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Amendamentul 38
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta niciunei companii europene
dreptul de a vinde gaze naturale în orice 
stat membru, în condiții de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la rețea și nici un nivel 
comparabil în ceea ce privește 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru, întrucât cadrul juridic actual nu 
este suficient de dezvoltat.

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta tuturor societăților din toate 
statele membre dreptul de a vinde gaze 
naturale în orice stat membru, în condiții 
de egalitate, fără discriminare sau vreun 
dezavantaj. Nu există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la rețea și nici un nivel 
comparabil în ceea ce privește 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru, întrucât cadrul juridic actual nu 
este suficient de dezvoltat.

Or. en

Justificare

The wording proposed by the Commission gives the impression that the competition problems 
addressed by the Commission exist in all Member States throughout the EU.

Amendment 39
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Text proposed by the Commission Amendment

(3a) Statistici recent publicate de Eurostat 
arată că în anul 2005, UE-27 depindea de 
importurile de gaze în proporție de 57,7%. 
În perioada 1995-2005, deși producția de 
gaz în UE-27 a rămas relativ constantă, 
consumul intern de gaze naturale a 
crescut cu 33%, necesarul fiind acoperit 
prin creșterea importurilor de gaze 
naturale cu 77%. În afară de Danemarca 
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și Olanda, care sunt singurii exportatori 
de gaze naturale, și în afară de Marea 
Britanie, România și Polonia, care depind 
de gazele naturale în proporție de 10%, 
30% si respectiv 70%, restul statelor 
membre sunt dependente energetic de 
gazele naturale în proporție de 80%.

Or. ro

Justification

Aceste date statistice sunt necesare pentru a prezenta piața europeana de gaze naturale si 
dependenta energetica a Statelor membre de importul de gaze naturale.

Amendamentul 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 
2007 intitulată „O politică energetică 
pentru Europa” a subliniat importanța 
realizării pieței interne a gazelor naturale și 
a creării unor condiții de concurență 
echitabile pentru toate întreprinderile din 
domeniul gazelor stabilite în Comunitate. 
Comunicarea privind piața internă a 
energiei și Raportul final privind ancheta 
sectorială în materie de concurență au
demonstrat că normele și măsurile 
existente nu asigură cadrul necesar în 
vederea atingerii obiectivului de a realiza o 
piață internă funcțională.

(4) Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 
2007 intitulată „O politică energetică 
pentru Europa” a subliniat importanța 
realizării pieței interne a gazelor naturale și 
a creării unor condiții de concurență 
echitabile pentru toate întreprinderile din 
domeniul gazelor stabilite în Comunitate. 
Comunicarea privind piața internă a 
energiei a demonstrat că normele și 
măsurile existente nu asigură cadrul 
necesar în vederea atingerii obiectivului de 
a realiza o piață internă funcțională. Pe de 
altă parte, raportul final privind ancheta 
sectorială în materie de concurență, 
precum și studiul de impact elaborat în 
sprijinul celui de-al treilea pachet 
legislativ privind piața internă de energie 
nu au furnizat  niciun element concludent 
care să permită determinarea modalității 
optime sau unice de ameliorare a 
funcționării pieței.
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Or. fr

Justificare

L'étude d'impact a été vivement critiquée lors de sa présentation en commission ITRE, 
notamment pour ses corrélations statistiques très contestables, ses séries de données 
incomplètes et non référencées. Présentant tout au plus une observation partiale de la réalité 
du fonctionnement des marchés du gaz naturel en Europe, elle n'a pas permis pas de définir 
un moyen unique d'en améliorer le fonctionnement.

Amendamentul 41
Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Piețele multor state membre sunt 
dominate de actori majori. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să fie 
abilitate să identifice poziția dominantă pe 
piață a unei întreprinderi din domeniul 
gazului și să prezinte un plan pe termen 
mediu pentru a limita la 20% cota sa pe 
orice piață pertinentă. Piața pertinentă ar 
trebui să fie definită de către Comisie și ar 
trebui să țină cont de orice modificare a 
dimensiunii geografice a pieței.

Or. en

Justificare

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players. As markets become more integrated, 
the geographic size of the market will expand, so this provision will allow companies to grow 
as the markets become more integrated.
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Amendamentul 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Piețele multor state membre sunt 
dominate de actori majori. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să fie 
abilitate să identifice poziția dominantă pe 
piață a întreprinderilor din domeniul 
gazului și să impună măsurile necesare 
pentru a garanta că nicio societate nu 
deține singură mai mult de 30%, că cele 
mai mari trei societăți nu dețin mai mult 
de 50%, iar cele mai mari cinci societăți 
nu dețin mai mult de 66,7% din piața 
pertinentă. Piața pertinentă ar trebui să 
fie definită de către Comisie și ar trebui să 
țină seama de orice modificare a 
dimensiunii geografice a pieței.

Or. en

Justificare

 In order to prevent market manipulation on the pool prices in a relevant markets, not only 
the share of the largest company is important but also a certain de-concentration in the rest 
of the market; this market concentration is measured by competition authorities in terms of 
concentration rate 1, 3 and 5 (CR 1, CR3, CR5).

Amendamentul 43
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Piețele multor state membre sunt 
dominate de actori majori. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să fie 
abilitate să identifice poziția dominantă pe 
piață a unei întreprinderi din domeniul 
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gazului și să prezinte un plan pe termen 
mediu pentru a limita la 40% cota pe 
orice piață pertinentă, în conformitate cu 
criteriile Comisiei de evaluare a puterii 
semnificative pe piață. Piața pertinentă ar 
trebui să fie definită de către Comisie și ar 
trebui să țină cont de orice modificare a 
dimensiunii geografice a pieței.

Or. en

Justificare

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players. As markets become more integrated, 
the geographic size of the market will expand, so this provision will allow companies to grow 
as the markets become more integrated.

Amendamentul 44
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Piețele multor state membre sunt 
dominate de actori majori. Autoritățile 
naționale de reglementare ar trebui să fie 
abilitate să identifice poziția dominantă pe 
piață a unei întreprinderi din domeniul 
gazului și să prezinte un plan pe termen 
mediu pentru a limita la 50% cota pe 
orice piață pertinentă, mai strict chiar 
decât criteriile Comisiei de evaluare a 
puterii semnificative pe piață. Piața 
pertinentă ar trebui să fie definită de către 
Comisie și ar trebui să țină cont de orice 
modificare a dimensiunii geografice a 
pieței.

Or. en
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Justificare

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players. As markets become more integrated, 
the geographic size of the market will expand, so this provision will allow companies to grow 
as the markets become more integrated.

Amendamentul 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În lipsa separării efective a rețelelor de 
activitățile de producție și de furnizare, 
există riscul inerent al discriminării, nu 
doar în ceea ce privește exploatarea rețelei, 
ci și în privința stimulării întreprinderilor 
integrate pe verticală de a investi în mod 
corespunzător în propriile rețele.

(5) În lipsa separării efective a rețelelor de 
activitățile de producție și de furnizare, 
există riscul inerent al discriminării, nu 
doar în ceea ce privește exploatarea rețelei, 
ci și în privința stimulării întreprinderilor 
de a investi în mod corespunzător în 
propriile rețele. Principala motivație 
pentru aceste investiții o reprezintă 
remunerarea primită de operator. Fixând 
o remunerație mică, autoritatea națională 
de reglementare determină o scădere a 
investițiilor. Dimpotrivă, fixând o 
remunerație echitabilă și proporționată, 
asigurându-se că veniturile acoperă 
costurile și amortizarea acestor investiții, 
aceasta va genera automat o creștere a 
investițiilor, indiferent dacă operatorul de 
rețea face parte dintr-un grup integrat sau 
nu. Prin urmare, principalul factor 
determinant al investițiilor este 
reglementarea tarifară și rolul și puterile 
autorităților naționale de reglementare, 
care ar trebui consolidate pentru a 
desăvârși piața internă în beneficiul 
consumatorului.

Or. fr
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Justificare

La structure patrimoniale d'une entreprise n'est pas un déterminant des investissements, qui 
sont consentis en fonction des possibilités d'amortissement et de retour sur investissement. La 
séparation patrimoniale ne répond pas au problème posé par tout monopole, qui est le risque 
d'exploitation de cette situation pour maximiser la rente du monopole. Ce risque existe 
indépendamment de la structure patrimoniale, qu'il s'agisse d'une entreprise verticalement 
intégrée ou non.

Amendamentul 46
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În lipsa separării efective a rețelelor de 
activitățile de producție și de furnizare, 
există riscul inerent al discriminării, nu 
doar în ceea ce privește exploatarea rețelei, 
ci și în privința stimulării întreprinderilor 
integrate pe verticală de a investi în mod 
corespunzător în propriile rețele.

(5) În lipsa separării efective a rețelelor de 
activitățile de producție și de furnizare, 
există un risc de discriminare, nu doar în 
ceea ce privește exploatarea rețelei, ci și în 
privința stimulării întreprinderilor integrate 
pe verticală de a investi în mod 
corespunzător în propriile rețele.

Or. en

Amendamentul 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Normele privind separarea juridică și 
funcțională aplicate în prezent nu au 
condus la separarea efectivă a operatorilor 
de sisteme de transport. În cadrul reuniunii 
sale de la Bruxelles, de la 8 și 9 martie 
2007, Consiliul European a invitat Comisia 
să elaboreze propuneri legislative în 
vederea separării efective a activităților de 
furnizare și producție de activitățile legate 

(6) Normele privind separarea juridică și 
funcțională aplicate în prezent nu au 
condus încă la separarea efectivă a 
operatorilor de sisteme de transport în 
fiecare stat membru, parțial datorită 
faptului că legislația europeană existentă 
nu a fost pusă în aplicare. În cadrul 
reuniunii sale de la Bruxelles, de la 8 și 9 
martie 2007, Consiliul European a invitat 
Comisia să elaboreze propuneri legislative 
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de exploatarea rețelelor. în vederea separării efective a activităților 
de furnizare și producție de activitățile 
legate de exploatarea rețelelor.

Or. en

Justificare

It should be mentioned that one reason for insufficient functioning of the European energy 
markets is the insufficient implementation of the current rules, which was also stressed in 
Para 151 to 153 and 478 of the Sector Enquiry Report as of 10 Jan 2007.

Amendamentul 48
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Evaluarea de impact prezentată nu a 
putut demonstra fără echivoc că în 
sectorul energetic există un raport de 
cauzalitate între discriminarea în materie 
de acces și structura de proprietate, între 
volumul de investiții și structura de 
proprietate sau între nivelul de preț și 
structura de proprietate. Datele empirice 
sugerează mai degrabă existența unei 
relații cauzale între toate aceste elemente 
și o reglementare eficientă.

Or. de

Justificare

Das vorgelegte "Impact Assessment" stellt die empirische Datenbasis der vorliegenden 
Vorschläge da. Auch nach einer genauen Auseinandersetzung mit Inhalt und Hintergrund des 
Impact Assessments, blieben Zweifel, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen geeignet sind, die 
mit dem vorliegenden Maßnahmenpaket angestrebten Ziele zu erreichen.
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Amendamentul 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Text propus de Comisie Amendament

(7) Separarea eficientă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenților în ceea ce privește accesul la 
rețea și investițiile. Separarea proprietății, 
care implică desemnarea proprietarului 
rețelei ca operator de rețea, independent de 
orice interese legate de furnizare și 
producție, reprezintă modalitatea cea mai 
eficientă și mai sigură de soluționare a 
conflictului inerent de interese și de a 
garanta siguranța aprovizionării. Din acest 
motiv, în rezoluția sa referitoare la 
perspectivele privind piețele interne de gaz 
și de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietății la nivelul 
transportului ca fiind instrumentul cel mai
eficient de promovare a investițiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum și a unui acces 
echitabil la rețea pentru operatorii nou 
intrați și a transparenței pieței. Prin 
urmare, statelor membre trebuie să li se 
solicite să garanteze că aceeași persoană 
sau aceleași persoane nu are (au) dreptul 
de a exercita controlul, inclusiv sub forma
drepturilor de blocare în calitate de 
acționari minoritari a deciziilor de 
importanță strategică, cum ar fi 
investițiile, asupra unei întreprinderi 
active în domeniul producției sau în 
domeniul furnizării și în același timp de a 
avea vreun interes sau de a exercita vreun 
drept asupra vreunui operator de sistem 
de transport sau asupra vreunui sistem de 
transport. În mod reciproc, controlul 
asupra unui operator de sistem de 
transport nu este compatibil cu deținerea 

(7) Separarea eficientă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenților în ceea ce privește accesul la 
rețea și investițiile. Separarea proprietății, 
care implică desemnarea proprietarului 
rețelei ca operator de rețea, independent de 
orice interese legate de furnizare și 
producție, reprezintă, în opinia Comisiei,
reprezintă modalitatea cea mai eficientă și 
mai sigură de soluționare a conflictului 
inerent de interese și de a garanta siguranța 
aprovizionării. În rezoluția sa referitoare la 
perspectivele privind piețele interne de gaz 
și de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietății la nivelul 
transportului ca fiind un instrument
eficient de promovare a investițiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum și a unui acces 
echitabil la rețea pentru operatorii nou 
intrați și a transparenței pieței. Deoarece 
Comunitatea nu are competența de a 
dispune exproprierea întreprinderilor și a 
mijloacelor de producție și se supune 
dreptului fundamental la proprietate, 
statele membre ar trebui, totuși, să fie 
abilitate, de asemenea, să aplice 
mecanisme mai puțin oneroase și cu un 
caracter de intruziune mai puțin 
pronunțat pentru a rezolva conflictele de 
interese și pentru a garanta investițiile. 
Mai mult, doar acest tip de alternative pot 
garanta tratamentul egal al 
întreprinderilor publice și private, unul 
dintre principiile de bază ale dreptului 
comunitar.
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de interese sau cu exercitarea de drepturi 
asupra unei întreprinderi de furnizare.

Or. en

Justificare

Although ownership unbundling can be considered as an effective way to resolve the conflict 
of interest within integrated undertakings, all advocates of ownership unbundling have failed 
so far to demonstrate that the existing competition problems on the European energy markets 
can only be solved by ownership unbundling of the transmission system operators.

Amendamentul 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7 

Text propus de Comisie Amendament

(7) Separarea eficientă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenților în ceea ce privește accesul la 
rețea și investițiile. Separarea proprietății, 
care implică desemnarea proprietarului 
rețelei ca operator de rețea, independent de 
orice interese legate de furnizare și 
producție, reprezintă modalitatea cea mai 
eficientă și mai sigură de soluționare a 
conflictului inerent de interese și de a 
garanta siguranța aprovizionării. Din 
acest motiv, în rezoluția sa referitoare la 
perspectivele privind piețele interne de gaz 
și de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietății la nivelul 
transportului ca fiind instrumentul cel 
mai eficient de promovare a investițiilor 
în infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum și a unui acces 
echitabil la rețea pentru operatorii nou 
intrați și a transparenței pieței. Prin 

(7) Separarea eficientă poate fi asigurată 
prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenților în ceea ce privește accesul la 
rețea și investițiile. Separarea proprietății, 
care implică desemnarea proprietarului 
rețelei ca operator de rețea, independent de 
orice interese legate de furnizare și 
producție, reprezintă una dintre 
modalitățile de soluționare a conflictului 
inerent de interese. În rezoluția sa 
referitoare la perspectivele privind piețele 
interne de gaz și de energie electrică, 
adoptată la 10 iulie 2007, Parlamentul 
European a considerat, de asemenea, că 
aplicarea de noi măsuri de separare în 
ceea ce privește sectorul gazelor naturale 
nu este simplă și, prin urmare, solicită 
insistent găsirea unor soluții specifice 
care să permită acestui sector finalizarea 
pieței interne de gaz ținând cont de 
diferențele dintre piețele în amonte și cele 
în aval.
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urmare, statelor membre trebuie să li se 
solicite să garanteze că aceeași persoană 
sau aceleași persoane nu are (au) dreptul 
de a exercita controlul, inclusiv sub forma
drepturilor de blocare în calitate de 
acționari minoritari a deciziilor de 
importanță strategică, cum ar fi 
investițiile, asupra unei întreprinderi 
active în domeniul producției sau în 
domeniul furnizării și în același timp de a 
avea vreun interes sau de a exercita vreun 
drept asupra vreunui operator de sistem 
de transport sau asupra vreunui sistem de 
transport. În mod reciproc, controlul 
asupra unui operator de sistem de 
transport nu este compatibil cu deținerea 
de interese sau cu exercitarea de drepturi 
asupra unei întreprinderi de furnizare.

