn diese keinen Verstoß gegen Wettbewerbsregeln begangen haben. Es 
ist nicht ersichtlich, weshalb die Regulierungsbehörden an weniger Voraussetzungen 
geknüpfte Eingriffsbefugnisse haben sollten als die für die Feststellung von 
Wettbewerbsverstößen originär zuständigen Kartellbehörden.

Amendamentul 436
Angelika Niebler

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări 
adecvate a pieței, inclusiv a programelor 
de cesiune de contracte de furnizare a 
gazelor naturale;

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în cazul încălcării normelor în 
materie de reglementare, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei exploatări eficiente a 
rețelei;

Or. de

Justificare

Maßnahmen sollten nur durchgeführt werden, wenn wirklich gegen die Regulierungsregeln 
verstoßen wurde. Die Freigabe von Gaskapazitäten ist abzulehnen.
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Amendamentul 437
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări 
adecvate a pieței, inclusiv a programelor 
de cesiune de contracte de furnizare a 
gazelor naturale;

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, studii cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale; 

Or. de

Justificare

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Kommissionsentwurf ermächtigt, mit 
strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen vorzugehen und ihre Marktposition 
zu schwächen, auch wenn diese keinen Verstoß gegen Wettbewerbsregeln begangen haben. Es 
ist nicht ersichtlich, weshalb die Regulierungsbehörden an weniger Voraussetzungen 
geknüpfte Eingriffsbefugnisse haben sollten als die für die Feststellung von 
Wettbewerbsverstößen originär zuständigen Kartellbehörden.

Amendamentul 438
Norbert Glante

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
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concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări 
adecvate a pieței, inclusiv a programelor 
de cesiune de contracte de furnizare a 
gazelor naturale;

concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale; 

Or. de

Justificare

Die nationalen Regulierungsbehörden werden im Vorschlag der Kommission ermächtigt, 
nach eigenem Ermessen mit strukturellen Maßnahmen gegen die Energieunternehmen 
vorzugehen. Es ist nicht ersichtlich, warum diese Maßnahmen getroffen werden können, auch 
wenn nicht gegen Wettbewerbsregeln verstoßen wurde.

Amendamentul 439
Dominique Vlasto

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări adecvate 
a pieței, inclusiv a programelor de cesiune 
de contracte de furnizare a gazelor 
naturale;

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
propună autorităților competente orice
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări adecvate 
a pieței;

Or. fr
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Justificare

In the absence of a clear framework for competition, this proposal would give the regulatory 
authorities an absolute and unpredictable power to intervene in the market, thus trespassing 
on the powers of the national competition authorities. Apart from the fact that "gas release" is 
a false panacea (with artificial supply sources and gas actually being sold on terms differing 
from the target market), this unregulated power would run counter to the aim of harmonising 
the rules applying to the internal market.

Amendamentul 440
Alyn Smith

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări adecvate 
a pieței, inclusiv a programelor de cesiune 
de contracte de furnizare a gazelor 
naturale;

(b) să coopereze cu autoritățile naționale 
din domeniul concurenței, în ceea ce 
privește investigațiile cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
ia orice măsuri necesare și proporționale 
pentru promovarea unei concurențe 
efective și pentru asigurarea unei 
funcționări adecvate a pieței;

Or. en

Justificare

Regulators should be accountable for ensuring compliance with regulations within a defined 
legal framework. There should be a transparent appeals process that can be used in the event 
that the regulators findings are challenged. Competition rules should be enforced by 
competition authorities and not by the regulator acting independently. To promote investment, 
the framework within which regulators will work needs at least to be transparent and certain.
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Amendamentul 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări 
adecvate a pieței, inclusiv a programelor 
de cesiune de contracte de furnizare a 
gazelor naturale;

(b) să coopereze cu autoritățile naționale 
din domeniul concurenței, în cadrul 
investigațiilor cu privire la funcționarea 
piețelor gazelor naturale și să decidă, pe 
baza acestor investigații și în cadrul 
mandatului lor național legal, asupra 
oricăror măsuri necesare și proporționale 
pentru asigurarea respectării obligațiilor 
în temeiul acestei directive sau a oricăror 
decizii ale autorității de reglementare sau 
ale agenției;

Or. en

Justificare

Competition rules should be enforced by competition authorities and not by the regulator 
acting independently.

Amendamentul 442
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în cazul încălcării normelor de 
reglementare, asupra oricăror măsuri 
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măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări 
adecvate a pieței, inclusiv a programelor 
de cesiune de contracte de furnizare a 
gazelor naturale;

necesare și proporționale pentru 
promovarea unei exploatări eficiente a 
rețelelor;

Or. en

Justificare

In general, the rules of competition law on EU as well as on national level to be applied in 
case of market power abuse are adequate and should not be scooped out by the proposed 
wording. Adequacy of measures as a rule of thumb is not required. Gas release programs 
would create a market in parallel to the gas stock markets reducing liquidity of the latter. The 
rule creates major uncertainty for investors.

Amendamentul 443
Toine Manders

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări adecvate 
a pieței, inclusiv a programelor de cesiune 
de contracte de furnizare a gazelor 
naturale;

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, pe baza acestor investigații, asupra 
oricăror măsuri necesare și proporționale 
pentru promovarea unei concurențe 
efective și pentru asigurarea unei 
funcționări adecvate a pieței, inclusiv a 
programelor de cesiune de contracte de 
furnizare a gazelor naturale;

Or. en

Justificare

Under most judicial systems within the European Union, a legal court will only be able to 
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check if the regulator has followed the right process in coming to a decision (marginal 
check).

Amendamentul 444
Eluned Morgan

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări adecvate 
a pieței, inclusiv a programelor de cesiune 
de contracte de furnizare a gazelor 
naturale;

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări adecvate 
a pieței, inclusiv a programelor de cesiune 
de contracte de furnizare a gazelor 
naturale; să se asigure că este creată o 
piață cu adevărat competitivă în cadrul 
Uniunii Europene, prin crearea obligației 
de a ceda progresiv gaze naturale la costul 
real, astfel încât, până în 2020, nicio 
societate individuală să nu dețină o cotă 
de piață mai mare de 20% din orice piață 
relevantă; piața relevantă este definită de 
către Comisie;

Or. en

Justificare

To ensure there is no dominance in a specified market, by one or more player, NRAs shall 
have the powers to limit the share of market to 20% for a gas undertaking. This will open up 
the markets in member states, in particular those with dominant market players, who have 
been in several cases been guilty of abuse of power, and ensure fair access to other market 
players.  As markets become more integrated, the geographic size of the market will expand, 
allowing for company growth.
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Amendamentul 445
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări adecvate 
a pieței, inclusiv a programelor de cesiune 
de contracte de furnizare a gazelor 
naturale;

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri necesare și proporționale pentru 
promovarea unei concurențe efective și 
pentru asigurarea unei funcționări adecvate 
a pieței, inclusiv a programelor de cesiune 
de contracte de furnizare a gazelor 
naturale; să se asigure că este creată o 
piață cu adevărat competitivă în cadrul 
Uniunii Europene, prin crearea obligației 
de a ceda progresiv gaze naturale la costul 
real, astfel încât, până în 2020, nicio 
societate individuală să nu dețină o cotă 
de piață mai mare de 50% din orice piață 
relevantă; piața relevantă este definită de 
către Comisie;

Or. en

Justificare

To ensure there is no dominance in a specified market, by one or more player, NRAs shall 
have the powers to limit the share of market to 50% for a gas undertaking. This will open up 
the markets in member states, in particular those with dominant market players, who have 
been in several cases been guilty of abuse of power, and ensure fair access to other market 
players.  As markets become more integrated, the geographic size of the market will expand, 
allowing companies to grow.
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Amendamentul 446
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ba) în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, să ia măsuri în 
cazul în care sub de 20% din afluxul de 
gaz desemnat la punctele de intrare într-
un stat membru sau într-o piață relevantă 
este oferit pe piața en-gros printr-un 
proces transparent și nediscriminatoriu, 
de exemplu un schimb;”

Or. en

Justificare

This amendment envisages to facilitate market access for new and smaller gas companies and 
to create more transparency in pricing on the gas market.

Amendamentul 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Text propus de Comisie Amendament

(c) să solicite întreprinderilor din 
domeniul gazelor naturale toate 
informațiile relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale;

(c) să obțină de la întreprinderi din 
domeniul gazelor naturale toate 
informațiile relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale, inclusiv 
justificări pentru refuzul de a acorda 
acces terților, precum și orice informații
privind măsurile necesare pentru 
consolidarea rețelei; și să coopereze cu 
autoritățile de reglementare ale piețelor 
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financiare, dacă este necesar;

Or. en

Justificare

To ensure that NRAs are able to monitor the functioning of the gas market they should be able 
to obtain any relevant information from gas undertakings.

Amendamentul 448
Hannes Swoboda

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

Text propus de Comisie Amendament

(c) să solicite întreprinderilor din 
domeniul gazelor naturale toate
informațiile relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale;

(c) să obțină de la întreprinderi din 
domeniul gazelor naturale toate 
informațiile relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale, inclusiv 
justificări pentru refuzul de a acorda 
accesul terților, precum și orice informații 
privind măsurile necesare pentru 
consolidarea rețelei; și să coopereze cu 
autoritățile de reglementare ale piețelor 
financiare, dacă este necesar;

Or. en

Justificare

To ensure that NRAs are able to monitor the functioning of the natural gas market they should 
be able to obtain any relevant information from natural gas undertakings.
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Amendamentul 449
Alyn Smith

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

Text propus de Comisie Amendament

(c) să solicite întreprinderilor din domeniul 
gazelor naturale toate informațiile
relevante în vederea îndeplinirii sarcinilor 
sale;

(c) să solicite, în conformitate cu 
procedurile de colectare a informațiilor 
existente în statele membre,
întreprinderilor din domeniul gazelor 
naturale informații relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale;

Or. en

Amendamentul 450
Alyn Smith

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

Text propus de Comisie Amendament

(d) să impună sancțiuni eficiente, adecvate 
și cu caracter de descurajare asupra
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale care nu își respectă obligațiile care 
le revin în temeiul prezentei directive sau 
deciziile autorității de reglementare ori ale 
agenției;

(c) să impună sancțiuni adecvate asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale care nu își respectă obligațiile care 
le revin în temeiul prezentei directive sau 
deciziile autorității de reglementare ori ale 
agenției;

Or. en
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Amendamentul 451
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c - alineatul 4 - partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(4) Autoritățile de reglementare sunt 
responsabile de stabilirea sau de 
aprobarea, înainte de intrarea în vigoare, a 
termenilor și condițiilor pentru: 

(4) Autoritățile de reglementare sunt 
responsabile de aprobarea, înainte de 
intrarea în vigoare, a termenilor și 
condițiilor pentru: 

Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies. Moreover, the 
competence of the regulatory authority to fix the tariffs contradicts to Article 19, according to 
which access has to be granted on the basis of approved tariffs.

Amendamentul 452
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la gazul stocat în conducte, 
atunci când este necesar din punct de 
vedere tehnic și/sau economic pentru a 
oferi un acces eficient la sistem pentru 
aprovizionarea consumatorilor, precum și 
tarifele de acces la instalațiile GNL. 
Aceste tarife sunt transparente și reflectă 
costurile reale suportate, în măsura în 
care acestea corespund celor ale unui 
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operator eficient și comparabil din punct 
de vedere al structurii. Tarifele permit 
efectuarea investițiilor necesare în rețele și 
în instalații GNL într-un mod care să 
garanteze fiabilitatea acestora;

Or. en

Justificare

The wording in (a) addresses a present gap in the Directives/Regulations insofar as there is 
no requirement for cost-reflectivity in distribution tariffs.  The proposed wording extends the 
present provisions of the Gas Transmission Regulation to gas distribution and LNG facilities 
(unless exempted). It also moves provision of linepack to a regulated third party access basis, 
instead of Member States having the choice of RTPA or negotiated third party access.