Or. fr

Justificare

La séparation patrimoniale est un des moyens proposés par la Commission européenne pour 
résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque aux entreprises verticalement intégrées. Il n'est pas 
le seul moyen d'y parvenir et doit rester un choix parmi d'autres qui sont énoncés dans la 
directive. Aucune démonstration probante n'établit que la séparation patrimoniale permette 
d'assurer la sécurité d'approvisionnement ! Sauf à le démontrer dans une étude d'impact 
sérieuse, ce qui ne fut pas le cas.

Amendamentul 51
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Orice sistem care urmează să fie pus 
în aplicare ar trebui să reușească să 
elimine orice conflict de interese între 
producători și operatorii de sisteme de 
transport și nu ar trebui să creeze un 
regim de reglementare oneros și 
împovărător pentru autoritățile naționale 
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de reglementare, a cărui punere în 
practică ar fi dificilă și costisitoare.

Or. en

Justificare

Any system that is introduced must be effective and simple.

Amendamentul 52
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Orice sistem care urmează să fie pus 
în aplicare ar trebui să reușească să 
elimine orice conflict de interese între 
producători și operatorii de sisteme de 
transport, pentru a crea stimulente pentru 
investițiile necesare și a garanta accesul 
noilor veniți în cadrul unui regim de 
reglementare transparent și eficient.

Or. en

Justificare

The necessary Investment will only be done, if there are not conflict of interests between 
generators and TSO.

Amendamentul 53
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Orice sistem care urmează să fie pus 
în aplicare ar trebui să reușească să 
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elimine orice conflict de interese între 
producători și operatorii de sisteme de 
transport și nu ar trebui să creeze un 
regim de reglementare oneros și 
împovărător pentru autoritățile naționale 
de reglementare, a cărui punere în 
practică ar fi dificilă și costisitoare.

Or. en

Justificare

Any system that is introduced must be effective and simple.

Amendamentul 54
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Orice sistem care urmează să fie pus 
în aplicare ar trebui să reușească să 
elimine orice conflict de interese între 
producători și operatorii de sisteme de 
transport și nu ar trebui să creeze un 
regim de reglementare oneros și 
împovărător pentru autoritățile naționale 
de reglementare, a cărui punere în 
practică ar fi dificilă și costisitoare.

Or. en

Justificare

Any system that is introduced must be effective and simple.
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Amendamentul 55
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

  (7a) Gazul este importat în Uniune în 
principal și într-o măsură tot mai mare 
din țări din afara Europei; o reglementare 
la nivel european trebuie să țină cont de 
integrarea specifică a sectorului gazelor 
pe piața mondială, inclusiv de diferențele 
de pe piețele din amonte și din aval. 

Or. de

Justificare

 Sowohl das Europäische Parlament wie auch der Europäische Rat haben dazu aufgefordert, 
den Unterschieden zwischen Strom und Gas hinreichend Rechnung zu tragen.

Amendamentul 56
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7b) În rezoluția sa din 10 iulie 2007 
privind perspectivele pieței interne a 
gazelor și energiei electrice, Parlamentul 
European a recunoscut că „aplicarea 
altor măsuri de disociere pentru sectorul 
gazelor nu este simplă” și, prin urmare, 
este necesară „dezvoltarea de soluții 
specifice (...) ținând seama de diferențele 
dintre piețele din amonte și piețele din 
aval”. În mod similar, în cadrul reuniunii 
sale din 8 și 9 martie 2007 de la Bruxelles, 
Consiliul European a solicitat Comisiei să 
țină seama de diferențele dintre 
electricitate și gaze. Diferențele sunt 
cauzate în mare parte de faptul că gazele 
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trebuie importate în principal și într-o 
măsură tot mai mare din țări din afara 
Europei, în timp ce electricitatea este 
produsă chiar în Europa.

Or. de

Justificare

Sowohl das Europäische Parlament wie auch der Europäische Rat haben dazu aufgefordert, 
den Unterschieden zwischen Strom und Gas hinreichend Rechnung zu tragen.

Amendamentul 57
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Întrucât separarea proprietății necesită, 
în anumite situații, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre trebuie să 
li se pună la dispoziție un interval de timp 
suplimentar pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor pertinente. Datorită 
legăturilor verticale dintre sectoarele 
energiei electrice și al gazului, dispozițiile 
cu privire la separare trebuie să se aplice 
în ceea ce privește ambele sectoare.

(8) Întrucât separarea proprietății necesită, 
în anumite situații, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre trebuie să 
li se pună la dispoziție un interval de timp 
suplimentar pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor pertinente. 

Or. en

Amendamentul 58
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Întrucât separarea proprietății necesită, 
în anumite situații, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre trebuie să 

(8) Întrucât separarea proprietății necesită, 
în anumite situații, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre trebuie să 
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li se pună la dispoziție un interval de timp 
suplimentar pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor pertinente. Datorită 
legăturilor verticale dintre sectoarele 
energiei electrice și al gazului, dispozițiile 
cu privire la separare trebuie să se aplice 
în ceea ce privește ambele sectoare.

li se pună la dispoziție un interval de timp 
suplimentar pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor pertinente. 

Or. de

Justificare

Motivare: Die Entflechtungsvorschriften haben weit reichende Auswirkungen auf die  
Versorgungssicherheit Europas. Daher sollten sektorspezifische Lösungen nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden.

Amendamentul 59
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Întrucât separarea proprietății necesită, 
în anumite situații, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre trebuie să 
li se pună la dispoziție un interval de timp 
suplimentar pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor pertinente. Datorită legăturilor 
verticale dintre sectoarele energiei electrice 
și al gazului, dispozițiile cu privire la 
separare trebuie să se aplice în ceea ce 
privește ambele sectoare.

(8) Întrucât separarea proprietății necesită, 
în anumite situații, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre care 
decid să pună în practică separarea 
proprierății ar trebui să li se pună la 
dispoziție un interval de timp suplimentar 
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente. Datorită legăturilor verticale 
dintre sectoarele energiei electrice și al 
gazului, dispozițiile cu privire la separare 
ar trebui să se aplice în ceea ce privește 
ambele sectoare.

Or. en

Justificare

The new wording takes into account that ownership unbundling is only one option.
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Amendamentul 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8a (nou) 

Amendament

(8a) Statele membre care doresc acest 
lucru pot aplica dispozițiile prezentei 
directive privind separarea efectivă și 
eficace a sistemelor de transport și a 
operatorilor sistemelor de transport. 
Aceasta este efectivă deoarece permite 
asigurarea independenței operatorilor 
sistemelor de transport. Aceasta este 
eficientă deoarece propune un cadru de 
reglementare mai bine adaptat pentru a 
garanta o concurență echitabilă, investiții 
suficiente, accesul noilor operatori și 
integrarea piețelor de gaze naturale. 
Aceasta se bazează pe un pilon de măsuri 
organizatorice și măsuri legate de 
administrarea operatorilor de sisteme de 
transport, dar și pe un pilon de măsuri 
legate de investiții, de conectarea la rețea 
a unor noi capacități de producție și de 
integrarea piețelor prin cooperare la nivel 
regional. Ea corespunde cu cerințele 
fixate de Consiliul European în cadrul 
reuniunii sale din 8 și 9 martie 2007 de la 
Bruxelles.

Or. fr

Justificare

La sépararation effective et efficace des systèmes de transmission et des gestionnaires des 
réseaux de transport (GRT) permet de garantir l'indépendance des GRT  par  des mesures 
compatibles avec les constitutions nationales, le  principe de proportionnalité et la liberté de 
circulation des capitaux. Complétées par des mesures visant à favoriser les investissements et 
l'intégration des marchés, elle apporte une réponse globale que la directive doit donc 
proposer aux Etats membres.
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Amendamentul 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 
de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-
și mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același 
timp, o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea și a punerii în 
aplicare a unei reglementări detaliate și a 
unor mecanisme de supraveghere 
normativă extensivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 62
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 
de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-și 
mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea și a punerii în 
aplicare a unei reglementări detaliate și a 
unor mecanisme de supraveghere 
normativă extensivă.

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 
de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-și 
mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea, sau să se pună în 
aplicare o separare eficientă și efectivă, și 
a punerii în aplicare a unei reglementări 
detaliate și a unor mecanisme de 
supraveghere normativă extensivă.
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Or. en

Justificare

 An alternative way to ensure the independence of TSOs within integrated companies has to 
be introduced.

Amendamentul 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 
de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-și 
mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea și a punerii în 
aplicare a unei reglementări detaliate și a 
unor mecanisme de supraveghere 
normativă extensivă.

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 
de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-și 
mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea, sau să se pună în 
aplicare o separare eficientă și efectivă, și 
a punerii în aplicare a unei reglementări 
detaliate și a unor mecanisme de 
supraveghere normativă extensivă.

Or. en

Justificare

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.



PE404.542v01-00 22/109 AM\717626RO.doc

RO

Amendamentul 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 
de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-și 
mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea și a punerii în 
aplicare a unei reglementări detaliate și a 
unor mecanisme de supraveghere 
normativă extensivă.

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 
de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-și 
mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea, sau să se pună în 
aplicare o separare efectivă și eficientă, și 
a punerii în aplicare a unei reglementări 
detaliate și a unor mecanisme de 
supraveghere normativă extensivă.

Or. fr

Justificare

L'indépendance des gestionnaires de réseau de transport peut être assurée par l'application 
du dégroupage effectif et efficace introduit au considérant 8 bis nouveau. Cette option est 
d'égale valeur à celle de la séparation patrimoniale des activités et de l'ISO.

Amendamentul 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(10a) Respectând regulamentele privind 
separarea eficientă și efectivă din punct 
de vedere juridic, și în cazul în care 
operatorul de rețea îndeplinește toate 
funcțiile de gestionar de rețea și se 
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instituie reglementări detaliate și 
mecanisme extinse de control 
reglementar, întreprinderile integrate pe 
verticală pot rămâne proprietare ale 
activelor rețelei, asigurând în același timp 
separarea efectivă a intereselor.

Or. en

Justificare

This refers to the amended article 8 paragraph 1.

Amendamentul 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport 
face parte dintr-o întreprindere integrată 
pe verticală, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a opta între 
separarea proprietății și, ca derogare, 
înființarea de operatori de sistem 
independenți de interesele legate de 
furnizare și de producție. Eficiența 
deplină a soluției operatorilor 
independenți de sistem trebuie garantată 
prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea 
acțiunilor întreprinderii integrate în 
acțiuni ale întreprinderii care exploatează 
rețeaua și acțiuni ale întreprinderii care 
efectuează activitățile de furnizare și 
producție, cu condiția respectării 

eliminat
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obligațiilor care rezultă în urma separării 
proprietății.

Or. en

Amendamentul 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății și, ca derogare, înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem 
trebuie garantată prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea 
acțiunilor întreprinderii integrate în 
acțiuni ale întreprinderii care exploatează 
rețeaua și acțiuni ale întreprinderii care 
efectuează activitățile de furnizare și 
producție, cu condiția respectării 
obligațiilor care rezultă în urma separării 
proprietății.

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta pentru una dintre 
următoarele trei posibilități:  separarea 
proprietății, înființarea unui operator de 
sistem independent și separarea eficientă.

Or. en

Justificare

Member States should have the choice between three options of unbundling the transmission 
network: ownership unbundling, the independent system operator (ISO) model, effective and 
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efficient unbundling (EEU). All three options are equally appropriate in order to guarantee 
non discriminatory access to the system, to solve conflicts of interest within the integrated 
undertaking and to encourage investment into the network. 

Amendamentul 68
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății și, ca derogare, înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem 
trebuie garantată prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea 
acțiunilor întreprinderii integrate în 
acțiuni ale întreprinderii care exploatează 
rețeaua și acțiuni ale întreprinderii care 
efectuează activitățile de furnizare și 
producție, cu condiția respectării 
obligațiilor care rezultă în urma separării 
proprietății.

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între diferite 
variante.

Or. de
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Amendamentul 69
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății și, ca derogare, înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care desfășoară 
activitățile de furnizare și producție, cu 
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății, înființarea de operatori de 
sistem independenți de interesele legate de 
furnizare și de producție sau o separare 
efectivă și eficientă, care asigură 
separarea efectivă a operatorului 
sistemului de transport fără a aduce 
atingere calității de proprietar asupra 
rețelei și fără a duce la vânzarea 
sistemului de transport sau a producerii 
de energie. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care desfășoară 
activitățile de furnizare și producție, cu 
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

Or. en

Justificare

This amendment introduces effective and efficient unbundling as a third alternative to 
ownership unbundling and to ISO.
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Amendamentul 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății și, ca derogare, înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care efectuează 
activitățile de furnizare și producție, cu
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății, separarea efectivă și eficientă 
a sistemelor de transport și a operatorilor 
sistemelor de transport și înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care efectuează 
activitățile de furnizare și producție, cu 
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

Or. fr

Justificare

Afin de garantir l'indépendance des gestionnaires des réseaux de transport, les Etats 
membres veillent à ce que les entreprises intégrées verticalement soit tenues de se conformer 
aux dispositions portant sur la séparation patrimoniale ou sur le dégroupage effectif et 
efficace ou sur les exploitants de réseau indépendant. Ces trois options sont d'égale valeur et 
figurent à ce titre dans cette proposition de directive.
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Amendamentul 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății și, ca derogare, înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care desfășoară 
activitățile de furnizare și producție, cu 
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății, înființarea de operatori de 
sistem independenți de interesele legate de 
furnizare și de producție și o separare 
juridică efectivă și eficientă a operatorilor 
de sisteme de transport. Eficiența deplină a 
soluției operatorilor independenți de sistem 
trebuie garantată prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care desfășoară 
activitățile de furnizare și producție, cu 
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

Or. en

Justificare

The establishment of independent network operators should be an equally valid option. 
Furthermore, this refers to the amended article 8 paragraph 1.
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Amendamentul 72
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății și, ca derogare, înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care efectuează 
activitățile de furnizare și producție, cu 
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății, separarea efectivă și eficientă
și, ca derogare, înființarea de operatori de 
sistem independenți de interesele legate de 
furnizare și de producție. Eficiența deplină 
a soluției operatorilor independenți de 
sistem trebuie garantată prin intermediul 
unor norme suplimentare specifice. În 
vederea protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care efectuează 
activitățile de furnizare și producție, cu 
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

Or. en

Justificare

Member States should have the choice between three options of unbundling the transmission 
network: ownership unbundling, the independent system operator (ISO) model, effective and 
efficient unbundling (EEU). 
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Amendamentul 73
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(11a) Pentru a dezvolta concurența pe 
piața internă a gazului, consumatorii 
necasnici ar trebui să fie în măsură să-și 
aleagă furnizorii, precum și să încheie 
contracte cu mai mulți furnizori pentru a–
și satisface nevoile de gaz. Consumatorii 
ar trebui să fie protejați împotriva 
clauzelor de exclusivitate din contracte, 
care au ca efect excluderea ofertelor 
concurente și/sau complementare.

Or. en

Justificare

The Directive must aim at allowing consumers to benefit from lower energy prices and 
therefore should prevent incumbent dominant suppliers from providing exclusivity provisions 
in contracts with clients. Exclusivity provisions prevent non household customers to call on a 
mix of suppliers that allow significant savings on their energy bills., 

Amendamentul 74
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiția 

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
ar trebui să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană ar 
trebui să nu aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
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ca statul membru în cauză să poată 
demonstra respectarea acestei cerințe, ar 
putea exista două organisme publice de 
control distincte care să controleze 
activitățile de producție și furnizare, pe de 
o parte, și activitățile legate de transport, 
pe de cealaltă parte. (13)

întreprinderilor de furnizare. 

Or. en

Justificare

All public sector companies are subordinated to the national / regional / local Government 
through a strict hierarchical decision line. Usually strategic decisions of public energy 
companies are relevant for the whole economy of the country and are therefore adopted at a 
political level. The assignment of ownership and operation to different bodies of the same 
Public Administration is nonsense: ownership will remain within the same Administration 
and operation will be subject to the same top de

Amendamentul 75
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiția 
ca statul membru în cauză să poată 
demonstra respectarea acestei cerințe, ar 
putea exista două organisme publice de 
control distincte care să controleze
activitățile de producție și furnizare, pe de 
o parte, și activitățile legate de transport, 
pe de cealaltă parte. (13)

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
ar trebui să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare.
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Or. en

Amendamentul 76
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiția 
ca statul membru în cauză să poată 
demonstra respectarea acestei cerințe, ar 
putea exista două organisme publice de 
control distincte care să controleze 
activitățile de producție și furnizare, pe de 
o parte, și activitățile legate de transport, 
pe de cealaltă parte.

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
ar trebui să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
ar trebui să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare.

Or. de

Justificare

Die Ungleichbehandlung öffentlicher und privater Unternehmen ist diskriminierend und nicht 
gerechtfertigt.

Amendamentul 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Punerea în aplicare a separării efective (12) Punerea în aplicare a separării efective 
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trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiția 
ca statul membru în cauză să poată 
demonstra respectarea acestei cerințe, ar 
putea exista două organisme publice de 
control distincte care să controleze 
activitățile de producție și furnizare, pe de 
o parte, și activitățile legate de transport, 
pe de cealaltă parte. (13)

ar trebui să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană ar 
trebui să nu aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare.

Or. en

Justificare

The unequal treatment of public and private transmission system owners would be 
discriminatory. The recitals of the Commission’s proposal distinguish between systems in 
state ownership and private ownership respectively. 

Amendamentul 78
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiția ca 
statul membru în cauză să poată demonstra 
respectarea acestei cerințe, ar putea exista 

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
ar trebui să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană ar 
trebui să nu aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiția ca 
statul membru în cauză să poată demonstra 
respectarea acestei cerințe, ar putea exista 
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două organisme publice de control distincte 
care să controleze activitățile de producție 
și furnizare, pe de o parte, și activitățile 
legate de transport, pe de cealaltă parte.

două organisme publice de control distincte 
care să controleze activitățile de producție 
și furnizare, pe de o parte, și activitățile 
legate de transport, pe de cealaltă parte. În 
cazul în care integrarea pe verticală este 
menținută prin faptul că un stat membru 
controlează atât operatorul sistemului de
transport, cât și întreprinderile de 
producție sau de aprovizionare, cerințele 
de separare juridică efectivă ar trebui să 
rămână obligatorii pentru astfel de 
entități.

Or. en

Amendamentul 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, 
a activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare trebuie împuternicite să 
poată refuza certificarea operatorilor de 
sisteme de transport care nu respectă 
regulile privind separarea. În vederea 
asigurării unei aplicări coerente pe întreg 
teritoriul Comunității și a respectării 
obligațiilor Comunității asumate pe plan 
internațional, Comisia trebuie să aibă 

(13) Separarea între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare ar 
trebui să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru ar trebui să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE.
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dreptul de a revizui deciziile cu privire la 
certificare luate de către autoritățile de 
reglementare.

Or. en

Justificare

The Commission’s proposal for a certification procedure for ownership unbundled 
transmission system operators and independent system operators is too onerous and 
bureaucratic. Due implementation of the unbundling rules can also be safeguarded through 
ongoing monitoring and supervision of the TSOs by regulatory authorities. 

Amendamentul 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, 
a activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare trebuie împuternicite să 
poată refuza certificarea operatorilor de 
sisteme de transport care nu respectă 
regulile privind separarea. În vederea 
asigurării unei aplicări coerente pe întreg 
teritoriul Comunității și a respectării 
obligațiilor Comunității asumate pe plan 
internațional, Comisia trebuie să aibă 
dreptul de a revizui deciziile cu privire la 

(13) Separarea între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare ar 
trebui să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru ar trebui să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. În vederea asigurării unei 
aplicări coerente pe întreg teritoriul 
Comunității și a respectării obligațiilor 
Comunității asumate pe plan internațional, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
revizui deciziile cu privire la certificare 
luate de către autoritățile de reglementare.
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certificare luate de către autoritățile de 
reglementare.

Or. en

Justificare

The Commission’s proposal for a certification procedure for ownership unbundled 
transmission system operators and independent system operators is too onerous and 
bureaucratic. Due implementation of the unbundling rules can also be safeguarded through 
ongoing monitoring and supervision of the TSOs by regulatory authorities.

Amendamentul 81
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare 
dintre statele membre. Acest lucru trebuie
să se aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare trebuie împuternicite să poată 
refuza certificarea operatorilor de sisteme 
de transport care nu respectă regulile 
privind separarea. În vederea asigurării 
unei aplicări coerente pe întreg teritoriul 
Comunității și a respectării obligațiilor 
Comunității asumate pe plan internațional, 
Comisia trebuie să aibă dreptul de a revizui 
deciziile cu privire la certificare luate de 
către autoritățile de reglementare.

(13) Separarea între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare ar 
trebui să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității. Acest lucru ar trebui să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare ar trebui împuternicite să 
poată refuza certificarea operatorilor de 
sisteme de transport care nu respectă 
regulile privind separarea. În vederea 
asigurării unei aplicări coerente pe întreg 
teritoriul Comunității și a respectării 
obligațiilor Comunității asumate pe plan 
internațional, Agenția ar trebui să aibă 
dreptul de a revizui deciziile cu privire la 
certificare luate de către autoritățile de 
reglementare.
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Amendamentul 82
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare trebuie împuternicite să poată 
refuza certificarea operatorilor de sisteme 
de transport care nu respectă regulile 
privind separarea. În vederea asigurării 
unei aplicări coerente pe întreg teritoriul 
Comunității și a respectării obligațiilor 
Comunității asumate pe plan internațional, 
Comisia trebuie să aibă dreptul de a revizui 
deciziile cu privire la certificare luate de 
către autoritățile de reglementare.

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare ar 
trebui să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru ar trebui să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare ar trebui împuternicite să 
poată refuza certificarea operatorilor de 
sisteme de transport care nu respectă 
regulile privind separarea. În vederea 
asigurării unei aplicări coerente pe întreg 
teritoriul Comunității și a respectării 
obligațiilor Comunității asumate pe plan 
internațional, Agenția pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic („Agenția”) ar trebui 
să aibă dreptul de a revizui deciziile cu 
privire la certificare luate de către 
autoritățile de reglementare.

Or. en

Justificare

The Agency can be used as an honest broker to ensure that all member states are working on 
the same basis. The Agency would be equipped with more technical skills than the 
Commission. 
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Amendamentul 83
Edit Herczog

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare trebuie împuternicite să poată 
refuza certificarea operatorilor de sisteme 
de transport care nu respectă regulile 
privind separarea. În vederea asigurării 
unei aplicări coerente pe întreg teritoriul 
Comunității și a respectării obligațiilor 
Comunității asumate pe plan internațional, 
Comisia trebuie să aibă dreptul de a revizui 
deciziile cu privire la certificare luate de 
către autoritățile de reglementare.

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare ar 
trebui să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru ar trebui să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare ar trebui împuternicite să 
poată refuza certificarea operatorilor de 
sisteme de transport care nu respectă 
regulile privind separarea. În vederea 
asigurării unei aplicări coerente pe întreg 
teritoriul Comunității și a respectării 
obligațiilor Comunității asumate pe plan 
internațional, Agenția pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic („Agenția”) ar trebui 
să aibă dreptul de a revizui deciziile cu 
privire la certificare luate de către 
autoritățile de reglementare.

Or. en

Justificare

The Agency can be used as an honest broker to ensure that all member states are working on 
the same basis. The Agency would be equipped with more technical skills than the 
Commission. 
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Amendamentul 84
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esențial pentru 
siguranța publică și este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcționarea eficientă 
a pieței europene a gazelor. Utilizarea 
rețelei este esențială pentru ca gazele 
naturale să poată ajunge la cetățenii UE. 
Buna funcționare a piețelor gazelor 
naturale și, în special, a rețelelor și a altor 
active asociate furnizării de gaze naturale 
sunt esențiale pentru siguranța publică, 
pentru competitivitatea economiei și pentru 
bunăstarea cetățenilor europeni. Fără a 
aduce atingere obligațiilor internaționale 
ale Comunității, Comisia consideră că 
sectorul sistemelor de transport de gaze 
naturale este un sector de maximă 
importanță pentru Comunitate și, prin 
urmare, sunt necesare măsuri de protecție 
suplimentare în ceea ce privește influența 
țărilor terțe în scopul evitării oricăror 
amenințări la adresa ordinii publice 
comunitare, a siguranței publice și a 
bunăstării cetățenilor din Comunitate.
Astfel de măsuri sunt de asemenea 
necesare în vederea garantării respectării 
regulilor cu privire la separarea efectivă.

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esențial pentru 
siguranța publică și este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcționarea eficientă 
a pieței europene a gazelor. Utilizarea 
rețelei este esențială pentru ca gazele 
naturale să poată ajunge la cetățenii UE. 
Buna funcționare a piețelor gazelor 
naturale și, în special, a rețelelor și a altor 
active asociate furnizării de gaze naturale 
sunt esențiale pentru siguranța publică, 
pentru competitivitatea economiei și pentru 
bunăstarea cetățenilor europeni. 
Consecințele unei amplasări greșite a 
conductelor devin vizibile doar după un 
timp îndelungat. Fără a aduce atingere 
obligațiilor internaționale ale Comunității, 
Comunitatea consideră că sectorul 
sistemelor de transport de gaze naturale 
este un sector de maximă importanță 
pentru Comunitate.

Or. de

Justificare

Der Zufluss von Kapital in Form von Direktinvestitionen ist volkswirtschaftlich 
wünschenswert und stärkt die Volkswirtschaften der EU. Die so genannte Drittstaatenklausel, 
die europäische TSO vor der Übernahme durch Unternehmen aus Drittstaaten schützen soll, 
ist eine derartige protektionistische, rechtlich fragwürdige und praktisch schwer umsetzbare 
Klausel.
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Amendment 85
Silvia-Adriana Țicău

Proposal for a directive – amending act
Recital 14

Text proposed by the Commission Amendment

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esențial pentru 
siguranța publică și este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcționarea eficientă
a pieței europene a gazelor. Utilizarea 
rețelei este esențială pentru ca gazele 
naturale să poată ajunge la cetățenii UE. 
Buna funcționare a piețelor gazelor 
naturale și, în special, a rețelelor și a altor 
active asociate furnizării de gaze naturale 
sunt esențiale pentru siguranța publică, 
pentru competitivitatea economiei și pentru 
bunăstarea cetățenilor europeni. Fără a 
aduce atingere obligațiilor internaționale 
ale Comunității, Comisia consideră că
sectorul sistemelor de transport de gaze 
naturale este un sector de maximă
importanță pentru Comunitate și, prin 
urmare, sunt necesare măsuri de protecție 
suplimentare în ceea ce privește influența 
țărilor terțe în scopul evitării oricăror 
amenințări la adresa ordinii publice 
comunitare, a siguranței publice și a 
bunăstării cetățenilor din Comunitate. 
Astfel de măsuri sunt de asemenea 
necesare în vederea garantării respectării 
regulilor cu privire la separarea efectivă.

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esențial pentru 
siguranța publică și este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcționarea eficientă
a pieței europene a gazelor. Utilizarea 
rețelei este esențială pentru ca gazele 
naturale să poată ajunge la cetățenii UE. 
Buna funcționare a piețelor gazelor 
naturale și, în special, a rețelelor și a altor 
active asociate furnizării de gaze naturale 
sunt esențiale pentru siguranța publică, 
pentru competitivitatea economiei și pentru 
bunăstarea cetățenilor europeni. 
Infrastructura de gaze face parte atât din 
infrastructura critică a statului membru 
pe teritoriul căruia se află, cât și din 
infrastructura critică europeană. Fără a 
aduce atingere obligațiilor internaționale 
ale Comunității, Comisia consideră că
sectorul sistemelor de transport de gaze 
naturale este un sector de maximă
importanță pentru Comunitate și, prin 
urmare, sunt necesare măsuri de protecție 
suplimentare în ceea ce privește influența 
țărilor terțe în scopul evitării oricăror 
amenințări la adresa ordinii publice 
comunitare, a siguranței publice și a 
bunăstării cetățenilor din Comunitate. 
Astfel de măsuri sunt de asemenea 
necesare în vederea garantării respectării 
regulilor cu privire la separarea efectivă.

Or. ro
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Amendamentul 86
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esențial pentru 
siguranța publică și este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcționarea eficientă 
a pieței europene a gazelor. Utilizarea 
rețelei este esențială pentru ca gazele 
naturale să poată ajunge la cetățenii UE. 
Buna funcționare a piețelor gazelor 
naturale și, în special, a rețelelor și a altor 
active asociate furnizării de gaze naturale 
sunt esențiale pentru siguranța publică, 
pentru competitivitatea economiei și pentru 
bunăstarea cetățenilor europeni. Fără a 
aduce atingere obligațiilor internaționale 
ale Comunității, Comisia consideră că 
sectorul sistemelor de transport de gaze 
naturale este un sector de maximă 
importanță pentru Comunitate și, prin 
urmare, sunt necesare măsuri de protecție 
suplimentare în ceea ce privește influența 
țărilor terțe în scopul evitării oricăror 
amenințări la adresa ordinii publice 
comunitare, a siguranței publice și a 
bunăstării cetățenilor din Comunitate. 
Astfel de măsuri sunt de asemenea 
necesare în vederea garantării respectării 
regulilor cu privire la separarea efectivă.

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esențial pentru 
siguranța publică și este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcționarea eficientă 
a pieței europene a gazelor și de integrarea 
piețelor izolate din statele membre. 
Utilizarea rețelei este esențială pentru ca 
gazele naturale să poată ajunge la cetățenii 
UE. Buna funcționare a piețelor gazelor 
naturale și, în special, a rețelelor și a altor 
active asociate furnizării de gaze naturale 
sunt esențiale pentru siguranța publică, 
pentru competitivitatea economiei și pentru 
bunăstarea cetățenilor europeni. Fără a 
aduce atingere obligațiilor internaționale 
ale Comunității, Comisia consideră că 
sectorul sistemelor de transport de gaze 
naturale este un sector de maximă 
importanță pentru Comunitate și, prin 
urmare, sunt necesare măsuri de protecție 
suplimentare în ceea ce privește influența 
țărilor terțe în scopul evitării oricăror 
amenințări la adresa ordinii publice 
comunitare, a siguranței publice și a 
bunăstării cetățenilor din Comunitate. 
Astfel de măsuri sunt de asemenea 
necesare în vederea garantării respectării 
regulilor cu privire la separarea efectivă.