Amendamentul 453
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
sunt transparente și reflectă costurile 
reale suportate, în măsura în care acestea 
corespund celor ale unui operator eficient 
și comparabil din punct de vedere al 
structurii. Tarifele permit efectuarea 
investițiilor necesare în rețele și în instalații 
GNL într-un mod care să garanteze 
fiabilitatea acestora;

Or. en

Justificare

(a) addresses a present gap in the Directives/Regulations insofar as there is no requirement 
for cost-reflectivity in distribution tariffs.
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Amendamentul 454
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și metodologiile pentru
calcularea lor sau, alternativ, 
metodologiile și monitorizarea acestora, 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de transport și distribuție, precum și 
termenii, condițiile și tarifele de acces la 
instalațiile GNL, inclusiv metodologiile 
pentru calcularea lor sau, alternativ, 
metodologiile și monitorizarea acestora, 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora; Pot fi 
incluse măsuri speciale de reglementare 
pentru investiții noi;

Or. en

Justificare

It is appropriate to ensure that the national regulatory authorities are responsible for setting 
or approving: transmission and distribution tariffs and their methodologies, or alternatively, 
the methodologies for setting or approving the transmission and distribution tariffs including 
the monitoring of the application of the methodologies for the setting of tariffs.

The same shall apply for access to LNG facilities.
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Amendamentul 455
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și metodologiile pentru 
calcularea lor sau, alternativ, 
metodologiile și monitorizarea acestora, 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de transport și distribuție, precum și 
termenii, condițiile și tarifele de acces la 
instalațiile GNL, inclusiv metodologiile 
pentru calcularea lor sau, alternativ, 
metodologiile și monitorizarea acestora, 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora. Pot fi 
incluse măsuri speciale de reglementare 
pentru investiții noi;

Or. en

Justificare

It is appropriate to ensure that the national regulatory authorities are responsible for setting 
or approving: transmission and distribution tariffs and their methodologies, or alternatively, 
the methodologies for setting or approving the transmission and distribution tariffs including 
the monitoring of the application of the methodologies for the setting of tariffs.The same 
should apply for access to LNG facilities.

Amendamentul 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a



AM\715991RO.doc 23/102 PE404.589v01-00

RO

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora; 

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și metodologiile pentru 
calcularea lor sau, alternativ, 
metodologiile și monitorizarea acestora, 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de transport și distribuție, precum și 
termenii, condițiile și tarifele de acces la 
instalațiile GNL, inclusiv metodologiile 
pentru calcularea lor sau, alternativ, 
metodologiile și monitorizarea acestora, 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora. Pot fi 
incluse măsuri speciale de reglementare 
pentru investiții noi;

Or. en

Justificare

It is appropriate to ensure that NRAs are responsible for setting or approving transmission 
and distribution tariffs and their methodologies -or alternatively- the methodologies for 
setting or approving the transmission and distribution tariffs including the monitoring of the 
application of the methodologies for the setting of tariffs. The same shall apply for access to 
LNG facilities.

Amendamentul 457
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și metodologiile pentru 
calcularea lor sau, alternativ, 
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permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

metodologiile și monitorizarea acestora, 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de transport și distribuție, precum și 
termenii, condițiile și tarifele de acces la 
instalațiile GNL, inclusiv metodologiile 
pentru calcularea lor sau, alternativ, 
metodologiile și monitorizarea acestora, 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

Or. en

Justificare

It is appropriate to ensure that the NRAs are responsible for setting or approving: a) 
transmission and distribution tariffs and their methodologies, or alternatively b) the 
methodologies for setting or approving the transmission and distribution tariffs, including the 
monitoring of the application of the methodologies for the setting of tariffs.

Amendamentul 458
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL, precum și 
metodologiile pentru calcularea lor sau, 
alternativ metodologiile și monitorizarea 
acestora, pentru stabilirea sau aprobarea 
tarifelor de transport și distribuție. Aceste 
tarife permit efectuarea investițiilor 
necesare în rețele și în instalații GNL într-
un mod care să garanteze fiabilitatea 
acestora;
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Or. en

Justificare

Transparency of the system must be guaranteed to ensure access for all market actors, and 
the ability to plan effectively must be ensured by the NRA.

Amendamentul 459
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și metodele folosite pentru 
calcularea acestor tarife, precum și 
termenii, condițiile și tarifele de acces la 
instalațiile GNL, sau cel puțin metodele 
folosite pentru calcularea acestor tarife. 
Aceste tarife și metodologii permit 
efectuarea investițiilor necesare în rețele și 
în instalații GNL într-un mod care să 
garanteze fiabilitatea acestora;

Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies. Moreover, the 
competence of the regulatory authority to fix the tariffs contradicts to Article 19, according to 
which access has to be granted on the basis of approved tariffs.
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Amendamentul 460
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție sau metodologia pentru 
calcularea lor, precum și termenii, 
condițiile și tarifele de acces la instalațiile 
GNL sau metodologia pentru calcularea 
tarifelor. Aceste tarife permit efectuarea 
investițiilor necesare în rețele și în instalații 
GNL într-un mod care să garanteze 
fiabilitatea acestora;

Or. en

Justificare

National regulatory authorities should have the necessary flexibility to set not only tariffs but 
also the method for calculating the tariffs.

Amendamentul 461
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora. Tarifele 
pot să prevadă, de asemenea, un 
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tratament special al în privința 
reglementării noilor infrastructuri;

Or. de

Justificare

The methodologies and/or the monitoring for setting or approving the transmission and 
distribution tariffs through the agency should allow the necessary investments in the networks 
of the LNG facilities.

Amendamentul 462
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) furnizarea de servicii de echilibrare. (b) furnizarea de servicii de echilibrare, 
care reflectă costurile și sunt neutre din 
punctul de vedere al veniturilor, pe cât 
posibil, oferind în același timp stimulente 
adecvate pentru ca utilizatorii rețelei să-și 
echilibreze intrările și ieșirile de gaz. 
Acestea sunt echitabile și 
nediscriminatorii și se bazează pe criterii 
obiective.

Or. en

Justificare

The wording in (b) is based on the ERGEG guidelines for good practice in gas balancing and 
confirms the principle that TSO’s balancing activities should be broadly revenue neutral 
(subject only to the possibility of performance incentives).
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Amendamentul 463
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) furnizarea de servicii de echilibrare. (b) furnizarea de servicii de echilibrare, 
care reflectă costurile și sunt neutre din 
punctul de vedere al veniturilor, pe cât 
posibil, oferind în același timp stimulente 
adecvate pentru ca utilizatorii rețelei să-și 
echilibreze intrările și ieșirile de gaz. 
Acestea sunt echitabile și 
nediscriminatorii și se bazează pe criterii 
obiective.

Or. en

Justificare

(b) is based on the ERGEG guidelines for good practice in gas balancing and confirms the 
principle that TSO’s balancing activities should be broadly revenue neutral.

Amendamentul 464
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ba) furnizarea de servicii de calitate în 
domeniul gazelor naturale.”

Or. en

Justificare

In addition to their role in fixing/approving terms and conditions for connections and 
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balancing services, national regulatory authorities must also oversee/regulate the provision 
of gas quality conversion services (again on a RTPA basis), which can otherwise act as a 
major constraint on new entry/competition.

Amendamentul 465
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ba) furnizarea pe piață a unor servicii 
de calitate în domeniul gazelor naturale.”

Or. en

Justificare

(ba) national regulatory authorities must also oversee/regulate the provision of gas quality 
conversion services, which can otherwise act as a major constraint on new entry/competition.

Amendamentul 466
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

(5) La aprobarea tarifelor și a 
metodologiilor, autoritățile de 
reglementare garantează faptul că 
operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.
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Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control either in form of an approval to the tariffs themselves or the tariff 
methodologies.

Amendamentul 467
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea termenilor 
și condițiilor tarifelor și serviciilor de 
echilibrare, autoritățile de reglementare 
garantează faptul că operatorilor de rețele li 
se conferă stimulentele corespunzătoare, 
atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, 
pentru a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

Or. en

Justificare

NRAs must ensure that TSO's balancing activities are conducted in an open and transparent 
manner to ensure parity for all market actors.

Amendamentul 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 5
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Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea termenilor 
și condițiilor tarifelor și serviciilor de 
echilibrare, autoritățile de reglementare 
garantează faptul că operatorilor de rețele li 
se conferă stimulentele corespunzătoare, 
atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, 
pentru a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

Or. en

Justificare

NRAs must ensure that TSO's balancing activities are conducted in an open and transparent 
manner to ensure parity for all market actors.

Amendamentul 469
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor sau 
a metodologiei de calculare a tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

Or. en

Justificare

National regulatory authorities should have the necessary flexibility to set not only tariffs but 
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also the method for calculating the tariffs.

Amendamentul 470
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența și pentru a încuraja 
integrarea pieței.

Or. en

Justificare

Incentives for research activities without a specific goal on how to apply research in network 
business should not be incentivised through tariff setting. Research activity can be seen as a 
means rather than as a goal and in network tariff regulation incentives should be applied only 
to goals like efficiency and market integration.

Amendamentul 471
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
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termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența și pentru a încuraja 
integrarea pieței.

Or. en

Amendamentul 472
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(5a) Autoritățile naționale de 
reglementare monitorizează 
managementul congestionărilor din 
cadrul sistemelor naționale de energie 
electrică și al interconectărilor.
Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităților 
naționale de reglementare procedurile lor 
de management al congestionărilor, 
inclusiv de alocare a capacităților. 
Autoritățile naționale de reglementare pot 
solicita operatorilor de sisteme de 
transport să modifice normele respective 
înainte de a le aproba.”

Or. en

Justificare

We need to ensure the efficient coordination between NRAs in the capacity allocation 
mechanisms and, more generally, in congestion management. Hence the formal approval of 
the congestion management procedures by regulators needs to be clearly stated, in order to 
ensure an efficient implementation of Regulation 1228/2003.
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Amendamentul 473
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(5a) Autoritățile naționale de 
reglementare monitorizează 
managementul congestionării în cadrul 
sistemelor naționale de energie electrică și 
al interconectărilor.
Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităților 
naționale de reglementare procedurile lor 
de management al congestionării, inclusiv 
de alocare a capacităților. Autoritățile 
naționale de reglementare pot solicita 
operatorilor de sisteme de transport să 
modifice normele respective înainte de a 
le aproba.”

Or. en

Justificare

Hence the formal approval of the congestion management procedures by regulators needs to 
be clearly stated, in order to ensure an efficient implementation of Regulation 1775//2005.

Amendamentul 474
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, dacă este cazul, să 
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de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele 
menționate la prezentul articol, în scopul 
garantării proporționalității acestora și a 
aplicării lor într-un mod nediscriminatoriu.

modifice termenii și condițiile, inclusiv 
tarifele menționate la prezentul articol, în 
scopul garantării proporționalității acestora 
și a aplicării lor într-un mod 
nediscriminatoriu.

Or. de

Justificare

Gasspeicher und LNG-Anlagen stellen keinen monopolistischen Markt dar. Eine Regulierung 
gefährdet zudem den bestehenden Wettbewerb und die geplanten Investitionen in den Bau 
zusätzlicher notwendiger Gasspeicher.