Or. lt
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Amendamentul 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(15a) Într-o piață care funcționează bine, 
furnizarea de servicii de depozitare ar 
putea fi o activitate competitivă în 
aproape întreaga Europă. Statele membre 
și autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să garanteze că obligațiile stabilite 
pentru operatorii de sisteme de depozitare 
au drept scop realizarea unei piețe 
competitive în domeniul depozitării.

Or. en

Justificare

Whilst transmission pipelines and networks are natural monopolies and must be regulated, 
gas storage can and should become a competitive activity through encouragement for new 
investments by new entrants.

Amendamentul 88
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

(16) Accesul nediscriminatoriu la rețelele 
de distribuție determină accesul la 
consumatori la nivelul pieței en detail. 
Aspectele care pot implica discriminare în 
ceea ce privește accesul terților și 
investițiile sunt, cu toate acestea, mai puțin 
semnificative la nivelul distribuției decât la 
nivelul transportului, întrucât 
congestionarea la nivelul distribuției și 
influența intereselor legate de producție 
sunt, în general, mai puțin semnificative 
decât la nivelul transportului. În plus, 

(16) Accesul nediscriminatoriu la rețelele 
de distribuție determină accesul la 
consumatori la nivelul pieței en detail. 
Aspectele care pot implica discriminare în 
ceea ce privește accesul terților și 
investițiile sunt, cu toate acestea, mai puțin 
semnificative la nivelul distribuției decât la 
nivelul transportului, întrucât 
congestionarea la nivelul distribuției și 
influența intereselor legate de producție 
sunt, în general, mai puțin semnificative 
decât la nivelul transportului. Prin urmare, 



AM\717626RO.doc 43/109 PE404.542v01-00

RO

separarea funcțională a operatorilor de 
sisteme de distribuție a devenit, în temeiul 
Directivei 2003/55/CE, obligatorie doar cu 
începere de la 1 iulie 2007, iar efectele sale 
asupra pieței interne trebuie încă evaluate. 
Normele privind separarea juridică și 
funcțională aplicate în prezent pot duce la o 
separare efectivă, cu condiția ca acestea să 
fie definite mai clar, să fie puse în aplicare 
în mod corespunzător și să fie monitorizate 
îndeaproape. Pentru asigurarea unor 
condiții de concurență echitabile la nivelul 
pieței en detail, operatorii de sisteme de 
distribuție trebuie, prin urmare, 
monitorizați, în scopul de a-i împiedica să 
profite de integrarea lor verticală în ceea ce 
privește poziția concurențială pe piață, în 
special în raport cu micii consumatori 
casnici și noncasnici. 

rețelele de distribuție ar trebui excluse 
explicit din domeniul de aplicare al 
prezentei directive.  În plus, separarea 
funcțională a operatorilor de sisteme de 
distribuție a devenit, în temeiul Directivei 
2003/55/CE, obligatorie doar cu începere 
de la 1 iulie 2007, iar efectele sale asupra 
pieței interne trebuie încă evaluate. 
Normele privind separarea juridică și 
funcțională aplicate în prezent pot duce la o 
separare efectivă, cu condiția ca acestea să 
fie definite mai clar, să fie puse în aplicare 
în mod corespunzător și să fie monitorizate 
îndeaproape. Pentru asigurarea unor 
condiții de concurență echitabile la nivelul 
pieței en detail, operatorii de sisteme de 
distribuție ar trebui, prin urmare, 
monitorizați, în scopul de a-i împiedica să 
profite de integrarea lor verticală în ceea ce 
privește poziția concurențială pe piață, în 
special în raport cu micii consumatori 
casnici și noncasnici. 

Or. de

Justificare

Es sollte klar gestellt werden, dass die Ebene der Verteilnetze von den Bestimmungen des 
Dritten Energiebinnenmarktpaketes ausgenommen ist.

Amendamentul 89
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(16a) Orice armonizare a competențelor 
autorităților naționale de reglementare ar 
trebui să includă stimulente care pot fi 
oferite și sancțiuni care pot fi impuse 
societăților de energie. Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic („Agenția”) ar 
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trebui să dispună de competențe 
corespunzătoare, astfel încât să fie prima 
care asigură existența parității între toate 
statele membre în ceea ce privește 
stimulentele și sancțiunile și să furnizeze 
orientări cu privire la măsurile respective.

Or. en

Amendamentul 90
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(16a) Orice armonizare a competențelor 
autorităților naționale de reglementare ar 
trebui să includă stimulente care pot fi 
oferite și sancțiuni care pot fi impuse 
societăților de energie. Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic („Agenția”) ar 
trebui să dispună de competențe 
corespunzătoare, astfel încât să fie prima 
care asigură existența parității între toate 
statele membre în ceea ce privește 
stimulentele și sancțiunile și să furnizeze 
orientări cu privire la măsurile respective.

Or. en

Justificare

The Agency must ensure a common approach on these measures.
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Amendamentul 91
Edit Herczog

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(16a) Orice armonizare a competențelor 
autorităților naționale de reglementare ar 
trebui să includă stimulente care pot fi 
oferite și sancțiuni care pot fi impuse 
societăților de energie. Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic („Agenția”) ar 
trebui să dispună de competențe 
corespunzătoare, astfel încât să fie prima 
care asigură existența parității între toate 
statele membre în ceea ce privește 
stimulentele și sancțiunile și să furnizeze 
orientări cu privire la măsurile respective.

Or. en

Justificare

The Agency must ensure a common approach on these measures.

Amendamentul 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(16a) Statele membre ar trebui să ia 
măsuri concrete pentru a sprijini folosirea 
la scară mai largă a biogazului și a
gazului provenind din biomasă, cărora 
trebuie să li se acorde un acces 
nediscriminatoriu la rețeaua de gaze 
naturale, cu condiția ca acest acces să fie 
în permanență compatibil cu normele 
tehnice și normele de securitate 
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aplicabile. 

Or. en

Justificare

In order to meet the EU’s 2020 energy target active support of biogas and gas from biomass 
will be necessary. This support will exceed measures to ensure compatibility with rules and 
safety standards in ensuring non-discrimination.

Amendamentul 93
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Text propus de Comisie Amendament

(18) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie să poată lua 
decizii privind ansamblul aspectelor 
relevante legate de reglementare, pentru a 
asigura funcționarea corectă a pieței interne 
și pentru a-și asigura independența deplină 
față de orice alte interese publice sau 
private.

(18) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie să poată lua 
decizii privind ansamblul aspectelor 
relevante legate de reglementare, pentru a 
asigura funcționarea corectă a pieței interne 
și pentru a-și asigura independența deplină 
față de orice alte interese ale societăților 
publice sau private.

Or. en

Justificare

Energy regulators should be bound to the public interest.

Amendamentul 94
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie, în special, 

(19) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie, în special, 
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abilitate să pronunțe hotărâri obligatorii 
pentru întreprinderile din domeniul 
gazelor naturale, precum și să impună 
sancțiuni efective, proporționale și cu efect 
de descurajare împotriva întreprinderilor 
din domeniul gazelor naturale care nu își 
respectă obligațiile. Autorităților de 
reglementare în domeniul energiei trebuie 
să li se confere puterea de a decide, 
independent de aplicarea normelor în 
materie de concurență, cu privire la orice 
măsuri corespunzătoare în scopul 
promovării unei concurențe efective, 
necesară unei funcționări corecte a pieței; 
în scopul asigurării de standarde ridicate 
ale serviciilor publice, în conformitate cu 
principiile legate de deschiderea pieței și 
de protecția consumatorilor vulnerabili, cât 
și în scopul garantării eficienței depline a 
măsurilor de protecție a consumatorilor. 
Aceste dispoziții nu aduc atingere 
competențelor Comisiei cu privire la 
aplicarea normelor în materie de 
concurență, inclusiv examinarea fuziunilor 
care prezintă o dimensiune comunitară, și 
nici normelor cu privire la piața internă, 
cum ar fi cele referitoare la libera circulație 
a capitalurilor.

abilitate să pronunțe hotărâri obligatorii 
pentru operatorii de rețea, precum și să 
impună sancțiuni efective, proporționale și 
cu efect de descurajare împotriva 
operatorilor de rețea care nu își respectă 
obligațiile. Autorităților de reglementare în 
domeniul energiei trebuie să li se confere 
puterea de a decide, independent de 
aplicarea normelor în materie de 
concurență, cu privire la orice măsuri 
corespunuătoare privind accesul la rețele 
în scopul obținerii unei concurențe 
efective, necesară unei funcționări corecte 
a pieței; în scopul asigurării de standarde 
ridicate ale serviciilor publice, în 
conformitate cu principiile legate de 
deschiderea pieței și de protecția 
consumatorilor vulnerabili, cât și în scopul 
garantării eficienței depline a măsurilor de 
protecție a consumatorilor. Aceste 
dispoziții nu aduc atingere competențelor 
Comisiei cu privire la aplicarea normelor 
în materie de concurență, inclusiv 
examinarea fuziunilor care prezintă o 
dimensiune comunitară, și nici normelor cu 
privire la piața internă, cum ar fi cele 
referitoare la libera circulație a 
capitalurilor.

Or. en

Amendamentul 95
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie, în special, 
abilitate să pronunțe hotărâri obligatorii 
pentru întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale, precum și să impună sancțiuni 
efective, proporționale și cu efect de 
descurajare împotriva întreprinderilor din 

(19) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie, în special, 
abilitate să pronunțe hotărâri obligatorii 
pentru întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale, precum și să impună sancțiuni 
efective, proporționale și cu efect de 
descurajare împotriva întreprinderilor din 
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domeniul gazelor naturale care nu își 
respectă obligațiile. Autorităților de 
reglementare în domeniul energiei trebuie 
să li se confere puterea de a decide, 
independent de aplicarea normelor în 
materie de concurență, cu privire la orice 
măsuri corespunzătoare în scopul
promovării unei concurențe efective, 
necesară unei funcționări corecte a pieței; 
în scopul asigurării de standarde ridicate 
ale serviciilor publice, în conformitate cu 
principiile legate de deschiderea pieței și 
de protecția consumatorilor vulnerabili, cât 
și în scopul garantării eficienței depline a 
măsurilor de protecție a consumatorilor. 
Aceste dispoziții nu aduc atingere 
competențelor Comisiei cu privire la 
aplicarea normelor în materie de 
concurență, inclusiv examinarea fuziunilor 
care prezintă o dimensiune comunitară, și 
nici normelor cu privire la piața internă, 
cum ar fi cele referitoare la libera circulație 
a capitalurilor.

domeniul gazelor naturale care nu își 
respectă obligațiile. Autorităților de 
reglementare în domeniul energiei trebuie 
să li se confere puterea de a decide, 
independent de aplicarea normelor în 
materie de concurență, cu privire la orice 
măsuri corespunzătoare care să asigure 
beneficii pentru clienți prin promovarea 
unei concurențe efective, necesară unei 
funcționări corecte a pieței; în scopul 
asigurării de standarde ridicate ale 
serviciilor publice, în conformitate cu 
principiile legate de deschiderea pieței și 
de protecția consumatorilor vulnerabili, cât 
și în scopul garantării eficienței depline a 
măsurilor de protecție a consumatorilor. 
Aceste dispoziții ar trebui să nu aducă 
atingere competențelor Comisiei cu privire 
la aplicarea normelor în materie de 
concurență, inclusiv examinarea fuziunilor 
care prezintă o dimensiune comunitară, și 
nici normelor cu privire la piața internă, 
cum ar fi cele referitoare la libera circulație 
a capitalurilor.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 96
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(19a) Autoritățile de reglementare din 
sectorul energetic și autoritățile de 
reglementare din domeniul piețelor 
financiare trebuie să coopereze pentru a-
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și oferi reciproc posibilitatea de a avea o 
vedere de ansamblu asupra piețelor în 
cauză și ar trebui să fie abilitate să obțină 
informații pertinente de la companiile de 
energie prin intermediul unor atribuții 
corespunzătoare și suficiente de 
investigare și de soluționare a 
conflictelor, precum și să impună 
sancțiuni eficiente.

Or. en

Justificare

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas National Regulatory authorities must be able to 
cooperate with other relevant regulatory authorities allowing them to effectively monitor the 
gas market, and where appropriate they must be able to impose effective, appropriate and 
dissuasive sanctions against gas undertakings in cases of noncompliance with any of the 
obligations set out in this Directive.

Amendamentul 97
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(19a) Autoritățile de reglementare din 
sectorul energetic și autoritățile de 
reglementare din domeniul piețelor 
financiare trebuie să coopereze pentru a-
și oferi reciproc posibilitatea de a avea o 
vedere de ansamblu asupra piețelor în 
cauză și ar trebui să fie abilitate să obțină 
informații pertinente de la companiile de 
energie prin intermediul unor atribuții 
corespunzătoare și suficiente de 
investigare și de soluționare a 
conflictelor, precum și să impună 
sancțiuni eficiente.

Or. en
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Justificare

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas the National Regulatory authorities must be able to 
cooperate with other relevant regulatory authorities allowing them to effectively monitor the 
gas market, and where appropriate they must be able to impose effective, appropriate and 
dissuasive sanctions against gas y undertakings in cases of non-compliance with any of the 
obligations.

Amendamentul 98
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Text propus de Comisie Amendament

(20) Investițiile în noi infrastructuri majore 
trebuie puternic promovate, asigurându-se, 
în același timp, funcționarea corectă a
pieței interne a gazelor naturale. În scopul 
sporirii efectului pozitiv al proiectelor de 
infrastructură care beneficiază de derogare 
asupra concurenței și siguranței 
aprovizionării, sunt necesare testarea 
interesului prezentat de acestea pe piață în 
timpul etapei de planificare a proiectului și 
punerea în aplicare a normelor privind 
managementul congestionării. În cazul unei 
infrastructuri localizate pe teritoriul mai 
multor state membre, cererea de derogare 
trebuie tratată de Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, pentru a se putea 
ține seama în mare măsură de implicațiile 
transfrontaliere, precum și în scopul 
simplificării procedurilor administrative. 
În plus, având în vedere profilul 
excepțional de risc generat de elaborarea 
acestor proiecte majore de infrastructură 
privilegiate, trebuie să fie posibilă 
acordarea temporară de derogări parțiale 
întreprinderilor de furnizare și de producție 
de la aplicarea normelor privind separarea 
în ceea ce privește proiectele în cauză. 
Acest lucru trebuie să se aplice, în special, 

(20) Investițiile în noi infrastructuri majore 
ar trebui puternic promovate, asigurându-
se, în același timp, funcționarea corectă a 
pieței interne a gazelor naturale. În scopul 
sporirii efectului pozitiv al proiectelor de 
infrastructură care beneficiază de derogare 
asupra concurenței și siguranței 
aprovizionării, sunt necesare testarea 
interesului prezentat de acestea pe piață în 
timpul etapei de planificare a proiectului și 
punerea în aplicare a normelor privind 
managementul congestionării. În cazul unei 
infrastructuri localizate pe teritoriul mai 
multor state membre, decizia de derogare
ar trebui luată de autoritățile de 
reglementare sau de orice organisme 
competente ale statelor membre implicate, 
după ce se consultă reciproc, și aprobată 
de Comisie. În plus, având în vedere 
profilul excepțional de risc generat de 
elaborarea acestor proiecte majore de 
infrastructură privilegiate, ar trebui să fie 
posibilă acordarea temporară de derogări 
parțiale întreprinderilor de furnizare și de 
producție de la aplicarea normelor privind 
separarea în ceea ce privește proiectele în 
cauză. Acest lucru ar trebui să se aplice, în 
special, din motive legate de siguranța 
aprovizionării, noilor conducte de gaze 
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din motive legate de siguranța 
aprovizionării, noilor conducte de gaze 
naturale aflate pe teritoriul Comunității 
care transportă gaze din țări terțe către 
Comunitate.

naturale aflate pe teritoriul Comunității 
care transportă gaze din țări terțe către 
Comunitate.

Or. en

Justificare

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

Amendment 99
Silvia-Adriana Țicău

Proposal for a directive – amending act
Recital 20

Text proposed by the Commission Amendment

(20) Investițiile în noi infrastructuri majore 
trebuie puternic promovate, asigurându-se, 
în același timp, funcționarea corectă a 
pieței interne a gazelor naturale. În scopul 
sporirii efectului pozitiv al proiectelor de 
infrastructură care beneficiază de derogare 
asupra concurenței și siguranței 
aprovizionării, sunt necesare testarea 
interesului prezentat de acestea pe piață în 
timpul etapei de planificare a proiectului și 
punerea în aplicare a normelor privind 
managementul congestionării. În cazul unei 
infrastructuri localizate pe teritoriul mai 
multor state membre, cererea de derogare 
trebuie tratată de Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, pentru a se putea 
ține seama în mare măsură de implicațiile 
transfrontaliere, precum și în scopul 
simplificării procedurilor administrative. În 
plus, având în vedere profilul excepțional 

(20) Investițiile în noi infrastructuri majore 
trebuie puternic promovate, asigurându-se, 
în același timp, funcționarea corectă a 
pieței interne a gazelor naturale. Proiecte 
prioritare și recunoscute ca atare de către 
Consiliul European, precum Nabucco, 
vor diversifica sursele de aprovizionare cu 
gaze naturale ale Uniunii Europene și vor 
reduce dependența energetică a Uniunii 
față de terțe țări. În scopul sporirii 
efectului pozitiv al proiectelor de 
infrastructură care beneficiază de derogare 
asupra concurenței și siguranței 
aprovizionării, sunt necesare testarea 
interesului prezentat de acestea pe piață în 
timpul etapei de planificare a proiectului și 
punerea în aplicare a normelor privind 
managementul congestionării. În cazul unei 
infrastructuri localizate pe teritoriul mai 
multor state membre, cererea de derogare 
trebuie tratată de Agenția pentru 
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de risc generat de elaborarea acestor 
proiecte majore de infrastructură
privilegiate, trebuie să fie posibilă
acordarea temporară de derogări parțiale 
întreprinderilor de furnizare și de producție 
de la aplicarea normelor privind separarea 
în ceea ce privește proiectele în cauză. 
Acest lucru trebuie să se aplice, în special, 
din motive legate de siguranța 
aprovizionării, noilor conducte de gaze 
naturale aflate pe teritoriul Comunității 
care transportă gaze din țări terțe către 
Comunitate.

cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, pentru a se putea 
ține seama în mare măsură de implicațiile 
transfrontaliere, precum și în scopul 
simplificării procedurilor administrative. În 
plus, având în vedere profilul excepțional 
de risc generat de elaborarea acestor 
proiecte majore de infrastructură
privilegiate, trebuie să fie posibilă
acordarea temporară de derogări parțiale 
întreprinderilor de furnizare și de producție 
de la aplicarea normelor privind separarea 
în ceea ce privește proiectele în cauză. 
Acest lucru trebuie să se aplice, în special, 
din motive legate de siguranța 
aprovizionării, noilor conducte de gaze 
naturale aflate pe teritoriul Comunității 
care transportă gaze din țări terțe către 
Comunitate.

Or. ro

Amendamentul 100
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Text propus de Comisie Amendament

(20) Investițiile în noi infrastructuri majore 
trebuie puternic promovate, asigurându-se, 
în același timp, funcționarea corectă a 
pieței interne a gazelor naturale. În scopul 
sporirii efectului pozitiv al proiectelor de 
infrastructură care beneficiază de derogare 
asupra concurenței și siguranței 
aprovizionării, sunt necesare testarea 
interesului prezentat de acestea pe piață în 
timpul etapei de planificare a proiectului și 
punerea în aplicare a normelor privind 
managementul congestionării. În cazul unei 
infrastructuri localizate pe teritoriul mai 
multor state membre, cererea de derogare 
trebuie tratată de Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 

(20) Investițiile în noi infrastructuri majore 
ar trebui puternic promovate, asigurându-
se, în același timp, funcționarea corectă a 
pieței interne a gazelor naturale. În scopul 
sporirii efectului pozitiv al proiectelor de 
infrastructură care beneficiază de derogare 
asupra concurenței și siguranței 
aprovizionării, sunt necesare testarea 
interesului prezentat de acestea pe piață în 
timpul etapei de planificare a proiectului și 
punerea în aplicare a normelor privind 
managementul congestionării. În cazul unei 
infrastructuri localizate pe teritoriul mai 
multor state membre, cererea de derogare 
ar trebui tratată de Comisie, după 
consultarea Agenției pentru cooperarea 
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din domeniul energetic, pentru a se putea 
ține seama în mare măsură de implicațiile 
transfrontaliere, precum și în scopul 
simplificării procedurilor administrative. În 
plus, având în vedere profilul excepțional 
de risc generat de elaborarea acestor 
proiecte majore de infrastructură 
privilegiate, trebuie să fie posibilă 
acordarea temporară de derogări parțiale 
întreprinderilor de furnizare și de producție 
de la aplicarea normelor privind separarea 
în ceea ce privește proiectele în cauză. 
Acest lucru trebuie să se aplice, în special, 
din motive legate de siguranța 
aprovizionării, noilor conducte de gaze 
naturale aflate pe teritoriul Comunității 
care transportă gaze din țări terțe către 
Comunitate.

autorităților de reglementare din domeniul 
energetic, pentru a se putea ține seama în 
mare măsură de implicațiile 
transfrontaliere, precum și în scopul 
simplificării procedurilor administrative. În 
plus, având în vedere profilul excepțional 
de risc generat de elaborarea acestor 
proiecte majore de infrastructură 
privilegiate, ar trebui să fie posibilă 
acordarea temporară de derogări parțiale 
întreprinderilor de furnizare și de producție 
de la aplicarea normelor privind separarea 
în ceea ce privește proiectele în cauză. 
Acest lucru ar trebui să se aplice, în 
special, din motive legate de siguranța 
aprovizionării, noilor conducte de gaze 
naturale aflate pe teritoriul Comunității 
care transportă gaze din țări terțe către 
Comunitate.

Or. en

Justificare

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

Amendment 101
Silvia-Adriana Țicău

Proposal for a directive – amending act
Recital 20 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(20a) Pentru orice proiect de conducte de 
gaze naturale ce traversează mările vecine 
Uniunii Europene pentru a transporta 
gaze din terțe țări către Comunitate, 
Comisia Europeana și statele membre 
implicate vor realiza un studiu de impact 
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asupra mediului pentru evitarea riscurilor 
de producere a unor accidente ecologice 
și vor propune măsuri pentru securitatea 
aprovizionării cu gaze naturale în 
condițiile protecției mediului.

Or. ro

Amendamentul 102
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Text propus de Comisie Amendament

(21) Piața internă a gazelor naturale suferă 
din pricina lipsei de lichiditate și de 
transparență, ceea ce împiedică alocarea 
eficientă a resurselor, operațiunile de 
acoperire în vederea limitării riscurilor și 
pătrunderea de noi concurenți pe piață. 
Încrederea în piață, lichiditatea acesteia, cât 
și numărul de participanți pe piață trebuie 
să crească, fiind necesară în acest scop 
consolidarea supravegherii reglementare 
asupra întreprinderilor active în sectorul 
furnizării de gaze naturale. Aceste cerințe 
nu aduc atingere și sunt compatibile cu 
legislația comunitară în materie de piețe 
financiare. Autoritățile de reglementare în 
sectorul energetic și autoritățile de 
reglementare în domeniul piețelor 
financiare trebuie să coopereze pentru a 
permite o vedere de ansamblu a fiecăruia 
dintre aceste organisme asupra piețelor în 
cauză.

(21) Piața internă a gazelor naturale suferă 
din pricina lipsei de lichiditate și de 
transparență, ceea ce împiedică alocarea 
eficientă a resurselor, operațiunile de 
acoperire în vederea limitării riscurilor și 
pătrunderea de noi concurenți pe piață. 
Încrederea în piață, lichiditatea acesteia, cât 
și numărul de participanți pe piață trebuie 
să crească.

Or. de
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Amendamentul 103
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(21a) Statele membre ar trebui să 
analizeze, împreună cu partenerii sociali 
vizați, implicațiile amendamentelor la 
Directiva 2003/55/CE în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, condițiile de 
lucru și drepturile la informare, la 
consultare și la participare ale 
lucrătorilor, în vederea reducerii la 
minimum a consecințelor negative.

Or. en

Justificare

Experience has shown that new rules have consequences for the workers concerned in the 
sector as for example demonstrated in the report on the Employment effects of opening the 
electricity and gas markets for the European Commission (2007).

Amendamentul 104
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(21a) Rigiditatea structurală a pieței 
gazelor naturale, provocată de 
concentrarea furnizorilor, de contractele 
pe termen lung care stau la baza 
furnizărilor, precum și de lipsa de 
lichidități în aval generează o structură 
tarifară opacă. Pentru a face structura 
costurilor mai clară, este nevoie de mai 
multă transparență în ceea ce privește 
formarea prețurilor și, prin urmare, ar 
trebui să fie obligatoriu să se recurgă la 



PE404.542v01-00 56/109 AM\717626RO.doc

RO

tratative.

Or. en

Justificare

In order to facilitate market access for new and smaller gas companies and to create more 
transparency on the gas market and prices.

Amendamentul 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(21a) Autoritățile de reglementare din 
sectorul energetic și autoritățile de 
reglementare din domeniul piețelor 
financiare trebuie să coopereze pentru a-
și oferi reciproc posibilitatea de a avea o 
vedere de ansamblu asupra piețelor în 
cauză și ar trebui să fie abilitate să obțină 
informații pertinente de la societățile de 
energie prin intermediul unor atribuții 
corespunzătoare și suficiente de 
investigare și de soluționare a 
conflictelor, precum și să impună 
sancțiuni eficiente.

Or. en

Justificare

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas NRAs must be able to cooperate with other relevant 
regulatory authorities allowing them to effectively monitor the gas market, and where 
appropriate they must be able to impose effective, appropriate and dissuasive sanctions 
against gas undertakings in cases of noncompliance with any of the obligations set out in this 
Directive.
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Amendamentul 106
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(21a) Autoritățile de reglementare din 
sectorul energetic și autoritățile de 
reglementare din domeniul piețelor 
financiare trebuie să coopereze pentru a-
și oferi reciproc posibilitatea de a avea o 
vedere de ansamblu asupra piețelor în 
cauză și ar trebui să fie abilitate să obțină 
informații pertinente de la societățile de 
energie prin intermediul unor atribuții 
corespunzătoare și suficiente de 
investigare și de soluționare a 
conflictelor.

Or. en

Justificare

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas NRAs must be able to cooperate with other relevant 
regulatory authorities allowing them to effectively monitor the gas market.

Amendamentul 107
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendament

(22) Înainte de adoptarea de către 
Comisie a orientărilor care definesc 
cerințele în materie de evidență a datelor, 
Agenția pentru cooperarea autorităților 
de reglementare în domeniul energetic și 
Comitetul autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare (CESR) trebuie să coopereze în 
scopul investigării și acordării de 

eliminat
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consultanță Comisiei cu privire la 
conținutul respectivelor orientări. Agenția 
și Comitetul trebuie să coopereze, de 
asemenea, în scopul analizării și acordării 
de consultanță cu privire la necesitatea de 
a supune tranzacțiile cu contracte de 
furnizare de gaze naturale și cu derivate 
din sectorul gazelor naturale unor 
anumite cerințe cu privire la transparență
înainte și/sau după tranzacționare și cu 
privire la conținutul respectivelor cerințe.

Or. de

Justificare

Vgl. Begründung zu Änderungsantrag betreffend Artikel 24f.

Amendamentul 108
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(22a) Este important să se asigure 
dezvoltarea unor sisteme de rețea 
orientate spre consumator, sigure, fiabile 
și eficiente, care să promoveze adecvarea 
sistemelor la nevoi, asigurând, în același 
timp, eficiența energetică și integrarea 
energiilor regenerabile și a producției 
distribuite la scară redusă și la scară 
largă, atât în rețelele de transport, cât și 
în cele de distribuție.

Or. en

Justificare

Consumers should be in the center of this directive. Any newly developed grid system has to 
go hand in hand with energy efficiency, integration of renewables etc.
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Amendamentul 109
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Text propus de Comisie Amendament

(23) Obligațiile de serviciu public și 
standardele comune minime care rezultă 
din acestea trebuie mai bine consolidate 
pentru a se garanta faptul că toți 
consumatorii pot beneficia de concurență. 
Un aspect esențial în ceea ce privește 
aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă 
accesul la datele privind consumul, 
consumatorii trebuind să aibă acces la 
aceste date, astfel încât să poată invita 
concurenții să le prezinte o ofertă pe baza 
acestora. Consumatorii trebuie, de 
asemenea, să aibă dreptul de a fi informați 
în mod corespunzător cu privire la 
consumul de energie. Informațiile privind 
costurile energiei, furnizate în mod 
regulat, îi stimulează să economisească 
energie, deoarece le oferă un feedback 
direct referitor la efectele pe care 
investițiile le-au avut asupra eficienței 
energetice și asupra schimbărilor 
obiceiurilor de consum.

(23) Obligațiile de serviciu public și 
standardele comune minime care rezultă 
din acestea trebuie mai bine consolidate 
pentru a se garanta faptul că toți 
consumatorii pot beneficia de concurență și 
prețuri mai echitabile. Un aspect esențial 
în ceea ce privește aprovizionarea 
consumatorilor îl reprezintă accesul la date 
obiective și transparente privind 
consumul, consumatorii trebuind să aibă 
acces la aceste date privind consumul, la 
prețurile și costurile de servicii aferente,
astfel încât să poată invita concurenții să le 
prezinte o ofertă pe baza acestora.
Consumatorii trebuie, de asemenea, să aibă 
dreptul de a fi informați în mod 
corespunzător cu privire la consumul de 
energie, iar plata în avans trebuie să fie 
adecvat și să reflecte consumul real de 
gaz. Informațiile privind costurile energiei, 
furnizate consumatorilor cel puțin o dată 
pe trimestru, îi stimulează să 
economisească energie, deoarece le oferă 
un feedback direct referitor la efectele pe 
care investițiile le-au avut asupra eficienței 
energetice.

Or. en

Justificare

In pursuit of the objective of free and transparent competition, access to a range of data 
enables consumers to make an educated choice over their supplier of gas. Furthermore, 
consumers should only be charged for the amount of energy they actually use every month.
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Amendamentul 110
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(23a) Statele membre ar trebui să 
garanteze furnizarea adecvată a 
contoarelor individuale (aparate 
inteligente de măsură), în conformitate cu 
Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind eficiența energetică la 
utilizatorii finali și serviciile energetice1, 
pentru a oferi consumatorilor informații 
precise privind consumul de energie și 
pentru a garanta eficiența utilizării finale.
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 64.

Or. en

Justificare

Smart meters give the consumers a better insight in their actual gas consumption and 
therefore contribute to a more considered use of gas.

Amendamentul 111
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(23a) În centrul prezentei directive ar 
trebui să se afle cosnumatorii. Drepturile 
existente ale consumatorilor trebuie să fie 
consolidate și garantate și ar trebui să 
includă o mai mare transparență și 
reprezentare. Protecția consumatorilor 
trebuie să garanteze că toți consumatorii 
beneficiază de o piață competitivă. 
Drepturile consumatorilor ar trebui să fie 
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puse în practică de către autoritățile 
naționale de reglementare prin crearea 
unor stimulente și prin impunerea unor 
sancțiuni societăților care nu respectă 
normele de protecție a consumatorilor și 
normele în materie de concurență.