Amendamentul 475
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele 
menționate la prezentul articol, în scopul 
garantării proporționalității acestora și a 
aplicării lor într-un mod nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, GNL și de distribuție, 
dacă este cazul, să modifice termenii și 
condițiile, inclusiv tarifele menționate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Or. de

Justificare

Streichung des Wortes Speicheranlagen, da eine Regulierung der Speicherentgelte 
investitionshemmend ist. Gasspeicher sind keine Marktmonopole. In diesem Bereich hat sich 
ein funktionierender Wettbewerbsmarkt etabliert. Eine Regulierung gefährdet den 
bestehenden Wettbewerb und geplante Investitionen in den Bau zusätzlicher Gasspeicher. Um 
die Versorgungssicherheit in der EU zu stärken sind diese zwingend notwendig.



PE404.589v01-00 36/102 AM\715991RO.doc

RO

Amendamentul 476
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele 
menționate la prezentul articol, în scopul 
garantării proporționalității acestora și a 
aplicării lor într-un mod nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, GNL și de distribuție, 
dacă este cazul, să modifice termenii și 
condițiile, inclusiv tarifele menționate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Or. en

Amendamentul 477
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele 
menționate la prezentul articol, în scopul 
garantării proporționalității acestora și a 
aplicării lor într-un mod nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, GNL și de distribuție, 
dacă este cazul, să modifice termenii și 
condițiile, inclusiv tarifele menționate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Or. en

Justificare

In order to ensure a competitive market environment as well as  security of supply of the 
Union, regulatory authorities should not have the authority to influence tariffs of storage as 
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this is considered as  detrimental to investment in planned or additional storage capacity. 
Storage as opposed to other network operators is not subject to a natural monopolistic market 
structure and thus any regulation would undermine competition and investment.

Amendamentul 478
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL 
și de distribuție, dacă este cazul, să 
modifice termenii și condițiile, inclusiv 
tarifele menționate la prezentul articol, în 
scopul garantării proporționalității acestora 
și a aplicării lor într-un mod 
nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
infrastructură ce fac obiectul unor 
sisteme reglementate de acces pentru terți, 
după cum prevăd articolul 18, articolul 19 
alineatul (4) și articolul 20, dacă este 
cazul, să modifice termenii și condițiile, 
inclusiv tarifele menționate la prezentul 
articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Or. fr

Justificare

Aims to take account of the possibility the directive offers of setting up an unregulated third-
party access system in some circumstances (where an exemption is granted under Article 22 
or where a Member State opts for a negotiated system for access to storage facilities (Article 
19(3)).
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Amendamentul 479
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL 
și de distribuție, dacă este cazul, să 
modifice termenii și condițiile, inclusiv 
tarifele menționate la prezentul articol, în 
scopul garantării proporționalității acestora 
și a aplicării lor într-un mod 
nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
infrastructură ce fac obiectul unor 
sisteme reglementate de acces pentru terți, 
după cum prevăd articolul 18, articolul 19 
alineatul (4) și articolul 20, dacă este 
cazul, să modifice termenii și condițiile, 
inclusiv tarifele menționate la prezentul 
articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Or. fr

Justificare

To take account of the possibility the directive offers of setting up an unregulated third-party 
access system in some circumstances (where an exemption is granted under Article 22 or 
where a Member State opts for a negotiated system for access to storage facilities (Article 
19(3)).

Amendamentul 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile menționate la 
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menționate la prezentul articol, în scopul 
garantării proporționalității acestora și a 
aplicării lor într-un mod nediscriminatoriu.

prezentul articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu. În cazul 
unor întârzieri în stabilirea tarifelor 
pentru transport, depozitare, GNL și 
distribuție, autoritățile naționale de 
reglementare sunt împuternicite să 
stabilească tarife pentru transport și 
distribuție cu titlu preliminar și să ia 
decizii în legătură cu măsurile 
compensatorii corespunzătoare, în cazul 
în care tarifele finale se abat de la cele 
provizorii.

Or. en

Amendamentul 481
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele
menționate la prezentul articol, în scopul 
garantării proporționalității acestora și a 
aplicării lor într-un mod nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile menționate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu. În cazul 
unor întârzieri în stabilirea tarifelor 
pentru transport, depozitare, GNL și 
distribuție, autoritățile naționale de 
reglementare sunt împuternicite să 
stabilească tarife pentru transport și 
distribuție cu titlu preliminar și să ia 
decizii în legătură cu măsurile 
compensatorii corespunzătoare, în cazul 
în care tarifele finale se abat de la cele 
provizorii.

Or. en
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Justificare

National Regulators should have this power to ensure that appropriate action is taken by 
TSOs and DSOs.

Amendamentul 482
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele 
menționate la prezentul articol, în scopul 
garantării proporționalității acestora și a 
aplicării lor într-un mod nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele și 
metodologiile menționate la prezentul 
articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies.

Amendamentul 483
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Orice parte care dorește să înainteze o 
contestație cu privire la un operator al unui 

(7) Orice parte care dorește să înainteze o 
contestație cu privire la un operator al unui 
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sistem de transport, GNL sau de distribuție, 
o poate înainta autorității de reglementare 
care, în calitate de autoritate de soluționare 
a litigiilor, emite o decizie în termen de 
două luni de la primire. Această perioadă 
poate fi prelungită cu două luni, în cazul în 
care autoritatea de reglementare are nevoie 
de informații suplimentare. Această 
perioadă poate fi prelungită cu acordul 
reclamantului. Decizia autorității de 
reglementare produce efecte obligatorii 
până la o eventuală hotărâre contrarie ca 
urmare a unui apel.

sistem de transport, GNL, de depozitare
sau de distribuție, o poate înainta autorității 
de reglementare care, în calitate de 
autoritate de soluționare a litigiilor, emite o 
decizie în termen de două luni de la 
primire. Această perioadă poate fi 
prelungită cu două luni, în cazul în care 
autoritatea de reglementare are nevoie de 
informații suplimentare. Această perioadă 
poate fi prelungită cu acordul 
reclamantului. Decizia autorității de 
reglementare produce efecte obligatorii 
până la o eventuală hotărâre contrarie ca 
urmare a unui apel.

Or. en

Justificare

There should be a route to raise a complaint against a storage operator.

Amendamentul 484
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Orice parte care se consideră lezată și 
care are dreptul de a contesta o decizie 
luată cu privire la metodologiile urmate în 
temeiul prezentului articol sau pe care 
autoritatea de reglementare este obligată să 
o consulte cu privire la metodologiile 
propuse poate, în termen de două luni de la 
publicarea deciziei sau a propunerii de 
decizie ori într-o perioadă de timp mai 
scurtă prevăzută de statele membre, să 
depună o contestație în vederea revizuirii 
respectivei decizii sau propuneri de 
decizie. Contestația nu are efect suspensiv.

(8) Orice parte care se consideră lezată și 
care are dreptul de a contesta o decizie
luată cu privire la metodologiile urmate în 
temeiul prezentului articol sau pe care 
autoritatea de reglementare este obligată să 
o consulte cu privire la tarifele și 
metodologiile propuse poate, în termen de 
două luni de la publicarea deciziei sau a 
propunerii de decizie ori într-o perioadă de 
timp mai scurtă prevăzută de statele 
membre, să depună o contestație în vederea 
revizuirii respectivei decizii sau propuneri 
de decizie. Contestația nu are efect 
suspensiv.
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Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies.

Amendamentul 485
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) Statele membre creează mecanisme 
eficiente și adecvate de reglementare,
control și asigurarea transparenței în scopul 
evitării abuzurilor de poziție dominantă, în 
special în detrimentul consumatorilor, cât 
și a oricărui comportament agresiv pe 
piață. Aceste mecanisme iau în considerare 
dispozițiile tratatului, în special cele ale 
articolului 82.

(9) Statele membre creează mecanisme 
eficiente și adecvate de control și 
asigurarea transparenței în scopul evitării 
abuzurilor de poziție dominantă, în special 
în detrimentul consumatorilor, cât și a 
oricărui comportament agresiv pe piață. 
Aceste mecanisme iau în considerare 
dispozițiile tratatului, în special cele ale 
articolului 82.

Or. de

Justificare

In vielen Mitgliedstaaten sind Eingriffe in Wettbewerbsbereiche Sache der 
Wettbewerbsbehörden. Andere Mitgliedstaaten haben dagegen auch diese Zuständigkeiten 
den Regulierungsbehörden zugewiesen. Die Regelung in Art. 24 c (9) ist daher 
rechtssystematisch falsch.

Amendamentul 486
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 12
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Text propus de Comisie Amendament

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare se motivează.

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare sunt justificate, 
proporționale și necesare, acordând 
atenția cuvenită opiniilor participanților 
pe piață implicați și obligațiilor lor 
contractuale existente, precum și 
costurilor și beneficiilor care se estimează 
că vor fi generate în urma deciziilor; 
deciziile sunt publicate.

Or. en

Amendamentul 487
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare se motivează.

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare se argumentează și se 
motivează în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Clarification of language is necessary so that the independence of the NRA can be assured.

Amendamentul 488
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 12
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Text propus de Comisie Amendament

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare se motivează.

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare se argumentează și se 
motivează în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 489
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața 
unui organism independent față de părțile 
interesate.

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața 
unei instanțe sau a altei autorități 
naționale independente față de părțile 
interesate și de orice guvern.

Or. en

Justificare

To ensure the independence and integrity of national regulatory decisions, appeals should be 
undertaken by an independent and neutral body, such as the Courts, which is not subject to 
private or political influence in line also with Article 24a, 2 which sets out the independence 
of regulatory authorities from any other public or private entity, market interests or 
governments. Appeals going through the Courts help to establish the independence of 
regulatory decisions from political interference.
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Amendamentul 490
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața 
unui organism independent.

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața 
unei instanțe sau a unei alte autorități 
naționale independente de părțile în cauză 
și de influența guvernului.

Or. de

Justificare

Um die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden sicherzustellen, sollten Berufungen an 
eine unabhängige und neutrale Behörde gehen. Das entspricht den Bestimmungen des Artikel 
24a Absatz 2 über die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden von jedwedem öffentlichen 
oder privaten Unternehmen, von Marktinteressen und von Regierungen. Indem die Gerichte 
die Berufungsinstanz für die Entscheidungen der Regulierungsbehörde sind, wird die 
Unabhängigkeit dieser Entscheidungen gestärkt.

Amendamentul 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața unui 
organism independent față de părțile 

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața unui 
organism independent față de părțile 
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interesate. interesate. Trebuie garantat faptul că 
poate fi atacat atât conținutul deciziei, cât 
și procedura care a fost urmată.

Or. en

Justificare

Following the harmonisation of powers en duties of national regulators appeal procedures 
should also be harmonised.

Amendamentul 492
Angelika Niebler

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

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la prezentul 
articol. 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 von der Kommission hier vorgeschlagene Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-
Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte des Europäischen Parlaments erheblich und 
ist abzulehnen.
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Amendamentul 493
Angelika Niebler

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

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la prezentul 
articol. 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. en

Amendamentul 494
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la prezentul 
articol. 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
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Or. de

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. Der Umfang der durch das Komitologieverfahren ausgelösten 
Kompetenzverschiebung auf die Kommission ist unangemessen.

Amendamentul 495
Paul Rübig

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

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la prezentul 
articol. 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. en

Justificare

Article 24c(14) shall be deleted for the reason that the respective provision would shift 
significant powers to the Commission, namely the power to determine the competences of the 
regulators.
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Amendamentul 496
Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări privind 
punerea în aplicare de către autoritățile de 
reglementare a competențelor prevăzute la 
prezentul articol. 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).