Or. en

Justificare

The consumer should be in the center of this directive. 

Amendamentul 112
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(23a) Drepturile existente ale 
consumatorilor trebuie să fie consolidate 
și garantate și ar trebui să includă o mai 
mare transparență și reprezentare. 
Protecția consumatorilor trebuie să 
garanteze că toți consumatorii beneficiază 
de o piață competitivă. Drepturile 
consumatorilor ar trebui să fie puse în 
practică de către autoritățile naționale de 
reglementare prin crearea unor 
stimulente și prin impunerea unor 
sancțiuni societăților care nu respectă 
normele de protecție a consumatorilor și 
normele în materie de concurență.

Or. en
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Amendment 113
Silvia-Adriana Țicău

Proposal for a directive – amending act
Recital 23 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(23a) Obligațiile de serviciu public și 
standardele comune minime care rezultă
din acestea trebuie mai bine consolidate 
pentru a se garanta faptul că serviciile de 
gaz pot fi accesibile populației și 
întreprinderilor mici și mijlocii. 

Or. ro

Justification

Este extrem de important ca pretul accesului la infrastructura de gaz sa nu fie prohibitiv 
pentru consumatorii casnici si pentru IMM-urile dependendente energetic de furnizarea 
acestor servicii. 

Amendamentul 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(23a) Sărăcia energetică reprezintă o 
problemă din ce în ce mai mare în cadrul 
Comunității. Statele membre ar trebui să 
elaboreze planuri naționale de acțiune 
pentru a aborda chestiunea sărăciei 
energetice și pentru a asigura clienților 
vulnerabili consumul necesar de energie. 
Este necesară o abordare integrată, iar 
măsurile ar trebui să includă politici, 
politici tarifare și îmbunătățiri ale 
locuințelor în materie de eficiență 
energetică. Prezenta directivă ar trebui, 
cel puțin, să permită politici naționale de 
discriminare pozitivă în ceea ce privește
modelele de calculare a prețurilor pentru 
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clienții vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 115
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Text propus de Comisie Amendament

(24) În scopul de a contribui la siguranța 
aprovizionării, menținând totodată spiritul 
de solidaritate între statele membre, în 
special în eventualitatea unei crize în 
furnizarea de energie, este importantă 
crearea unui cadru pentru cooperarea în 
domeniul solidarității regionale.

(24) În scopul de a contribui la siguranța 
aprovizionării, Statele membre ar trebui, 
menținând totodată spiritul de solidaritate, 
în special în eventualitatea unei crize în 
furnizarea de energie, să lucreze în strânsă 
colaborare. În acest sens, la bază ar trebui 
să fie Directiva 2004/67/CE a Consiliului 
din 26 aprilie 2004 privind măsurile de 
garantare a securității aprovizionării cu 
gaz natural1. 
1 JO L 127, 29.4.2004, p. 92.

Or. en

Justificare

Directive 2004/67 EG covers comprehensively aspects of security of supply.

Amendamentul 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann, Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Text propus de Comisie Amendament

(25) În vederea instituirii unei piețe interne 
a gazelor naturale, statele membre trebuie 
să promoveze integrarea piețelor lor 
naționale și cooperarea între operatorii de 

(25) În vederea instituirii unei piețe interne 
a gazelor naturale, statele membre trebuie 
să promoveze integrarea piețelor lor 
naționale și cooperarea între operatorii de 
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rețele la nivel european și regional. rețele la nivel european și regional. 
Inițiativele de integrare regională 
reprezintă o etapă intermediară esențială 
pentru realizarea unei integrări europene 
a piețelor de energie, care rămâne 
obiectivul final. Nivelul regional permite 
accelerarea procesului de integrare, 
oferindu-le posibilitatea diferiților actori 
implicați, statelor membre, autorităților 
naționale de reglementare și operatorilor 
sistemelor de transport să coopereze în 
privința anumitor chestiuni concrete.

Or. fr

Justificare

Les initiatives régionales sont une étape intermédiaire constructive permettant d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. En permettant aux GRT et ARN 
d'harmoniser l'accès et les règles dans la région concernée, voire de créer une structure 
régionale de transport, ces initiatives permettront d'opérer le réseau plus efficacement, de 
faciliter les échanges transfrontaliers et les investissements.

Amendamentul 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Text propus de Comisie Amendament

(25) În vederea instituirii unei piețe interne 
a gazelor naturale, statele membre trebuie
să promoveze integrarea piețelor lor 
naționale și cooperarea între operatorii de 
rețele la nivel european și regional.

(25) În vederea instituirii unei piețe interne 
a gazelor naturale, piețele regionale de 
energie ar putea reprezenta prima etapă.
Statele membre ar trebui, deci, să 
promoveze, la nivel European, dar și la 
nivel regional dacă este posibil, integrarea 
piețelor lor naționale și cooperarea între
operatorii de rețele

Or. en
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Amendamentul 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(25a) Dezvoltarea unei rețele de gazoducte 
cu adevărat europene ar trebui să 
reprezinte obiectivul prezentei directive și, 
astfel, aspectele legate de reglementare cu 
privire la interconectarea transfrontalieră 
și piețele regionale ar trebui să intre în 
sfera de competență a Agenției.

Or. en

Justificare

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.

Amendamentul 119
Edit Herczog

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(25a) Dezvoltarea unei rețele de gazoducte 
cu adevărat europene ar trebui să 
reprezinte obiectivul prezentei directive și, 
astfel, aspectele legate de reglementare cu 
privire la interconectarea transfrontalieră 
și piețele regionale ar trebui să intre în 
sfera de competență a Agenției.

Or. en

Justificare

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
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managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency. 

Amendamentul 120
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(25a) Dezvoltarea unei rețele europene ar 
trebui să reprezinte obiectivul prezentei 
directive și, astfel, aspectele legate de 
reglementare cu privire la interconectarea 
transfrontalieră și piețele regionale ar 
trebui să intre în sfera de competență a 
Agenției.

Or. en

Justificare

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.

Amendamentul 121
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(25a) Dezvoltarea unei rețele cu adevărat 
europene ar trebui să reprezinte obiectivul 
prezentei directive și, astfel, aspectele 
legate de reglementare cu privire la 
interconectarea transfrontalieră și piețele 
regionale ar trebui să intre în sfera de 
competență a Agenției.

Or. en
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Justificare

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.

Amendamentul 122
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26

Text propus de Comisie Amendament

(26) Autoritățile de reglementare trebuie să 
furnizeze informații către piață, pentru a 
permite Comisiei să își exercite rolul de a 
urmări și monitoriza piața europeană a 
gazelor naturale și evoluția acesteia pe 
termen scurt, mediu și lung, inclusiv 
aspecte precum cererea și oferta, 
infrastructurile de transport și distribuție, 
comerțul transfrontalier, investițiile, 
prețurile angro și en detail, lichiditatea 
pieței, îmbunătățirile în materie de 
eficiență și de protecție a mediului. (27)

(26) Autoritățile de reglementare ar trebui
să furnizeze informații către piață, pentru a 
permite Comisiei să își exercite rolul de a 
urmări și monitoriza piața europeană a 
gazelor naturale și evoluția acesteia pe 
termen scurt, mediu și lung, inclusiv 
aspecte precum cererea și oferta, 
infrastructurile de transport și distribuție, 
calitatea serviciilor și a aprovizionării, 
comerțul transfrontalier, managementul 
congestionării, investițiile, prețurile angro 
și en detail, lichiditatea pieței, 
îmbunătățirile în materie de eficiență și de 
protecție a mediului.

Or. en

Justificare

Consumers will benefit from the active involvement of regulatory authorities in the 
monitoring of quality of service and gas supply. We need to ensure the efficient coordination 
between NRAs in the capacity allocation mechanisms and, more generally, in congestion 
management.
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Amendment 123
Silvia-Adriana Țicău

Proposal for a directive – amending act
Recital 26

Text proposed by the Commission Amendment

(26) Autoritățile de reglementare trebuie să
furnizeze informații către piață, pentru a 
permite Comisiei să își exercite rolul de a 
urmări și monitoriza piața europeană a 
gazelor naturale și evoluția acesteia pe 
termen scurt, mediu și lung, inclusiv 
aspecte precum cererea și oferta, 
infrastructurile de transport și distribuție, 
comerțul transfrontalier, investițiile, 
prețurile angro și en detail, lichiditatea 
pieței, îmbunătățirile în materie de 
eficiență și de protecție a mediului.

(26) Autoritățile de reglementare trebuie să
furnizeze informații către piață, pentru a 
permite Comisiei să își exercite rolul de a 
urmări și monitoriza piața europeană a 
gazelor naturale și evoluția acesteia pe 
termen scurt, mediu și lung, inclusiv 
aspecte precum cererea și oferta, 
infrastructurile de transport și distribuție, 
comerțul transfrontalier, consumul de gaze 
naturale, investițiile, prețurile angro și en 
detail, lichiditatea pieței, îmbunătățirile în 
materie de eficiență și de protecție a 
mediului.

Or. ro

Amendamentul 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(27a) Statele membre ar trebui să 
analizeze, împreună cu partenerii sociali 
vizați, implicațiile amendamentelor la 
Directiva 2003/55/CE, în special diversele 
modele de asigurare a independenței 
operatorilor de sisteme de transport,  în 
ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
condițiile de lucru și dreptul la informare, 
consultare și participare al lucrătorilor, în 
vederea reducerii la minimum a 
consecințelor negative.

Or. en
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Justificare

Experience has shown that new rules have consequences for the workers concerned in the 
sector as for example demonstrated in the report on the Employment effects of opening the 
electricity and gas markets for the European Commission (2007) 

Amendamentul 125
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Text propus de Comisie Amendament

(28) Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 septembrie 2005 privind condițiile 
de acces la rețelele pentru transportul 
gazelor naturale oferă Comisiei 
posibilitatea de a adopta linii directoare în 
scopul atingerii gradului necesar de 
armonizare. Aceste orientări, care devin 
astfel măsuri obligatorii de punere în 
aplicare, reprezintă un instrument util care 
poate fi adaptat rapid atunci când este 
necesar.

(28) Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 septembrie 2005 privind condițiile 
de acces la rețelele pentru transportul 
gazelor naturale oferă Comisiei 
posibilitatea de a adopta linii directoare în 
scopul atingerii gradului necesar de 
armonizare. Aceste orientări, care devin 
astfel măsuri obligatorii de punere în 
aplicare, reprezintă un instrument util care 
poate fi adaptat rapid atunci când este 
necesar. Valorile fundamentale ale 
orientărilor ar trebui să fie stabilite de 
legiuitor în cadrul procedurii de 
comitologie.

Or. de

Justificare

Begründung: Der Kommission wird durch die VO 1775/2005 lediglich das Recht eingeräumt, 
vom Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien im Komitologieverfahren zu ändern.

Amendamentul 126
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul –1 (nou)
Directiva 2003/55/CE
Entire text
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Text propus de Comisie Amendament

–1. În întregul text, cuvintele „sistem de 
transport” se înlocuiesc cu „sistem de 
transport și/sau de depozitare și/sau 
GNL”.

Or. en

Amendamentul 127
Britta Thomsen

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

Text propus de Comisie Amendament

–1a. La articolul 1, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Prezenta directivă stabilește 
normele comune privind producerea, 
transportul, distribuția și furnizarea […] 
gazelor naturale în vederea creării unor 
piețe de energie integrate și competitive în 
Uniunea Europeană. Aceasta definește 
modalitățile de organizare și funcționare 
a sectorului gazelor naturale, de acces pe 
piață, precum și criteriile și procedurile 
aplicabile pentru procedurile de ofertare 
și acordarea de autorizații [...] și 
exploatarea rețelelor. Aceasta stabilește, 
de asemenea, obligațiile în ceea ce 
privește serviciul universal și drepturile 
consumatorilor de gaz și clarifică 
obligațiile în materie de concurență.”

Or. en

Justificare

The scope should be extended to ensure that consumers are at the centre of directive. The link 
with competition obligations should also be underlined.  
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Amendamentul 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

–1a. La articolul 1, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
“(1) Prezenta directivă stabilește 
normele comune privind producerea, 
transportul, distribuția […] depozitarea 
și furnizarea gazelor naturale în vederea 
creării unor piețe de energie integrate și 
competitive în Uniunea Europeană.
Aceasta definește modalitățile de 
organizare și funcționare a sectorului 
gazelor naturale, de acces pe piață, 
precum și criteriile și procedurile 
aplicabile pentru procedurile de ofertare 
și acordarea de autorizații [...] și 
exploatarea rețelelor. Aceasta stabilește, 
de asemenea, obligațiile în ceea ce 
privește serviciul universal și drepturile 
consumatorilor de gaz și clarifică 
obligațiile în materie de concurență.”

Or. en

(Adding new elements to Article 1 paragraph 1 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

The scope should be extended to ensure that consumers are at the centre of directive. The link 
with competition obligations should also be underlined.
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Amendamentul 129
Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

–1a. La articolul 1, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Normele stabilite de prezenta 
directivă pentru gaze naturale, inclusiv 
gaze naturale lichefiate (GNL), se aplică 
în mod nediscriminatoriu și biogazului și 
gazului obținut din biomasă sau altor 
tipuri de gaze, în măsura în care este 
posibil din punct de vedere tehnic ca 
acestea să fie injectate și transportate în 
deplină siguranță prin rețeaua de gaze 
naturale.”

Or. en

(Adding a clarification to Article 1 - paragraph 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Assuming the technical and chemical safety threshold for the different gases are met the need
for non-discrimination for access between the gases from different sources must be 
emphasised.

Amendamentul 130
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera –a (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 3

Text propus de Comisie Amendament

(–a) punctul 3 se înlocuiește cu următorul 
text:
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„3. "transport" înseamnă transportul 
gazelor naturale printr-o rețea care 
constă în principal din gazoducte de 
înaltă presiune, alta decât o rețea de 
gazoducte în amonte și decât acea parte 
din gazoductele de înaltă presiune care 
este folosită în principal pentru distribuția 
de gaze naturale la nivel local, în scopul 
de a le livra consumatorilor, dar fără a
include aprovizionarea;

Or. en

Justificare

The current definition of ‘transmission’ in Directive 2003/55/EC differs from the definition of 
‘transmission’ in the Regulation 1775/2005. The proposed amendment changes the definition 
in the Directive to be the same as the one in the Regulation.

Amendamentul 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera –a (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 3

Text propus de Comisie Amendament

(–a) punctul 3 se înlocuiește cu următorul 
text:
„3. „transport” înseamnă transportul 
gazelor naturale printr-o rețea care 
constă în principal din gazoducte de 
înaltă presiune, alta decât o rețea de 
gazoducte în amonte și decât acea parte 
din gazoductele de înaltă presiune care 
este folosită în principal pentru distribuția 
de gaze naturale la nivel local, în scopul 
de a le livra consumatorilor, dar fără a
include aprovizionarea;

Or. en

(Clarification of the definition of 'transmission' in Article 2 - point 3 of Directive 2003/55/EC)
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Justificare

The current definition of ‘transmission’ in Directive 2003/55/EC differs from the definition of 
‘transmission’ in the Regulation 1775/2005. The proposed amendment changes the definition 
in the Directive to read the same as the one in the Regulation.

Amendamentul 132
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (–a) (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 3

Text propus de Comisie Amendament

(–a) punctul 3 se înlocuiește cu următorul 
text:
„3. „transport” înseamnă transportul 
gazelor naturale printr-o rețea care 
constă în principal din gazoducte de 
înaltă presiune, alta decât o rețea de 
gazoducte în amonte și decât acea parte 
din gazoductele de înaltă presiune care 
este folosită în principal pentru distribuția 
de gaze naturale la nivel local, în scopul 
de a le livra consumatorilor, dar fără a
include aprovizionarea;”

Or. de

Justificare

Die Definition von "Fernleitungen" in der Richtlinie 2003/55/EG unterscheidet sich von der 
Definition von "Fernleitungen" in der Verordnung 1775/2005. Das AM übernimmt die 
Definition aus der Verordnung auch für die Richtlinie.

Amendamentul 133
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera –aa (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 9
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Text propus de Comisie Amendament

(–aa) punctul 9 se înlocuiește cu 
următorul text:
„9. „instalație de depozitare” înseamnă o 
instalație utilizată pentru depozitarea 
gazelor naturale și care este deținută 
și/sau exploatată de o întreprindere din 
sectorul gazelor naturale, incluzând 
partea instalațiilor GNL utilizate pentru 
depozitare, dar excluzând partea 
utilizată exclusiv pentru activitățile de 
producție, precum și instalațiile 
rezervate exclusiv pentru operatorii 
rețelei de transport în vederea 
desfășurării activităților lor;”

Or. en

Justificare

Wording needs to be tightened to ensure that storage operators are not able to argue that as 
most of their facility is used for production operations, it should therefore not be subject to 
regulated or negotiated third party access (RTPA/NTPA).

Amendamentul 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera –aa (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 9

Text propus de Comisie Amendament

(–aa) punctul 9 se înlocuiește cu 
următorul text:
„9. „instalație de depozitare” înseamnă o 
instalație utilizată pentru depozitarea 
gazelor naturale și care este deținută 
și/sau exploatată de o întreprindere din 
sectorul gazelor naturale, incluzând 
partea instalațiilor GNL utilizate pentru 
depozitare, dar excluzând partea 
utilizată exclusiv pentru activitățile de 
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producție, precum și instalațiile 
rezervate exclusiv pentru operatorii 
rețelei de transport în vederea 
desfășurării activităților lor;”

Or. en

(Clarification of the definition of 'storage facility' in Article 2 - point 9 of Directive 
2003/55/EC)

Justificare

For clarity and consistency, the word “exclusively” needs to be added to definition 9 storage 
facility, in the phrase “the portion used exclusively for production operations” in the same 
way as “reserved exclusively for transmission system operators”.

Amendamentul 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera –ab (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 14

Text propus de Comisie Amendament

(–ab) punctul 14 se înlocuiește cu 
următorul text:
„14. “servicii auxiliare” înseamnă toate 
serviciile necesare pentru accesul la o 
rețea de transport și/sau distribuție 
și/sau la o instalație GNL și/sau de 
depozitare și pentru exploatarea 
acestora, inclusiv dispozitive de 
echilibrare a sarcinilor [...];”

Or. en

(Deletion of the last part of the existing definition of 'ancillary services' in Article 2 - point 14 
of Directive 2003/55/EC)

Justificare

If there is insufficient provision of gas treatment/conversion facilities (services) or access is 
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not provided on a fair and non-discriminatory basis then there is potential for barriers to 
trade/competition to emerge and a reduction in the level of liquidity and market integration. 
This means that there needs to be an appropriate regulatory framework in place for access to 
gas treatment/conversion facilities (services).

Amendamentul 136
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera –ab (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 14

Text propus de Comisie Amendament

(–ab) punctul 14 se înlocuiește cu 
următorul text:
„14. „servicii auxiliare" înseamnă toate 
serviciile necesare pentru accesul la o 
rețea de transport și/sau distribuție 
și/sau la o instalație GNL și/sau de 
depozitare și pentru exploatarea 
acestora, inclusiv dispozitive de 
echilibrare a sarcinilor, de amestecare și 
de injecție de gaze inerte, dar excluzând 
instalațiile rezervate exclusiv pentru 
operatorii rețelei de transport în vederea 
exercitării funcțiilor acesteia;”

Or. en

(Amending Article 2 point 14 of Directive 2003/55/EC )

Justificare

Wording needs to be tightened to ensure that ’blending’ is not restricted to the mixing of 
natural gas streams but also includes nitrogen injection, which is the main way of converting 
high calorific value gas to low calorific gas (H gas to L gas). Given the de facto monopoly in 
the L gas market, access to quality conversion is essential to creating competition.
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Amendamentul 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera –ac (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 14a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(–ac) se introduce următorul punct:
„14a. „concurență echitabilă pe o piață 
deschisă” înseamnă întreprinderea unor
demersuri pentru a ajunge la o situație în 
care nicio societate nu poate deține o cotă 
mai mare de 30%, cele mai mari trei 
societăți nu dețin mai mult de 50% iar 
cele mai mari cinci societăți nu dețin mai 
mult de 66,7% din cota de piață în 
cauză;”

Or. en

Amendamentul 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera –ad (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 17

Text propus de Comisie Amendament

(–ad) punctul 17 se înlocuiește cu 
următorul text:
„17. „conductă de interconectare” 
înseamnă o conductă de transport care 
traversează sau trece peste o frontieră 
dintre două state membre cu scopul 
principal de a conecta sistemele de 
transport naționale ale acestora;”

Or. en
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(Clarification of the existing definition of 'interconnector' in Article 2 - point 17 of Directive 
2003/55/EC)

Justificare

The current definition might be realistic for electricity interconnectors but there exist no gas 
pipelines which have the sole purpose of connection the systems of two Member States, except 
sub-sea pipelines.

Amendamentul 139
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (–ad) (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 17

Text propus de Comisie Amendament

(–ad) punctul 17 se înlocuiește cu 
următorul text:
„17. „conductă de interconectare” 
înseamnă un gazoduct pe distanță lungă
care traversează sau trece peste o 
frontieră dintre două state membre cu 
scopul principal de a conecta sistemele 
naționale de transport ale acestora;”

Or. de

Justificare

Die derzeitige Definition mag zwar für Interkonnektoren in Stromnetzen angemessen sein, 
doch mit Ausnahme von Unterwasser-Leitungen gibt es keine Erdgasleitungen, deren einziger 
Zweck die Verbindung zweier Mitgliedstaaten ist.

Amendamentul 141
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „proprietarul sistemului de 
transport” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică responsabilă pentru desfășurarea 
activităților enumerate la articolul 9 
alineatul (6) într-un stat membru în care 
un operator de sistem independent a fost 
desemnat de statul membru respective și 
confirmat de Comisie în temeiul 
articolului 9 alineatul (1)."

Or. en

Justificare

Unbundling of the operation of transmission systems from vertically integrated gas and 
electricity undertakings is a fundamental aim of the proposed “third package” of legislation. 
As such, it is essential that the scope of that unbundling is set out clearly. One area in which 
the unbundling requirements of the legislation are not sufficiently clear is in the area of the 
confidentiality obligations applicable to the various market participants.

Amendamentul 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „proiect de interes prioritar pentru 
Uniunea Europeană” înseamnă un 
proiect de infrastructură în domeniul 
gazelor naturale care va permite Uniunii 
să dispună de o nouă sursă de gaz,  și a 
cărui parte din aprovizionarea cu gaz a 
mai mult de un stat membru al Uniunii se 
va traduce într-o diversificare mai mare a 
aprovizionării actuale cu gaze naturale;”
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Or. en

(Adding a new point 36a to Article 2of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Sufficient infrastructure is a precondition to the development of liquid gas to gas competition. 
Experience shows that on several occasions large investments are decided on a political level 
with limited regulatory involvement. Therefore ‘projects of priority interest to the European 
Union’ should be defined and subject to strategic political decision.

Amendamentul 143
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „proiect de interes european” 
înseamnă un proiect de infrastructură în 
domeniul gazelor naturale care va permite 
Comunității să dispună de noi surse de 
gaze naturale și o mai mare diversificare 
a aprovizionării actuale cu gaze în mai 
mult de un stat membru.”

Or. de

Justificare

In Europa steigt die Nachfrage nach Transportkapazitäten - daher sind Investitionen in neue 
Infrastruktur unerlässlich. Gut ausgebaute Infrastruktur ist unerlässlich für echten 
europäischen Wettbewerb auf dem Gasmarkt. "Projekte von europäischem Interesse" müssen 
daher definiert und die dafür notwendigen strategischen und politischen Entscheidungen 
getroffen werden.
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Amendamentul 144
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „proiect de interes european” 
înseamnă un proiect de infrastructură în 
domeniul gazelor naturale care va permite 
Comunității să dispună de noi surse de 
gaze naturale și o mai mare diversificare 
a aprovizionării actuale cu gaze în mai 
mult de un stat membru.”

Or. de

(Adding new point in article 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Da die Nachfrage nach Transportkapazitäten ständig steigt, sind Investitionen in neue 
Infrastrukturen unerlässlich, damit genügend Transport-, Speicher- und LNG-Kapazitäten zur 
Verfügung stehen. Gut ausgebaute Infrastruktur ist eine Voraussetzung für die Entwicklung 
von Wettbewerb auf dem Gasmarkt. Bisher werden Entscheidungen zu vielen großen 
Investitionen auf politischer Ebene und mit nur geringer Einbindung der Regulatoren 
getroffen. „Projekt von europäischem Interesse” müssen definiert und die notwendigen 
politischen Entscheidungen getroffen werden.

Amendamentul 145
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „preț accesibil” înseamnă un preț
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definit de statele membre la nivel 
național, după consultarea autorităților 
naționale de reglementare, a partenerilor 
sociali și a părților interesate, ținând cont 
de definiția sărăciei energetice, prevăzută 
la punctul 36b;”

Or. en

Justificare

This should be determined at member state level as this is clearly a matter for subsidiarity.

Amendamentul 146
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „concurență echitabilă pe o piață 
deschisă” înseamnă întreprinderea unor 
demersuri pentru a ajunge la o situație în 
care nicio societate nu poate deține o cotă 
mai mare de 50% din piața în cauză;”

Or. en

Justificare

This will open up the markets in Member States, in particular those with dominant market 
players, who have been in several cases 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, so this provision will allow companies to grow as the market becomes more 
integrated. The relevant market should be defined by the Commission.
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Amendamentul 147
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „concurență echitabilă pe o piață 
deschisă” înseamnă întreprinderea unor 
demersuri pentru a ajunge la o situație în 
care nicio societate nu poate deține o cotă 
mai mare de 40% din piața în cauză;”

Or. en

Justificare

This will open up the markets in Member States, in particular those with dominant market 
players, who have been in several cases 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, so this provision will allow companies to grow as the market becomes more 
integrated. The relevant market should be defined by the Commission.

Amendamentul 148
Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „concurență echitabilă pe o piață 
deschisă” înseamnă întreprinderea unor 
demersuri pentru a ajunge la o situație în 
care nicio societate nu poate deține o cotă 
mai mare de 20% din piața în cauză;”

Or. en
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Justificare

This will open up the markets in Member States, in particular those with dominant market 
players, who have been in several cases 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, so this provision will allow companies to grow as the market becomes more 
integrated.  The relevant market should be defined by the Commission.

Amendamentul 149
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „zonă industrială” înseamnă o zonă 
geografică în proprietate privată, 
prevăzută cu o rețea de gaze naturale 
destinată în principal aprovizionării 
consumatorilor industriali din această 
zonă;”

Or. en

Justificare

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).
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Amendamentul 150
Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(bb) se adaugă următorul punct:
„36b. „sărăcie energetică” se referă la un 
consumator casnic care nu își poate 
permite să-și încălzească locuința la un 
standard acceptabil, bazat pe nivelurile de 
18-22°C recomandate de Organizația 
Mondială a Sănătății, în funcție de 
destinația camerei, pentru toate părțile 
locuibile, atunci când acestea sunt 
ocupate. Este inclusă, de asemenea, 
capacitatea consumatorului casnic de a 
achiziționa alte servicii energetice pentru 
locuință la un preț rezonabil. Un 
consumator casnic este sărac din punct de 
vedere energetic dacă proporția 
cheltuielilor cu energia din totalul 
cheltuielilor casnice depășește dublul 
cheltuielilor mediane pentru energie la 
nivel național;”

Or. en

Justificare

Due to a lack of definition many Member States do not officially collect data on the number of 
citizens who are in energy poverty. In supporting a common definition, Member States will be 
aware of the scale of the problem and should be encouraged to take measures to tackle it. 
This definition, based on research undertaken by a group of European academics, ensures a 
calculation which can be applied across the EU. It is aimed at low income households who 
pay proportionally more for their energy
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Amendamentul 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(bb) se adaugă următorul punct:
„36b. „servicii de amestecare” înseamnă 
tratarea unei surse de gaz care nu 
respectă specificațiile cu alte surse de gaz, 
astfel încât amestecul rezultat să 
corespundă normelor autorizate de 
calitate a gazului. Acest serviciu este 
efectuat de un operator din sectorul 
tratării gazului;”

Or. en

(Adding a new point 36b to Article 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Gas quality conversion is an important issue in some Member States and can also have large 
impacts on cross-border flows. The availability of quality conversion capacity is crucial for 
the development of liquid wholesale markets. If there is insufficient provision of gas 
conversion facilities or access is not provided on a fair and non-discriminatory basis then 
there is potential for barriers to trade/competition to emerge and a reduction in the level of 
liquidity and of liquidity and market.

Amendamentul 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bc (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(bc) se adaugă următorul punct:
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„36c. „servicii de balastare” înseamnă 
tratarea gazului cu azot pentru a permite 
sărăcirea acestuia pentru a-l adapta 
normelor în vigoare privind calitatea 
gazului. Acest serviciu este efectuat de un 
operator din sectorul tratării gazului;”

Or. en

(Adding a new point 36c to Article 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Same justification as Turmes/Harms amendment on gas quality, i.e. amendments 13 &14.

Amendamentul 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bd (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36d (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(bd) se adaugă următorul punct:
„36d. „instalație de tratare a gazului” 
înseamnă o instalație folosită la 
furnizarea de servicii de amestecare și/sau 
de balastare pentru tratarea gazului 
natural, deținută și/sau exploatată de o 
întreprindere din sectorul gazelor 
naturale;” 

Or. en

(Adding a new point 36d to Article 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Same justification as Turmes/Harms amendment on gas quality, i.e. amendments 13 &14.
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Amendamentul 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera be (nouă)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 2 – punctul 36e (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(be) se adaugă următorul punct:
„36e. „operator din sectorul tratării 
gazului” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care efectuează activități de 
tratare a gazului și este responsabilă 
pentru exploatarea unei instalații de 
tratare a gazului;”

Or. en

(Adding a new point 36e to Article 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Same justification as Turmes/Harms amendment on gas quality, i.e. amendments 13 &14.

Amendamentul 155
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

1a. La articolul 3, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Luând pe deplin în considerare 
dispozițiile pertinente ale tratatului, în 
special articolul 86, statele membre pot 
impune întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale, în interesul economic 
general, obligații de serviciu public care 
pot fi legate de securitate, inclusiv de 
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securitatea aprovizionării, regularitate și 
calitate [...], precum și protecția 
mediului, inclusiv eficiența energetică și 
protejarea climatului. [...]"

Or. en

(Adding new elements to Article 3 paragraph 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

By moving the reference to price of supplies from the considerations of public service 
obligations to the considerations relating to vulnerable customers, the amendment aims to 
ensure that measures relating to price of supplies are targeted at the most vulnerable of 
consumers. By targeting more specifically, the end result should benefit those most in need of 
customer protection.

Amendamentul 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

1a. La articolul 3, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Luând pe deplin în considerare 
dispozițiile pertinente ale tratatului, în 
special articolul 86, statele membre pot 
impune întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale, în interesul economic 
general, obligații de serviciu public care 
pot fi legate de securitate, inclusiv de 
securitatea aprovizionării, regularitatea, 
calitatea și prețul furnizării, precum și 
protecția mediului, inclusiv eficiența 
energetică, energia regenerabilă și 
protejarea climatului. Astfel de obligații 
trebuie să fie clar definite, transparente, 
nediscriminatorii și controlabile și 
trebuie să garanteze egalitatea accesului 
la consumatorii naționali pentru 
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întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale din Uniunea Europeană. În 
ceea ce privește securitatea 
aprovizionării și gestionarea orientată 
către eficiența energetică și satisfacerea 
cererii și pentru îndeplinirea obiectivelor 
de mediu și a celor legate de energia 
regenerabilă menționate la prezentul 
alineat, statele membre pot pune în 
aplicare o planificare pe termen lung, 
ținând seama de posibilitatea ca terțe 
părți să dorească accesul la rețea."