(14) Comisia poate modifica orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la prezentul 
articol. 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 497
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autoritățile de reglementare cooperează 
cel puțin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaționale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de gaze 
naturale și distribuirea capacității 

(2) Autoritățile de reglementare cooperează 
cel puțin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaționale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta în mod eficient distribuirea 
capacității transfrontaliere, precum și 
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transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel minim al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permițând dezvoltarea unei concurențe 
efective.

pentru a garanta un nivel al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
adecvat pentru promovarea unei 
concurențe efective.

Or. de

Justificare

Zur Schaffung eines grenzüberschreitenden Wettbewerbs ist es nötig, die erforderlichen 
infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen. Hierzu gehören auch ausreichende 
Verbindungskapazitäten.

Die Entscheidung zum Aufbau von Gasbörsen als freier zentraler Marktplatz ist alleinig die 
Entscheidung des Marktes und auf keinen Fall der Regulierungsbehörden.

Amendamentul 498
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autoritățile de reglementare cooperează 
cel puțin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaționale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de gaze 
naturale și distribuirea capacității 
transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel minim al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permițând dezvoltarea unei concurențe 
efective.

(2) Autoritățile de reglementare cooperează 
cel puțin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaționale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de gaze 
naturale și distribuirea capacității 
transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel minim al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permițând dezvoltarea unei concurențe 
efective. Orice decizie a unei autorități de 
reglementare care împiedică integrarea 
piețelor de gaze la nivel regional va fi 
notificată Comisiei și Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
în domeniul energetic.

Or. ro
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Amendamentul 499
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autoritățile de reglementare cooperează 
cel puțin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaționale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de gaze 
naturale și distribuirea capacității 
transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel minim al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permițând dezvoltarea unei concurențe 
efective.

(2) Autoritățile de reglementare cooperează 
cel puțin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaționale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de gaze 
naturale și distribuirea capacității 
transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel corespunzător al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permițând dezvoltarea unei concurențe 
efective.

Or. en

Amendamentul 500
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24d – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(2a) Autoritățile de reglementare au 
dreptul de a încheia acorduri cu alte 
autorități de reglementare din Uniune, în 
vederea promovării cooperării în 
domeniul reglementării.”

Or. de
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Justificare

Die Regulierungsbehörden müssen in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung das Recht 
erhalten, Vereinbarungen mit anderen Regulierungsbehörden in der EU abzuschließen, um so 
eine bessere Zusammenarbeit und erhöhte Kohärenz zu fördern.

Amendamentul 501
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24d – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(2a) Autoritățile naționale de 
reglementare sunt abilitate să încheie 
acorduri cu alte autorități naționale de 
reglementare din cadrul Uniunii pentru a 
încuraja cooperarea în materie de 
reglementare.”

Or. en

Justificare

Regulatory authorities need to be empowered under their national legislation to establish 
agreements with other EU regulatory authorities in order to foster greater regulatory 
cooperation and consistency.

Amendamentul 502
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24d – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la obligația autorităților naționale 
de reglementare de a coopera reciproc și 

eliminat
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cu agenția și cu privire la situațiile în care 
agenția capătă competența de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare 
pentru infrastructurile care leagă cel 
puțin două state membre. Aceste măsuri, 
care au 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. de

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 503
Herbert Reul

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

(1) Orice autoritate de reglementare și 
Comisia pot solicita avizul agenției cu 
privire la conformitatea unei decizii luate 
de către o autoritate de reglementare cu 
orientările menționate în prezenta directivă 
sau în Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

(1) Orice autoritate de reglementare și 
Comisia pot solicita avizul agenției cu 
privire la conformitatea unei decizii luate 
de către o autoritate de reglementare cu 
orientările menționate în prezenta directivă 
sau în Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

(2) În termen de patru luni, agenția își 
prezintă avizul atât autorității de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât și autorității de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

(2) În termen de patru luni, agenția își 
prezintă avizul atât autorității de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât și autorității de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

(3) În cazul în care autoritatea de 
reglementare care a luat decizia nu se 
conformează avizului agenției în termen 
de patru luni de la data primirii acestuia, 
agenția informează Comisia.
(4) Orice autoritate de reglementare poate 
informa Comisia în legătura cu situațiile 
în care consideră că o decizie luată de o 
autoritate de reglementare nu este 
conformă cu orientările menționate în 
prezenta directivă sau în Regulamentul 
(CE) nr. 1775/2005, în termen de două 
luni de la data respectivei decizii.
(5) În cazul în care, în termen de două 
luni după ce a fost informată de către 
agenție, în conformitate cu alineatul (3) 
sau de către o autoritate de reglementare, 
în conformitate cu alineatul (4) ori din 
proprie inițiativă, în termen de trei luni de 
la data deciziei, consideră ca respectiva 
decizie luată de o autoritate de 
reglementare ridică îndoieli majore cu 
privire la compatibilitatea cu orientările 
menționate în prezenta directivă sau în 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, 
Comisia poate decide să inițieze proceduri 
în consecință. Într-o astfel de situație, 
Comisia invită autoritatea de 
reglementare și părțile să își prezinte 
observațiile.
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(6) În cazul în care decide inițierea 
procedurilor, în termen de maxim patru 
luni de la data acestei decizii, Comisia ia o 
decizie finală
(a) de a nu ridica obiecții împotriva 
deciziei autorității de reglementare;
sau
(b) de a solicita autorității de 
reglementare în cauză să își modifice sau 
să își retragă decizia, în cazul în care 
consideră că orientările nu au fost 
respectate.
(7) În cazul în care Comisia nu a luat 
decizia de a iniția procedurile sau nu a 
luat nicio decizie finală în cadrul 
termenului prevăzut la alineatele (5) și, 
respectiv, (6), se consideră că nu au fost 
ridicate obiecții împotriva deciziei 
autorității de reglementare.
(8) Autoritatea de reglementare se 
conformează deciziei Comisiei de 
modificare sau de retragere a deciziei în 
termen de două luni și informează 
Comisia în consecință.
(9) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea prezentului articol. 
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

The procedure foreseen in Article 24e paragraphs 3 to 9 would institute a system whereby the 
European Commission would issue final and binding decisions regarding the execution of 
national law. This infringes the competences of Member States for the execution of national 
law.
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Amendamentul 504
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24e – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În termen de patru luni, agenția își 
prezintă avizul atât autorității de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât și autorității de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

(2) În termen de două luni, agenția își 
prezintă avizul atât autorității de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât și autorității de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

Or. de

Justificare

Fristverkürzung.

Amendamentul 505
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24e – alineatul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea prezentului articol. 
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).

(9) Comisia modifică orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea prezentului articol. 
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
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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 506
Dominique Vlasto

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale de reglementare, a 
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel 
puțin cinci ani, toate datele pertinente cu 
privire la tranzacțiile din cadrul 
contractelor de furnizare de gaze naturale 
și de derivate în domeniul gazelor naturale 
cu clienți angro și cu operatori de sisteme 
de transport, precum și cu operatori de 
sisteme de depozitare și GNL.

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorităților competente, pentru a le 
permite acestora să-și îndeplinească 
sarcinile, timp de cel puțin cinci ani, toate 
datele pertinente cu privire la tranzacțiile 
din cadrul contractelor de furnizare de gaze 
naturale și de derivate în domeniul gazelor 
naturale cu clienți angro și cu operatori de 
sisteme de transport, precum și cu operatori 
de sisteme de depozitare și GNL.

Or. fr

Justificare

The rules on the compilation of data in connection with wholesale contracts should be clearly 
defined and relate to the competent authorities' specific tasks. Moreover, the competent 
authorities may comprise bodies other than those referred to in the proposal for a directive.

Amendamentul 507
Herbert Reul

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

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale de reglementare, a
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel puțin 
cinci ani, toate datele pertinente cu privire 
la tranzacțiile din cadrul contractelor de 
furnizare de gaze naturale și de derivate în 
domeniul gazelor naturale cu clienți angro 
și cu operatori de sisteme de transport, 
precum și cu operatori de sisteme de 
depozitare și GNL.

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel puțin 
cinci ani, toate datele necesare cu privire la 
tranzacțiile din cadrul contractelor de 
furnizare de gaze naturale și de derivate în 
domeniul gazelor naturale cu clienți angro 
și cu operatori de sisteme de transport, 
precum și cu operatori de sisteme de 
depozitare și GNL.

Or. de

Justificare

Es gibt keine grundlegende Begründung dafür, dass Behörden nur zur Veröffentlichung 
solcher aufbewahrten Daten ermächtigt werden, die keine Transaktionen in 
Finanzinstrumenten betreffen. Dies würde die Transaktionen in Gasversorgungsverträgen mit 
Großhandelskunden und Fernleitungsnetzbetreibern sowie LNG Betreibern diskriminieren 
und die involvierten Marktteilnehmer wesentlich benachteiligen, was ebenfalls eine wichtige 
Markteintrittsbarriere errichten würde.

Amendamentul 508
Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale de reglementare, a 
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel puțin 
cinci ani, toate datele pertinente cu privire 
la tranzacțiile din cadrul contractelor de 
furnizare de gaze naturale și de derivate în 
domeniul gazelor naturale cu clienți angro 

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale de reglementare, a 
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel puțin 
trei ani, toate datele pertinente cu privire la 
tranzacțiile din cadrul contractelor de 
furnizare de gaze naturale și de derivate în 
domeniul gazelor naturale cu clienți angro 
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și cu operatori de sisteme de transport, 
precum și cu operatori de sisteme de 
depozitare și GNL.

și cu operatori de sisteme de transport, 
precum și cu operatori de sisteme de 
depozitare și GNL.

Or. de

Justificare

Entbürokratisierung

Amendamentul 509
Alyn Smith

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale de reglementare, a 
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel puțin 
cinci ani, toate datele pertinente cu privire 
la tranzacțiile din cadrul contractelor de 
furnizare de gaze naturale și de derivate în 
domeniul gazelor naturale cu clienți angro 
și cu operatori de sisteme de transport, 
precum și cu operatori de sisteme de 
depozitare și GNL.

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale de reglementare, a 
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel puțin 
cinci ani, toate datele contractuale cu 
privire la tranzacțiile din cadrul 
contractelor de furnizare de gaze naturale 
și de derivate în domeniul gazelor naturale 
cu clienți angro și cu operatori de sisteme 
de transport, precum și cu operatori de 
sisteme de depozitare și GNL.

Or. en

Justificare

The LNG and storage data requirements are extensive, exceeding those in the current 
guidelines. Data provision should be meaningful and proportionate and the value of the 
additional data being sought is questioned.
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Amendamentul 510
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Datele cuprind detalii privind 
caracteristicile tranzacțiilor pertinente, cum 
ar fi durata, regulile privind furnizarea și 
decontarea, precum și cantitatea, datele și 
perioadele de executare, prețurile 
tranzacției, mijloacele de identificare ale 
consumatorului angro în cauză, cât și 
detaliile specifice ale tuturor contractelor 
neîncheiate de furnizare de gaze naturale și 
de derivate în domeniul gazelor naturale.

(2) Datele pot cuprinde informații privind 
caracteristicile tranzacțiilor pertinente, cum 
ar fi durata, regulile privind furnizarea și 
decontarea, precum și cantitatea, datele și 
perioadele de executare, prețurile 
tranzacției, mijloacele de identificare ale 
consumatorului angro în cauză, cât și 
detaliile specifice ale tuturor contractelor 
neîncheiate de furnizare de gaze naturale și 
de derivate în domeniul gazelor naturale.

Or. de

Justificare

Artikel 24f sollte lediglich die Rahmenbedingungen für die Pflicht zur Aufbewahrung von 
Daten beschreiben, nicht jedoch die genauen Inhalte der betreffenden Informationen. Dies 
sollte im Rahmen der diesbezüglichen Leitlinien erfolgen.

Amendamentul 511
Dominique Vlasto

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziția participanților 
pe piață elemente ale acestor informații, 
cu condiția ca informațiile sensibile din 
punct de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piață sau privind 
tranzacțiile individuale să nu fie 

eliminat
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divulgate. Prezentul alineat nu se aplică 
cu privire la informațiile referitoare la 
instrumentele financiare care intră în 
sfera de aplicare a Directivei 2004/39/CE.

Or. fr

Justificare

Publishing strategic data would adversely affect European importers of gas into the EU , as it 
would give European non-producers information about conditions affecting their competitors' 
sales. It should be possible for the data to be provided to the authorities concerned, but not 
published in that form (a precaution which is already the general rule in other sectors of the 
economy).

Amendamentul 512
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziția participanților 
pe piață elemente ale acestor informații, 
cu condiția ca informațiile sensibile din 
punct de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piață sau privind 
tranzacțiile individuale să nu fie 
divulgate. Prezentul alineat nu se aplică 
cu privire la informațiile referitoare la 
instrumentele financiare care intră în 
sfera de aplicare a Directivei 2004/39/CE.

eliminat

Or. de

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. Der Umfang der durch das Komitologieverfahren ausgelösten 
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Kompetenzverschiebung auf die Kommission ist unangemessen.Die aufzubewahrenden Daten 
stellen wirtschaftlich sensible Informationen dar, die nicht veröffentlicht werden sollten. Aus 
diesem Grund muss deutlich zwischen Veröffentlichung und Aufbewahrung unterschieden 
werden.

Amendamentul 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziția participanților 
pe piață elemente ale acestor informații, 
cu condiția ca informațiile sensibile din 
punct de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piață sau privind 
tranzacțiile individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informațiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 
Directivei 2004/39/CE.

(3) Autoritatea de reglementare 
informează participanții pe piață cu 
privire la rezultatele investigațiilor sau ale 
cererii sale, garantând în același timp 
faptul că informațiile sensibile din punct 
de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piață sau privind 
tranzacțiile individuale nu sunt divulgate.

Or. en

Justificare

To ensure that there is always transparency in decision making while at the same time 
commercial confidentiality is respected, paragraph 3 needs to be amended.

Amendamentul 514
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziția participanților 
pe piață elemente ale acestor informații, cu 
condiția ca informațiile sensibile din punct 
de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piață sau privind 
tranzacțiile individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informațiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 
Directivei 2004/39/CE.

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziția participanților 
pe piață, cu scopul de a îmbunătăți
măsurile generale privind transparența, 
elemente ale acestor informații, puse la 
dispoziția sa de către întreprinderile de 
furnizare, cu condiția ca informațiile 
sensibile din punct de vedere comercial 
privind actori individuali de pe piață sau 
privind tranzacțiile individuale să nu fie 
divulgate. Prezentul alineat nu se aplică cu 
privire la informațiile referitoare la 
instrumentele financiare care intră în sfera 
de aplicare a Directivei 2004/39/CE.

Or. en

Justificare

There should be greater clarity as to the nature and purpose of the release of information 
gathered by the regulatory authority, in order to avoid any possible discretionary or even 
discriminatory treatment by the NRA in the disclosure of information.

Amendamentul 515
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta orientări care să definească 
metodele și modalitățile de păstrare a 
datelor, cât și formatul și conținutul 
acestora. Aceste măsuri, care au scopul de 
a modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 

eliminat
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prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Die von der Kommission hier vorgeschlagene Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-
Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte des Europäischen Parlaments erheblich und 
ist abzulehnen.

Amendamentul 516
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta orientări care să definească 
metodele și modalitățile de păstrare a 
datelor, cât și formatul și conținutul 
acestora. Aceste măsuri, care au 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 Europäischen Parlaments soll durch das vorgeschlagene 
Komitologieverfahren eingeschränkt werden. Dadurch würden wesentliche Entscheidungen 
über die Gestaltung des Energiebinnenmarktes dem demokratischen Gesetzgebungsverfahren 
entzogen. Der Umfang der durch das Komitologieverfahren ausgelösten 
Kompetenzverschiebung auf die Kommission ist unangemessen.
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Amendamentul 517
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta orientări care să definească
metodele și modalitățile de păstrare a 
datelor, cât și formatul și conținutul 
acestora. Aceste măsuri, care au 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

Diese Ermächtigung für Leitlinien ist nicht notwendig, da nicht klar ist, wie diese Details im 
Rahmen eines Komitologieverfahrens festgelegt werden könnten.

Amendamentul 518
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Comisia poate adopta
orientări care să definească metodele și 
modalitățile de păstrare a datelor, cât și 
formatul și conținutul acestora. Aceste 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezenta 

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Comisia poate modifica
orientări care să definească metodele și 
modalitățile de păstrare a datelor, cât și 
formatul și conținutul acestora. Aceste 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezenta 
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directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

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 519
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În ceea ce privește tranzacțiile cu 
derivate în domeniul gazelor naturale 
efectuate de întreprinderile de furnizare 
cu consumatori angro și cu operatori de 
sisteme de transport, precum și cu 
operatori de sisteme de depozitare și GNL, 
prezentul articol se aplică numai după 
adoptarea, de către Comisie, a orientărilor 
menționate la alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Since Article 24f paragraph 2 describes sufficiently clear the data to be kept in record, no 
further specification by guidelines is required.
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Amendamentul 520
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În ceea ce privește tranzacțiile cu 
derivate în domeniul gazelor naturale 
efectuate de întreprinderile de furnizare 
cu consumatori angro și cu operatori de 
sisteme de transport, precum și cu 
operatori de sisteme de depozitare și GNL, 
prezentul articol se aplică numai după 
adoptarea, de către Comisie, a orientărilor 
menționate la alineatul (4).

eliminat

Or. de

Justificare

Die Einflussnahme des Parlaments soll durch das vorgeschlagene Komitologieverfahren 
eingeschränkt werden. Wesentliche Entscheidungen dem Gesetzgebungsverfahren entzogen. 
Letztendlich präjudiziert diese Bestimmung die gemeinsame Arbeit der Agentur CESR, da die 
Agentur und CESR Empfehlungen zu der Frage abgeben, ob Transaktionen in 
Gasversorungsverträgen und Gasderivaten den vor- und/oder nachgeschalteten Transparenz-
(Veröffentlichungs-)anforderungen unterliegen sollten und, falls ja, wie sie ausgestaltet sein 
sollten.

Amendamentul 521
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În ceea ce privește tranzacțiile cu 
derivate în domeniul gazelor naturale 
efectuate de întreprinderile de furnizare cu 
consumatori angro și cu operatori de 

(5) În ceea ce privește tranzacțiile cu 
derivate în domeniul gazelor naturale 
efectuate de întreprinderile de furnizare cu 
consumatori angro și cu operatori de 
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sisteme de transport, precum și cu operatori 
de sisteme de depozitare și GNL, prezentul 
articol se aplică numai după adoptarea, de 
către Comisie, a orientărilor menționate la 
alineatul (4).

sisteme de transport, precum și cu operatori 
de sisteme de depozitare și GNL, prezentul 
articol se aplică numai după adoptarea
orientărilor menționate la alineatul (4).

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 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

14a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 24fa

Puteri de reglementare care să stimuleze 
concurența pe piața gazului natural
1. Fără a aduce atingere articolului 24c 
alineatul (3) litera (b), autoritățile 
naționale de reglementare impun 
utilizatorilor de rețea identificați ca având 
putere semnificativă pe piață, în 
conformitate cu articolul 24h:
(a) obligații de a asigura transparența în 
privința publicării de informații specifice, 
precum informații contabile, specificații 
tehnice, date specifice privind contractele 
de vânzare, termeni și condiții pentru 
furnizarea de servicii și accesul la acestea, 
precum și prețuri;
(b) dacă utilizatorul de rețea face 
discriminări între părțile contractante cu 
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privire la aceleași tranzacții, autoritatea 
națională de reglementare poate impune 
obligația de acordare a unui tratament 
echitabil, cum ar fi, în special, abolirea 
oricărei clauze contractuale majore 
considerate discriminatorii, inclusiv 
prețuri, termene de plată, tehnici și 
condiții discriminatorii de vânzare și 
cumpărare și excluderea oricărei clauze 
contractuale prin care se condiționează 
încheierea contractului de asumarea unor 
angajamente care, datorită naturii 
acestora sau fiind contrare practicilor 
contractuale curente, nu fac obiectul 
contractului respectiv;
(c) dacă lipsa unei concurențe efective 
duce la situația în care utilizatorul de 
rețea poate menține prețurile la un nivel 
prea scăzut sau prea ridicat, autoritatea 
națională de reglementare poate impune 
obligații privind controlul temporar 
asupra prețurilor, inclusiv obligația ca 
prețurile să fie corelate cu obligațiile și 
costurile referitoare la sistemele de 
contabilitate a costurilor și cele tarifare. 
Atunci când este impusă obligația 
utilizării unor mecanisme de tarifare care 
să reflecte costurile, controlul asupra 
prețurilor se bazează pe costurile 
suportate de utilizatorul de rețea pentru 
producție și investiții, incluzând un profit 
corespunzător acestor investiții în condiții 
normale de activitate.
2. Autoritatea națională de reglementare 
interzice utilizatorilor de rețea care dispun 
de putere semnificativă pe piață, 
menționați la articolul 22h alineatul (1), 
după urmarea procedurilor stabilite la 
articolul 22h:
(a) să stabilească prețuri excesive pentru 
concurenții întreprinderilor afiliate sau ai 
întreprinderilor care fac parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală în 
sensul articolului 2;
(b) să stabilească prețuri nejustificat de 
reduse în comparație cu prețurile stabilite 
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de concurenții eficienți;
(c) să demonstreze o preferință 
nejustificată pentru anumiți consumatori;
sau
(d) să grupeze serviciile în mod 
nejustificat.
3. Se creează un mecanism de recurs fără 
a aduce atingere exercitării dreptului la 
recurs în temeiul legislației comunitare și 
naționale. Recursul nu are efect 
suspensiv.”

Or. en

(Se adaugă un nou articol 24fa după articolul 24f din Directiva 2003/55/EC)

Justificare

In case a national regulator finds that the market of gas is dominated by one or more system 
users, they should be able to impose measures which ensure the market brings benefits to the 
final users, while at the same time becoming more competitive. At the same time, an appeal 
mechanism should be provided for.

Amendamentul 523
Britta Thomsen

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

Text propus de Comisie Amendament

14a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 24fa
1. Fără a aduce atingere articolului 24c 
alineatul (3) litera (b), autoritățile 
naționale de reglementare pot impune 
utilizatorilor de rețea identificați ca având 
putere semnificativă pe piață, în 
conformitate cu articolul 24h:
(a) obligații de a asigura transparența în 
privința publicării de informații specifice, 
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precum informații contabile, specificații 
tehnice, date specifice privind contractele 
de vânzare, termeni și condiții pentru 
furnizarea de servicii și accesul la acestea, 
precum și prețuri;
(b) dacă utilizatorul de rețea face 
discriminări între părțile contractante cu 
privire la aceleași tranzacții, autoritatea 
națională de reglementare poate impune 
obligația de acordare a unui tratament 
echitabil, cum ar fi, în special, abolirea 
oricărei clauze contractuale majore 
considerate discriminatorii, inclusiv 
prețuri, termene de plată, tehnici și 
condiții discriminatorii de vânzare și 
cumpărare și excluderea oricărei clauze 
contractuale prin care se condiționează 
încheierea contractului de asumarea unor 
angajamente care, datorită naturii 
acestora sau fiind contrare practicilor 
contractuale curente, nu fac obiectul 
contractului respectiv;
(c) dacă lipsa unei concurențe efective 
duce la situația în care utilizatorul de 
rețea poate menține prețurile la un nivel 
prea scăzut sau prea ridicat, autoritatea 
națională de reglementare poate impune 
obligații privind controlul temporar 
asupra prețurilor, inclusiv obligația ca 
prețurile să fie corelate cu obligațiile și 
costurile referitoare la sistemele de 
contabilitate a costurilor și cele tarifare. 
Atunci când este impusă obligația 
utilizării unor mecanisme de tarifare care 
să reflecte costurile, controlul asupra 
prețurilor se bazează pe costurile 
suportate de utilizatorul de rețea pentru 
producție și investiții, incluzând un profit 
corespunzător acestor investiții în condiții 
normale de activitate. 
(2) Autoritatea națională de reglementare 
poate interzice utilizatorilor de rețea care 
dispun de putere semnificativă pe piață, 
menționați la articolul 22h alineatul (1), 
după urmarea procedurilor stabilite la 
articolul 22h:
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(a) să stabilească prețuri excesive pentru 
concurenții întreprinderilor afiliate sau ai 
întreprinderilor care fac parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală în 
sensul articolului 2;
(b) să stabilească prețuri nejustificat de 
reduse în comparație cu prețurile stabilite 
de concurenții eficienți;
(c) să demonstreze o preferință 
nejustificată pentru anumiți consumatori; 
sau
(d) să grupeze serviciile în mod 
nejustificat.
(3) Se creează un mecanism de recurs 
fără a aduce atingere exercitării dreptului 
la recurs în temeiul legislației comunitare 
și naționale. Recursul nu are efect 
suspensiv.”

Or. en

Justificare

In case a national regulator finds that the market of gas is dominated by one or more system 
users, they should be able to impose measures which ensure the market brings benefits to the 
final users, while at the same time becoming more competitive. At the same time, an appeal 
mechanism should be provided for.

Amendamentul 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

14b. Se inserează următorul articol:

„Articolul 24fb

Stimularea concurenței pe piața gazelor 
naturale
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(1) Pentru stimularea unei concurențe 
efective pe piața gazelor naturale, pentru 
evitarea abuzurilor de poziție dominantă 
și protejarea intereselor utilizatorilor, 
autoritățile naționale de reglementare 
realizează o analiză a pieței pentru clienții 
angro, clienții finali și serviciile conexe în 
scopul de a determina nivelul concurenței 
efective pe piața respectivă.
(2) Dacă concurența pe piețele identificate 
nu permite atingerea obiectivelor stabilite 
la articolul 1, autoritățile naționale de 
reglementare analizează dacă un 
utilizator de rețea are o poziție echivalentă 
poziției dominante, adică o forță 
economică care îi asigură puterea de a 
acționa, într-o măsură considerabilă, 
independent de concurenții, clienții și, în 
cele din urmă, de consumatorii săi. 
Autoritățile naționale de reglementare 
publică concluziile analizei pe paginile lor 
oficiale de internet.
(3) În procesul identificării utilizatorilor 
de rețea având putere semnificativă pe 
piață și fără a aduce atingere dreptului 
comunitar, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare 
următoarele:
(a) prezența unui operator al 
utilizatorului de rețea în zona geografică 
a unei anumite piețe și pe piețe aflate în 
strânsă legătură, în cazul în care
legăturile dintre cele două piețe sunt de 
așa natură încât să permită utilizarea 
puterii de pe o piață pe cealaltă piață, 
consolidând astfel puterea pe piață a 
operatorului respectiv;
(b) dimensiunea utilizatorului de rețea și 
cota sa de piață;
(c) domeniul de activitate al utilizatorului 
de rețea și al societăților controlate de 
acesta și domeniul de activitate al 
companiei care deține controlul asupra 
utilizatorului de rețea, integrarea verticală 
și caracteristicile specifice ale piețelor 
identificate în privința legăturilor, a 
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diversificării produselor și a ariei 
bunurilor și serviciilor oferite în cadrul 
unor pachete;
(d) existența unor bariere privind intrarea 
pe piață, creșterea și expansiunea;
(e) lipsa sau nivelul redus al puterii de 
cumpărare compensatorii;
(f) absența unei concurențe potențiale;

(g) economiile de scară și activitatea.

(4) Nu mai târziu de doi ani de la intrarea 
în vigoare a Directivei .../.../CE [de 
modificare a Directivei 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale] și din 
trei în trei ani de la revizuirea precedentă, 
autoritățile naționale de reglementare 
realizează analize de piață pentru piețele 
în cauză. Orice operator de rețea poate 
solicita realizarea înainte de termen a 
unei analize de piață, dacă condițiile 
concurenței pe respectiva piață s-au 
modificat în mod semnificativ de la ultima 
analiză de piață și dacă de la publicarea 
concluziilor menționate la alineatul (2)   
s-a scurs mai mult de un an. Refuzul 
realizării unei analize de piață 
suplimentare trebuie justificat în mod 
corespunzător.”

Or. en

(Se adaugă un nou articol 24fb după articolul 24fa din Directiva 2003/55/EC)

Justificare

The gas sector in the EU is prone to competition problems given the high level of 
concentration, the vertical integration and the complexity of the offers. Furthermore, 
structural features of the sector –natural monopoly and the fact that investments are only 
changing these features in 10 years time, make it necessary to allow regulators to intervene in 
the short time. Regulators should be able to analyze the market and to determine whether or 
not a system user enjoys a position of dominance.
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Amendamentul 525
Britta Thomsen

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

Text propus de Comisie Amendament

14b. Se inserează următorul articol:
„Articolul 24fb

(1) Pentru stimularea unei concurențe 
efective pe piața gazelor naturale, pentru 
evitarea abuzurilor de poziție dominantă 
și protejarea intereselor utilizatorilor, 
autoritățile naționale de reglementare 
realizează o analiză a pieței pentru clienții 
angro, clienții finali și serviciile conexe în 
scopul de a determina nivelul concurenței 
efective pe piața respectivă.
(2) Dacă concurența pe piețele identificate 
nu este eficientă în sensul atingerii 
scopurilor stabilite în articolul 1, 
autoritățile naționale de reglementare 
analizează dacă un utilizator de rețea are 
o poziție echivalentă poziției dominante, 
adică o poziție dată de o forță economică 
care îi asigură puterea de a acționa, într-o 
măsură considerabilă, independent de 
concurenții, clienții și, în cele din urmă, 
de consumatorii săi. Autoritățile naționale 
de reglementare publică concluziile 
analizei pe paginile lor oficiale de 
internet.
(3) În procesul identificării utilizatorilor
de rețea având putere semnificativă pe 
piață și fără a aduce atingere dreptului 
comunitar, autoritățile naționale de 
reglementare iau în considerare 
următoarele:
(a) prezența unui operator al 
utilizatorului de rețea în zona geografică 
a unei anumite piețe și pe piețe aflate în 
strânsă legătură, în cazul în care 
legăturile dintre cele două piețe sunt de 
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așa natură încât să permită utilizarea 
puterii de pe o piață pe cealaltă piață, 
consolidând astfel puterea pe piață a 
operatorului respectiv;
(b) dimensiunea utilizatorului de rețea și 
cota sa de piață;
(c) domeniul de activitate al utilizatorului 
de rețea și al societăților controlate de 
acesta și domeniul de activitate al 
companiei care deține controlul asupra 
utilizatorului de rețea, integrarea verticală 
și caracteristicile specifice ale piețelor 
identificate în privința legăturilor, a 
diversificării produselor și a ariei 
bunurilor și serviciilor oferite în cadrul 
unor pachete;
(d) existența unor bariere privind intrarea 
pe piață, creșterea și expansiunea;
(e) lipsa sau nivelul redus al puterii de 
cumpărare compensatorii;
(f) absența unei concurențe potențiale;
(g) economiile de scară și activitatea.
(4) Nu mai târziu de doi ani de la intrarea 
în vigoare a Directivei .../.../CE [de 
modificare a Directivei 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale] și din 
trei în trei ani de la revizuirea precedentă, 
autoritățile naționale de reglementare 
realizează analize de piață pentru piețele 
în cauză. Orice operator de rețea poate 
solicita realizarea înainte de termen a 
unei analize de piață, dacă condițiile 
concurenței pe respectiva piață s-au 
modificat în mod semnificativ de la ultima 
analiză de piață și dacă de la publicarea 
concluziilor menționate la alineatul (2)   
s-a scurs mai mult de un an. Refuzul 
realizării unei analize de piață 
suplimentare trebuie justificat în mod 
corespunzător.”

Or. en
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Justificare

The gas sector in the European Union is prone to competition problems given the high level 
of concentration, the vertical integration and the complexity of the offers. Furthermore, 
structural features of the sector –natural monopoly and the fact that investments are only 
changing these features in 10 years time, make it necessary to allow regulators to intervene in 
the short time. In parallel with the telecoms sector, regulators should be able to analyze the 
market and to determine whether or not a system user enjoys a position of dominance.

Amendamentul 526
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 28 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

15a. La articolul 28, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre care nu sunt 
conectate direct la rețeaua 
interconectată a nici unui alt stat 
membru și care au un singur furnizor 
extern principal pot deroga de la 
dispozițiile articolelor 4, 7, 9, 23 și/sau 
ale articolului 24 din prezenta directivă. 
O întreprindere de furnizare care deține 
un segment de piață mai mare de 75 % 
este considerat drept furnizor principal. 
Această derogare expiră automat atunci 
când încetează aplicarea a cel puțin 
uneia din aceste condiții. Orice astfel de 
derogare este notificată Comisiei.”

Or. en

Justificare

Member States not directly connected to the interconnected system of any other Member State 
and having only one main external supplier should be able derogate from unbundling 
requirements.
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Amendamentul 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 28 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

15b. La articolul 28, se inserează 
următorul alineat:
„(1a) Estonia, Letonia și Lituania, ce 
formează o regiune izolată care nu este 
conectată direct la rețeaua interconectată 
a niciunui alt stat membru și care are un 
singur furnizor extern principal cu 
drepturi exclusive de monopol acordate 
prin contracte sau angajamente încheiate 
înainte de 1 mai 2004 și care în prezent 
nu are posibilitatea fizică de a fi 
aprovizionată de niciun alt furnizor, pot 
deroga de la dispozițiile articolelor 7, 7a, 
7b, 7c, 7d și 9. O întreprindere de 
furnizare care deține un segment de piață 
mai mare de 75% în respectiva regiune 
este considerată drept furnizor principal. 
Această derogare expiră automat la data 
când expiră contractele sau 
angajamentele menționate anterior 
încheiate înainte de 1 mai 2004 cu 
furnizorii principali, dar nu mai târziu de 
10 ani de la adoptarea Directivei .../.../CE 
[de modificare a Directivei 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale]. 
Orice astfel de derogare este notificată 
Comisiei.”

Or. en

Justificare

The Baltic Region is an isolated Gas market with only 1 external supplier and no connection 
with other Member States. The long-term contracts granting the external supplier exclusive 
rights on gas distribution are currently into effect. Immediate implementation of unbundling 
requirements would mean breaking the existing binding contracts and will result in legal and 
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financial consequences to be imposed on these countries. To avoid this, a derogation period 
shall be given to the Baltic States.

Amendamentul 528
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

16a. La articolul 31 alineatul (3) primul 
paragraf, partea introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) În cel mult cinci ani de la data 
intrării în vigoare a Directivei .../.../CE 
[de modificare a Directivei 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale],
Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
detaliat care să prezinte progresele 
înregistrate în crearea pieței interne a 
gazelor naturale. Raportul examinează 
în special următoarele elemente:”

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.



PE404.589v01-00 80/102 AM\715991RO.doc

RO

Amendamentul 529
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera a

Text propus de Comisie Amendament

16b. La Anexa A, lit. (a) se modifică după 
cum urmează:
„(a) dreptul la un contract încheiat cu 
prestatorul lor de servicii în sectorul 
gazelor, și, unde este recomandabil, de 
asemenea și cu operatorul rețelei de 
distribuție, care să specifice, în funcție de 
relevanța informațiilor pentru fiecare 
contract:
- identitatea și adresa întreprinderii,
- serviciul furnizat, nivelul de calitate 
comercială și tehnică oferit, precum și 
termenul necesar pentru începerea 
prestării serviciului.
[…]“

Or. de

(Se schimbă textul existent în anexa A litera (a) la Directiva 2003/55/CE)

Justificare

Dieser Änderungsantrag soll einige Begriffe näher bestimmen, die sich in der Praxis als 
unklar erwiesen haben. Zum zweiten Spiegelstrich: Auf einem Markt, der dem Wettbewerb 
unterliegt, ist Versorgungsqualität ein grundlegendes Recht. Bereits bei „Qualität“ allein 
sollte allerdings klar sein, dass hier sowohl kommerzielle als auch technische Standards 
gemeint sind. Der „Erstanschluss“ ist eigentlich ein unbedeutendes Thema – er bezeichnet 
den Zeitpunkt, zu dem ein neu errichteter Standort erstmals an das Verteilernetz 
angeschlossen wird.
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Amendamentul 530
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera a

Text propus de Comisie Amendament

16b. În anexa A, litera (a) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(a) dreptul la un contract încheiat cu 
prestatorul lor de servicii în sectorul 
gazelor, care să specifice:
- identitatea și adresa furnizorului;

- serviciul furnizat, nivelul de calitate al 
serviciilor oferite, precum și termenul 
necesar pentru conectarea inițială;
- după caz, tipurile de servicii de 
întreținere oferite;
- mijloacele prin care pot fi obținute 
informații actualizate privind toate 
tarifele aplicabile și taxele de întreținere;
- durata contractului, condițiile de 
reînnoire și de întrerupere a serviciilor 
și contractului, existența oricărui drept 
de denunțare a contractului, fără taxe;
- compensațiile și formulele de 
rambursare eventual aplicabile în cazul 
în care nu sunt îndeplinite nivelurile de 
calitate ale serviciilor prevăzute de 
contract, inclusiv o facturare inexactă și 
întârziată; …

- modalitățile de inițiere a procedurilor 
de soluționare a litigiilor în conformitate 
cu litera (f); precum și
- informațiile privind drepturile 
consumatorilor, comunicate în mod clar 
în facturi și pe paginile de internet ale 
întreprinderilor de furnizare a energiei 
electrice.”
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Or. en

Justificare

Quality of service and transparency are essential rights in a competitive market.

Amendamentul 531
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera a – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendament

16b. În anexa A, litera (a) a doua liniuță 
se înlocuiește cu următorul text:
„serviciul furnizat, nivelul de calitate 
comercială și tehnică al serviciilor 
oferite, precum și termenul necesar 
pentru activarea serviciului;”

Or. en

Justificare

“Service quality levels” should be specified as pertaining both to commercial and to technical 
standards. "The time for the initial connection” is too narrow a standard and should be 
broadened to all cases of connection.

Amendamentul 532
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera b

Text propus de Comisie Amendament

16c. În anexa A, litera (b) se înlocuiește 
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cu următorul text:
„(b) avertizarea în timp util cu privire la 
orice intenție de modificare a condițiilor 
contractuale și informarea cu privire la 
dreptul lor de denunțare a contractului 
atunci când se notifică intenția de a-l 
modifica. Prestatorii de servicii își 
notifică de îndată abonații în legătură cu 
orice majorare a tarifelor, în timp util și, 
în orice caz, înainte de sfârșitul 
perioadei normale de facturare după 
intrarea în vigoare a majorării într-un 
mod transparent și ușor de înțeles.  
Statele membre asigură consumatorilor 
libertatea de a denunța contractul, în 
cazul în care acceptă noile condiții care 
le-au fost notificate de furnizorul lor de 
gaze naturale;”

Or. en

(Se menţine structura textului anexei A litera (b) la Directiva 2003/55/CE, adăugându-se 
cuvintele: „într-un mod transparent şi uşor de înţeles”)

Justificare

Transparency is essential in a competitive market.

Amendamentul 533
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 16d (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera c

Text propus de Comisie Amendament

16d. În anexa A, litera (c) se înlocuiește 
cu următorul text:
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„(c) informații transparente și 
independente cu privire la prețurile și 
tarifele practicate, precum și la 
condițiile generale aplicabile, în ceea ce 
privește accesul la și utilizarea serviciilor 
de gaze naturale la nivel național și 
comunitar;”

Or. en

(Se menţine structura textului anexei A litera (c) la Directiva 2003/55/CE, adăugându-se 
cuvintele: „la nivel naţional şi comunitar”)

Justificare

This information will improve competition.

Amendamentul 534
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 16e (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera d

Text propus de Comisie Amendament

16e. În anexa A, litera (d) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(d) o gamă largă a modalităților de 
plată care să nu discrimineze 
consumatorii vulnerabili. [...] Condițiile 
generale trebuie să fie echitabile și 
transparente. Ele sunt enunțate într-un 
limbaj clar și inteligibil. Consumatorii 
trebuie să fie protejați față de metodele 
de vânzare incorecte sau care induc în 
eroare, cum ar fi barierele necontractuale 
impuse de către comerciant;”

Or. en

(Se menţine structura textului anexei A litera (d) la Directiva 2003/54/CE, adăugându-se 
cuvintele: „care să nu discrimineze consumatorii vulnerabili” şi „cum ar fi barierele 
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necontractuale impuse de către comerciant”)

Justificare

Vulnerable customers need to be particularly protected.

Amendamentul 535
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 16f (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera f

Text propus de Comisie Amendament

16f. În anexa A, litera (f) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(f) proceduri transparente, simple și 
necostisitoare pentru rezolvarea 
reclamațiilor lor. Aceste proceduri 
trebuie să permită soluționarea corectă 
și promptă a divergențelor, în termen de 
trei luni, prevăzându-se, în cazurile când 
se justifică aceasta, un sistem de 
rambursare și/sau compensare. Aceste 
proceduri ar trebui să respecte, în 
măsura posibilităților, principiile 
enunțate în Recomandarea 98/257/CE a 
Comisiei;”

Or. en

(Se menţine structura textului anexei A litera (f) la Directiva 2003/54/CE, adăugându-se 
cuvintele: „în termen de trei luni”)

Justificare

Consumers should be represented by a body that is independent of the National Regulator, 
Government and electricity suppliers.
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Amendamentul 536
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de 
măsurare. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru alege formatul de prezentare a 
datelor și procedura de acces a furnizorilor 
și a consumatorilor la aceste date. Nu se 
pot percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(h) faptul că pot schimba cu ușurință 
furnizorul. Atunci când procesul de 
transfer necesită informații privind 
punctul de furnizare, date de contorizare 
sau un profil de consum standard, statele 
membre garantează că acestea sunt puse, 
în mod gratuit, la dispoziția oricărei 
întreprinderi autorizate să aibă acces la 
astfel de date. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru asigură existența unui format de 
prezentare a datelor stabilit de comun 
acord și a unei proceduri de acces al
furnizorilor și, dacă este cazul, al
consumatorilor la aceste date. Nu se percep
costuri suplimentare specifice în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu 
special.

Or. en

Justificare

Amendment focusing on ensuring all data necessary for the switching process is directly 
available to the new supplier. Suppliers do not necessarily have to be licensed, and while it is 
the new supplier that generally needs the metering information, switching systems may 
require the data to be passed to duly authorised third-party metering companies, rather than
the supplier. In a competitive market, any additional costs will ultimately flow through to 
customers’ bills.
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Amendamentul 537
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de 
măsurare. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru alege formatul de prezentare a 
datelor și procedura de acces a furnizorilor 
și a consumatorilor la aceste date. Nu se 
pot percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(h) faptul că pot schimba cu ușurință 
furnizorul. Atunci când procesul de
transfer necesită informații privind 
punctul de furnizare, date de contorizare 
sau un profil de consum standard, statele 
membre garantează că acestea sunt puse, 
în mod gratuit, la dispoziția oricărei 
întreprinderi autorizate să aibă acces la 
astfel de date. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru asigură existența unui format de 
prezentare a datelor stabilit de comun 
acord și a unei proceduri de acces al
furnizorilor și, dacă este cazul, al
consumatorilor la aceste date. Nu se percep
costuri suplimentare specifice în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu 
special.

Or. en

Justificare

Amendment focuses on ensuring all data necessary for the switching process is directly 
available to the new supplier, rather than on requiring systems to give the customer such 
data. In a competitive market, any additional costs will ultimately flow through to customers’ 
bills.  Textual change is to clarify intention.

Amendamentul 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera h
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Text propus de Comisie Amendament

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de măsurare. 
Partea responsabilă cu gestionarea datelor 
este obligată să furnizeze întreprinderii 
aceste date. Statul membru alege formatul 
de prezentare a datelor și procedura de 
acces a furnizorilor și a consumatorilor la 
aceste date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

(h) faptul că au la dispoziție datele reale de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de 
contorizare, care pot include furnizarea 
de energie disponibilă într-o anumită 
zonă, precum și toate mecanismele 
naționale și comunitare menite să 
promoveze eficiența energetică. Partea 
responsabilă cu gestionarea datelor este 
obligată să furnizeze întreprinderii aceste 
date. Statul membru alege formatul de 
prezentare a datelor și procedura de acces a 
furnizorilor și a consumatorilor la aceste 
date fără întârzieri nejustificate. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

Or. en

Justificare

This will encourage environmentally conscious behaviour and improve consumer's role to 
have a positive influence on the market.

Amendamentul 539
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de măsurare. 
Partea responsabilă cu gestionarea datelor 
este obligată să furnizeze întreprinderii 

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de 
contorizare, care pot include furnizarea 
de energie disponibilă într-o anumită 
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aceste date. Statul membru alege formatul 
de prezentare a datelor și procedura de 
acces a furnizorilor și a consumatorilor la 
aceste date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

zonă, precum și toate mecanismele 
naționale și comunitare menite să 
promoveze eficiența energetică. Partea 
responsabilă cu gestionarea datelor este 
obligată să furnizeze întreprinderii aceste 
date. Statul membru alege formatul de 
prezentare a datelor și procedura de acces a 
furnizorilor și a consumatorilor la aceste 
date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

Or. en

Justificare

This will encourage environmentally conscious behaviour and improve consumer's role to 
have a positive influence on the market.

Amendamentul 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de măsurare. 
Partea responsabilă cu gestionarea datelor 
este obligată să furnizeze întreprinderii 
aceste date. Statul membru alege formatul 
de prezentare a datelor și procedura de 
acces a furnizorilor și a consumatorilor la 
aceste date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi autorizate de 
furnizare, acces la datele sale de 
contorizare. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru alege formatul de prezentare a 
datelor și procedura de acces a furnizorilor 
și a consumatorilor la aceste date. Nu se 
pot percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

Or. en
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Justificare

In some countries such as Austria, suppliers do not require a license for the exercise of their 
activity.

Amendamentul 541
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de gaze 
naturale și la costuri. Nu se pot percepe 
costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de gaze 
naturale și la costuri, care pot include 
furnizarea de energie disponibilă într-o 
anumită zonă, precum și toate 
mecanismele naționale și comunitare 
menite să promoveze eficiența energetică.
Nu se pot percepe costuri suplimentare în 
sarcina consumatorului pentru acest 
serviciu. Pentru a garanta furnizarea 
acestor informații, trebuie instalate 
contoare inteligente în toate locuințele 
până în 2015.

Or. en

Justificare

This will encourage environmentally conscious behaviour and improve consumers' role in 
positively influencing the market. Smart meters communicate actual consumption to the 
supplier and inform the consumer about the cost of the actual consumption. These could 
allow consumers to reduced demand at peak time and lower energy costs. Following 
environmental measures are fully understood by consumers could they bring about the 
desired efficiency increases in which they intend to result in.
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Amendamentul 542
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de gaze 
naturale și la costuri. Nu se pot percepe 
costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea corespunzătoare, cu 
regularitate, cu privire la consumul real de 
gaze naturale, pe baza unor contorizări 
reale sau a unor estimări, în cazul în care 
nu există date de contorizare. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

Or. en

Justificare

Customers should be informed frequently enough to control their consumption. This does not 
necessarily mean every month. On the other hand, meters are frequently placed within the 
apartments which make reading especially difficult and expensive. It is advisable to be more 
flexible and allow the use of estimates in these cases.

Amendamentul 543
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de gaze 
naturale și la costuri. Nu se pot percepe
costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea cu privire la consumul 
propriu real de gaze naturale și la costuri, 
suficient de frecventă pentru a le permite 
să reglementeze consumul propriu de gaze 
naturale. Nu se percep costuri 
suplimentare specifice în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu 
special.
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Or. en

Justificare

The proposed requirement for customers to be informed every month is unnecessarily 
prescriptive and likely to be disproportionate given the high costs of metering solutions. 
Moreover the area is already covered by Art.13 of the Energy Services Directive.  The 
wording should therefore be closely aligned with ESD to avoid overlapping/conflicting 
requirements in this area.

Amendamentul 544
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de gaze 
naturale și la costuri. Nu se pot percepe
costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea cu privire la consumul 
propriu real de gaze naturale și la costuri, 
suficient de frecventă pentru a le permite 
să reglementeze consumul propriu de gaze 
naturale. Nu se percep costuri 
suplimentare specifice în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu 
special.

Or. en

Justificare

The proposed requirement for customers to be informed every month is unnecessarily 
prescriptive and likely to be disproportionate given the high costs of metering solutions.  
Moreover the area is already covered by Art.13 of the Energy Services Directive.  In a 
competitive market, any additional costs will ultimately flow through to customers’ bills.  
Textual change is to clarify intention.
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Amendamentul 545
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut cu furnizorul 
anterior este lichidat cel târziu la o lună 
după ultima furnizare din partea acestuia.

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului în urma unei 
proceduri care să nu dureze mai mult de o 
lună din momentul în care toate 
informațiile cerute sunt furnizate și 
contractul între client și noul furnizor este 
încheiat, până la data reală a 
transferului.

Or. en

Justificare

The switching process must not involve disproportionate effort and time for customers. 
Therefore it is important to have a time limit to the switching process. 

This process should be easy and prompt and not risk being dragged out by any of the involved 
parties. The switching process period must take into account technical requirements but 
cannot become an obstacle that would deter customers from changing suppliers and freeze 
market shares in favour of incumbent suppliers.

Amendamentul 546
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut cu furnizorul anterior 
este lichidat cel târziu la o lună după ultima 

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului în urma unei 
proceduri care să nu dureze mai mult de o 
lună din momentul în care toate 
informațiile cerute sunt furnizate și 
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furnizare din partea acestuia. contractul între client și noul furnizor a 
intrat în vigoare, până la data reală a 
transferului. Contul consumatorului avut 
cu furnizorul anterior este lichidat cel 
târziu la o lună după ultima furnizare din 
partea acestuia.

Or. en

Justificare

One of the most important indicators of a competitive and efficient energy market is the ease 
of the switching process for customers. This is why it is important to have a definite time limit 
to the switching process.

Amendamentul 547
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut cu furnizorul anterior 
este lichidat cel târziu la o lună după 
ultima furnizare din partea acestuia.”

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut cu furnizorul anterior 
este transferat cel târziu la două luni după 
ultima furnizare din partea acestuia.

Or. en

Justificare

The requirement should be relaxed to recognise the old supplier’s dependence for the closing 
meter reading on the distribution company/new supplier and on industry processes.
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Amendamentul 548
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera ja (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ja) contul consumatorului avut cu 
furnizorul anterior este lichidat cel târziu 
la o lună după ultima furnizare din partea 
acestuia.”

Or. en

Justificare

The switching process must not involve disproportionate effort and time for customers. 
Therefore it is important to have a time limit to the switching process. 

This process should be easy and prompt and not risk being dragged out by any of the involved 
parties. The switching process period must take into account technical requirements but 
cannot become an obstacle that would deter customers from changing suppliers and freeze 
market shares in favour of incumbent suppliers.

Amendamentul 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera ja (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ja) Carta europeană a drepturilor 
consumatorilor de energie, astfel cum a 
fost propusă de către Comisie, servește 
drept bază pentru orientările privind 
protecția consumatorilor, pe care agenția 
le-a propus Comisiei.”

Or. en
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(Se adaugă o nouă literă (ja) la anexa A la Directiva 2003/55/CE)

Justificare

The European Energy Consumer's Charter takes into consideration the views of the relevant 
stake holders and social partners on Consumer's rights and should be recognised within the 
framework of this Directive.

Amendamentul 550
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera ja (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ja) Carta europeană a drepturilor 
consumatorilor de energie, astfel cum a 
fost propusă de către Comisie, servește 
drept bază pentru orientările privind 
protecția consumatorilor, pe care agenția 
le-a propus Comisiei.”

Or. en

Justificare

The European Energy Consumer's Charter takes into consideration the views of the relevant 
stake holders and social partners on Consumer's right and should be recognised within the 
framework of this Directive.

Amendamentul 551
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera ja (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ja) Carta europeană a drepturilor 
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consumatorilor de energie, astfel cum a 
fost propusă de către Comisie, servește 
drept bază pentru orientările privind 
protecția consumatorilor, pe care agenția 
le-a propus Comisiei.”

Or. en

(Se adaugă o nouă literă (ja) la anexa A la Directiva 2003/55/CE)

Justificare

The European Energy Consumer's Charter takes into consideration the views of the relevant 
stake holders and social partners on Consumer's rights and should be recognised within the 
framework of this Directive.

Amendamentul 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera jb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(jb) Un organism statutar independent 
care să reprezinte consumatorii în 
domeniul energiei este înființat în fiecare 
stat membru. Acest organism reprezintă 
consumatorii în cadrul consultărilor 
formale cu organisme relevante în 
legătură cu piața internă a energiei. Acest 
organism garantează existența unei 
protecții corespunzătoare a 
consumatorilor finali, în conformitate cu 
dispozițiile din prezenta directivă și are, de 
asemenea, obligația de a furniza 
consumatorilor în special consiliere 
independentă și informații fiabile.”

Or. en

(Se adaugă o nouă literă (jb) la anexa A la Directiva 2003/55/CE)
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Justificare

Whilst National Regulators should be given the power to protect customers, it is necessary 
that consumers are given their own formal voice. The National Regulator and Consumer body 
should ensure cooperation, exchange of information and the consistent treatment of matters 
affecting both organisations.

Amendamentul 553
Mia De Vits

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera jb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(jb) Un organism statutar independent 
care să reprezinte consumatorii în 
domeniul energiei este înființat în fiecare 
stat membru. Acest organism reprezintă 
consumatorii în cadrul consultărilor 
formale cu organisme relevante în 
legătură cu piața internă a energiei. Acest 
organism garantează existența unei 
protecții corespunzătoare a 
consumatorilor finali, în conformitate cu 
dispozițiile din prezenta directivă și are, de 
asemenea, obligația de a furniza 
consumatorilor în special consiliere 
independentă și informații fiabile.”

Or. en

(Se adaugă o nouă literă la anexa A la directiva 2003/55/CE)

Justificare

Whilst National Regulators should be given the power to protect customers, it is necessary 
that consumers are given their own formal voice. The National Regulator and Consumer body 
should ensure cooperation, exchange of information and the consistent treatment of matters 
affecting both organisations.
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Amendamentul 554
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera jb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(jb) Un organism statutar independent 
care să reprezinte consumatorii în 
domeniul energiei este înființat în fiecare 
stat membru. Acest organism reprezintă 
consumatorii în cadrul consultărilor 
formale cu organisme relevante în 
legătură cu piața internă a energiei. Acest 
organism garantează existența unei 
protecții corespunzătoare a 
consumatorilor finali, în conformitate cu 
dispozițiile din prezenta directivă și are, de 
asemenea, obligația de a furniza 
consumatorilor în special consiliere 
independentă și informații fiabile.”

Or. en

Justificare

Whilst National Regulators should be given the power to protect customers, it is necessary 
that consumers are given their own formal voice. The National Regulator and Consumer body 
should ensure cooperation, exchange of information and the consistent treatment of matters 
affecting both organisations.

Amendamentul 555
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Statele membre abrogă actele cu 
putere de lege și actele administrative care 
împiedică întreprinderile, autoritățile de 
reglementare sau orice altă autoritate din 
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sectorul gazului natural să își respecte 
îndatoririle sau să îndeplinească 
obligațiile care le revin în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Regulatory authorities maybe unable to exercise their legitimate powers or duties under this 
Directive because of national legislation. Artificially low regulated tariffs, which are 
generally enshrined in national law, may prevent the national regulatory authority from 
ensuring no cross-subsidies, and national law may prevent particular measures (e.g. 
auctioning of gas capacity) in certain Member States. Implementation also entails removal of 
such obstacles to effective competition.

Amendamentul 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Comisia prezintă anual 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la punerea în aplicare 
formală și practică a prezentei directive în 
toate statele membre.

Or. en

Justificare

This should ensure an effective implementation of regulations provided in the directive.
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Amendamentul 557
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) În cazul în care o entitate supusă 
controlului autorității publice este 
implicată în mod direct sau indirect în 
achiziția de părți dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, se comunică 
Comisiei prețul pe care îl implică o astfel 
de tranzacție. Această comunicare include 
certificarea valorii activelor de bază de 
către o societate internațională de audit. 
Comisia utilizează aceste informații 
numai în scopul exercitării controlului 
asupra ajutoarelor de stat.

Or. en

Justificare

It is essential that a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies is guaranteed.

Amendamentul 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2b) La șase ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive, pe baza consultărilor 
publice și a discuțiilor cu autoritățile 
competente și după primirea avizului 
Agenției pentru cooperarea autorităților 
de reglementare din domeniul energetic, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
necesitatea de a menține sau de a 
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modifica prezenta directivă. Diferitele 
versiuni de restructurare a 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale prevăzute la articolele 7a - 7d și 
9 - 9b din Directiva 2003/55/CE sunt 
verificate, în special în ceea ce privește 
eficiența impactului acestora asupra 
accesului la rețea și investițiile necesare.

Or. en

Justificare

This should ensure an effective implementation of regulations provided in the directive.
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