Or. en

(Adding new elements to Article 3 paragraph 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

It is necessary to reference the EU’s renewable energy and the agreed targets within this 
directive.

Amendamentul 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

1b. La articolul 3, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Statele membre iau măsurile 
adecvate pentru a combate sărăcia 
energetică în planurile lor de acțiune 
naționale privind energia, pentru a 
garanta că numărul de persoane afectate 
de sărăcia energetică scade în termeni 
reali și comunică măsurile respective 
Comisiei. Statele membre pot adopta o 
abordare integrată pentru a garanta că 
sunt îndeplinite obligațiile în ceea ce 
privește serviciul universal și serviciul 
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public. Aceste măsuri pot include tarife 
speciale pentru consumatorii vulnerabili 
și consumatorii casnici individuali și 
prevăd îmbunătățiri ale eficienței 
energetice. Comisia furnizează indicatori 
pentru a supraveghea impactul unor 
astfel de măsuri asupra sărăciei 
energetice. Astfel de măsuri nu aduc 
atingere deschiderii pieței, prevăzută la 
articolul 23. În acest context, statele 
membre garantează că societățile de 
distribuție urmează proceduri stricte 
pentru a evita deconectarea 
consumatorilor casnici, ținând seama de 
consumatorii vulnerabili și de cei săraci 
din punct de vedere energetic. Statele 
membre definesc conceptele de 
consumatori vulnerabili și de consumatori 
săraci din punct de vedere energetic și 
garantează aplicarea drepturilor și 
obligațiilor referitoare la consumatorii 
vulnerabili și la cei săraci din punct de 
vedere energetic;”

Or. en

(Replacing Article 3 paragraph 3 of Directive 2003/55/EC by a nearly complete new 
paragraph)

Justificare

Energy Poverty is a growing problem in all Member States. An integrated approach is needed 
and the role of NRAs is essential. The Commission should also take responsibility for 
monitoring the progress of Member States in this area and communicating successful 
measures by Member States to deal with energy poverty.

Amendamentul 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

1b. La articolul 3, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Statele membre iau măsurile 
adecvate pentru a combate sărăcia 
energetică în planurile lor de acțiune 
naționale, pentru a garanta că numărul 
de persoane afectate de sărăcia energetică 
scade în termeni reali și comunică 
măsurile respective Comisiei. Statele 
membre pot adopta o abordare integrată 
pentru a garanta că sunt îndeplinite 
obligațiile în ceea ce privește serviciul 
universal și serviciul public. Aceste 
măsuri pot include tarife specifice pentru 
consumatorii vulnerabili și consumatorii 
casnici individuali și prevăd îmbunătățiri 
ale eficienței energetice și sprijin social 
direcționat către grupurile de 
consumatori cu venituri scăzute. Comisia 
furnizează indicatori pentru a 
supraveghea impactul unor astfel de 
măsuri asupra sărăciei energetice. Astfel 
de măsuri nu aduc atingere deschiderii 
pieței, prevăzută la articolul 23.”

Or. en

(Replacing Article 3 paragraph 3 of Directive 2003/55/EC by a nearly complete new 
paragraph)

Justificare

Energy Poverty is a growing problem in all Member States. An integrated approach is needed 
and the role of NRAs is essential. The Commission should also take responsibility for 
monitoring the progress of Member States in this area and communicating successful 
measures by Member States to deal with energy poverty.
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Amendamentul 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Text propus de Comisie Amendament

1b. La articolul 3, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Statele membre iau măsurile 
adecvate pentru protejarea 
consumatorilor finali și pentru a asigura 
un nivel ridicat al protecției 
consumatorilor și se asigură, în special, 
că există măsurile de siguranță adecvate 
pentru protecția consumatorilor 
vulnerabili, inclusiv măsuri adecvate, 
printre care și măsuri legate de condițiile 
de plată, pentru a-i ajuta să evite 
deconectarea. [...]"

Or. en

(Adding new elements to Article 3 paragraph 3 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

By moving the reference to price of supplies from the considerations of public service 
obligations to the considerations relating to vulnerable customers, the amendment aims to 
ensure that measures relating to price of supplies are targeted at the most vulnerable of 
consumers. By targeting more specifically, the end result should benefit those most in need of 
customer protection.

Amendamentul 160
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

1b. La articolul 3, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Statele membre iau măsurile 
adecvate pentru protejarea 
consumatorilor finali și pentru a asigura 
un nivel ridicat al protecției 
consumatorilor și se asigură, în special, 
că există măsurile de siguranță adecvate 
pentru protecția consumatorilor 
vulnerabili, inclusiv măsuri adecvate 
pentru a-i ajuta să evite deconectarea. În 
acest context, ele pot lua măsuri 
adecvate pentru a-i proteja pe 
consumatorii din zonele îndepărtate care 
sunt racordați la rețeaua de gaze 
naturale, precum și întreprinderile mari 
consumatoare de energie în sensul 
definiției de la articolul 17 alineatul (1) 
litera (a) din Directiva 2003/96/CE.
Statele membre pot desemna un furnizor 
de forță majoră pentru consumatorii 
conectați la rețeaua de gaze naturale. Ele 
garantează un nivel ridicat de protecție 
a consumatorilor, în special în privința 
transparenței referitoare la condițiile 
contractuale generale, la informațiile 
generale și la mecanismele de 
soluționare a divergențelor. Statele 
membre asigură ca un consumator 
eligibili să își poată schimba efectiv 
furnizorul. Cel puțin în privința 
consumatorilor casnici, aceste măsuri le 
includ pe cele menționate în anexa A.”

Or. en

(Adding new elements to Article 3 paragraph 3 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Even the energy-intensive business have to be considered by this directive.
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Amendamentul 161
Hannes Swoboda

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

Text propus de Comisie Amendament

1c. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(3a) Statele membre garantează că toți 
clienții au dreptul să fie aprovizionați de 
un furnizor (cu condiția ca acesta să fie 
de acord), indiferent de statul membru în 
care acesta este agreat ca furnizor. În 
acest sens, statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru ca 
întreprinderile agreate în țara lor de 
origine ca furnizori să poată aproviziona 
cetățenii lor fără a fi nevoiți să 
îndeplinească și alte condiții 
preliminare.”

Or. de

Justificare

Lieferanten finden in den verschiedenen Mitgliedsländern andere Voraussetzungen für die 
Belieferung von Kunden vor, diese unterschiedlichen Marktregeln stellen erhebliche 
Markteintrittsschranken dar. Um einen uneingeschränkten Zugang zum Markt zu 
ermöglichen, soll das Ursprungslandprinzip Anwendung finden.

Amendamentul 162
Paul Rübig

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

Text propus de Comisie Amendament

1c. La articolul 3, se inserează următorul 
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alineat:
„(3a) Statele membre garantează că toți 
clienții au dreptul să fie aprovizionați de 
un furnizor (cu condiția ca acesta să fie 
de acord), indiferent de statul membru în 
care acesta este agreat ca furnizor. În 
acest sens, statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru ca 
întreprinderile agreate în țara lor de 
origine ca furnizori să poată aproviziona 
cetățenii lor fără a fi nevoiți să 
îndeplinească și alte condiții 
preliminare.”

Or. de

Justificare

In jedem Mitgliedstaat müssen Lieferanten andere Voraussetzungen für die Belieferung von 
Kunden erfüllen. Diese unterschiedlichen Marktregeln und rechtlichen Verpflichten stellen 
erhebliche Markteintrittsschranken dar. Um einen uneingeschränkten Zugang zum Markt zu 
ermöglichen, soll das Ursprungslandprinzip Anwendung finden, d.h. wenn ein Lieferant in 
einem Mitgliedstaat als Lieferant zugelassen ist, soll dieser auch in anderen Mitgliedstaaten 
Kunden beliefern dürfen, ohne dort weitere Voraussetzungen zu erfüllen.

Amendamentul 163
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1d (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

1d. La articolul 3, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Statele membre pun în aplicare 
măsurile adecvate de realizare a 
obiectivelor de coeziune economică și 
socială, de protecție a mediului, care pot 
include măsuri de gestionare orientată 
către eficiență energetică și satisfacerea 
cererii și mijloace de combatere a 
schimbărilor climatice, precum și de 
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securitate a aprovizionării. Aceste 
măsuri pot include, în special, stimulente 
economice adecvate, utilizând, după caz, 
toate instrumentele naționale și 
comunitare existente, pentru 
întreținerea și construirea 
infrastructurilor de rețea necesare, în 
special capacitatea de interconectare. 
Statele membre pot, ținând pe deplin 
seama de dispozițiile pertinente din tratat, 
să promoveze acorduri pe termen lung 
între consumatorii și furnizorii de 
energie, care contribuie la îmbunătățirea 
producției și distribuției de energie, 
permițându-le, în același timp, 
consumatorilor să se bucure de o parte 
echitabilă din avantajele ce rezultă, cu 
condiția ca aceste contracte să poată 
contribui la realizarea unui nivel optim de 
investiții în domeniul energetic.”

Or. en

Justificare

Member States should play an important role aiming to give to the consumers effective 
benefits.

Amendamentul 164
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1e (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

1e. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(5a) Punerea în aplicare a prezentei 
directive nu are consecințe negative 
pentru angajarea, condițiile de muncă și 
drepturile la informare, consultare și 
participare ale lucrătorilor implicați. 
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Statele membre consultă partenerii sociali 
implicați cu privire la punerea în aplicare 
a oricăror amendamente la prezenta 
directivă, cu scopul de a reduce la 
minimum consecințele negative pentru 
lucrătorii implicați. Comisia va raporta 
comisiilor sectoriale pentru dialog social 
în domeniul gazului și al electricității cu 
privire la aceste consultări și la măsurile 
luate.”

Or. en

(Adding a new paragraph after paragraph 5 of Article 3 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Safeguards are needed to protect workers concerned in the sector from any adverse effects of 
opening up the electricity and gas markets. To mitigate possible negative consequences it is 
important that these are discussed with the social partners.

Amendamentul 165
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1f (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

1f. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(6a) Pentru a promova eficiența 
energetică și a ajuta la reducerea sărăciei 
energetice, autoritățile naționale de 
reglementare obligă societățile de gaz să 
introducă tarife care cresc odată cu 
creșterea nivelului de consum, având 
scopul expres de a se stimula practicile 
eficiente din punct de vedere energetic, 
reducând cererea de gaz a gospodăriilor și 
determinând reduceri conexe ale emisiilor 
interne de CO2, și de a micșora costul 
energiei pentru consumatorii casnici 
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afectați de sărăcie energetică.”

Or. en

(Adding a new paragraph after paragraph 6 of Article 3 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for electricity 
companies but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its 
own when smart meters are introduced.

Amendamentul 166
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1f (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

1f. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(6a) Pentru a promova eficiența 
energetică și a ajuta la reducerea sărăciei 
energetice, autoritățile naționale de 
reglementare obligă societățile de gaz să 
introducă tarife care cresc odată cu 
creșterea nivelului de consum, având 
scopul expres de a se stimula practicile 
eficiente din punct de vedere energetic, 
reducând cererea de gaz a gospodăriilor și 
determinând reduceri conexe ale emisiilor 
interne de CO2, și să garanteze că tranșa 
inițială de gaz este echivalentă cu 
consumul gospodăriilor cu venituri 
scăzute.”

Or. en

(Adding a new paragraph after paragraph 6 of Article 3 of Directive 2003/55/EC)
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Justificare

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for gas companies 
but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its own when 
smart meters are introduced.

Amendamentul 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1f (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

1f. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(6a) Pentru a promova eficiența 
energetică și a contribui la reducerea 
sărăciei energetice, autoritățile naționale 
de reglementare obligă furnizorii de gaz 
să introducă formule de stabilire a 
prețului care să implice majorări de 
prețuri pe intervale tarifare, astfel încât 
prețurile să crească atunci când sunt 
atinse niveluri de consum mai ridicate. 
Autoritățile naționale de reglementare 
garantează că partea din consum supusă 
prețului cel mai mic echivalează cu 
consumul tipic al gospodăriilor cu 
venituri reduse.”

Or. en

(Adding a new paragraph after paragraph 6 of Article 3 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for electricity 
companies but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its 
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own when smart meters are introduced.

Amendamentul 168
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1f (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

1f. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(6a) Pentru a promova folosirea 
economică a energiei și a contribui la 
reducerea sărăciei energetice, autoritățile 
naționale de reglementare obligă 
furnizorii de gaz să introducă formule de 
stabilire a prețului care să implice 
majorări de prețuri pe intervale tarifare, 
astfel încât prețurile să crească atunci 
când sunt atinse niveluri de consum mai 
ridicate. Autoritățile naționale de 
reglementare garantează că partea din 
consum supusă prețului cel mai mic 
echivalează cu consumul tipic înregistrat 
pentru încălzirea unei case eficiente din 
punct de vedere energetic.”

Or. en

((Adding a new paragraph after paragraph 6 of Article 3 of Directive 2003/55/EC))

Justificare

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for gas companies 
but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its own when 
smart meters are introduced.
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Amendamentul 169
Romano Maria La Russa

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (7) 
după cum urmează:

eliminat

„7. Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
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

Amendamentul 170
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (7) 
după cum urmează:

eliminat

„(7) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
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).
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Or. de

Justificare

Die Einflussnahme des Europäischen Parlaments soll durch das vorgeschlagene 
Komitologieverfahren eingeschränkt werden. Nach dem Kommissionsentwurf hätte das 
Parlament nur die Möglichkeit die Entwürfe der Kommission abzulehnen. Dadurch würden 
wesentliche Entscheidungen über die Gestaltung des Energiebinnenmarktes dem 
demokratischen Gesetzgebungsverfahren entzogen.

Amendamentul 171
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (7) 
după cum urmează:

eliminat

„(7) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
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. 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 172
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (7) 
după cum urmează:

eliminat

„(7) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
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. de

Justificare

Die für den Konsumentenschutz notwendigen Bestimmungen sollen direkt in der Richtlinie 
festgelegt werden. Eine Ermächtigung zur Erlassung von Leitlinien ist daher nicht nötig.

Amendamentul 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 

(7) Comisia adoptă orientări pentru 
punerea în aplicare a prezentului articol. 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea și 
clarificarea acesteia, se adoptă în 
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conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

The previous Directive included measures to protect final consumers, especially the 
vulnerable ones. Disconnection was explicitly mentioned. At the same time, Member States 
were encouraged to take measures to increase transparency, general information and dispute 
settlement mechanisms. In practice however consumers have not reaped the benefits of the 
market opening. It is therefore necessary to foresee implementation mechanism so that 
Member States can specify the requirements.

Amendamentul 174
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
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).

(7) Comisia poate modifica orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
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

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.
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Amendamentul 175
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Comisia poate adopta orientări
necesare pentru punerea în aplicare a 
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).

(7) După consultarea corespunzătoare a 
părților interesate, Comisia poate adopta 
orientări pentru punerea în aplicare a 
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

Amendment is intended to ensure principles of good regulatory practice are followed in the 
development and implementation of such guidelines.

Amendamentul 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

2a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 3a

Transparență și publicarea informațiilor 
destinate utilizatorilor finali

(1) Statele membre garantează că clienții 
au acces, în conformitate cu dispozițiile 



PE404.542v01-00 108/109 AM\717626RO.doc

RO

anexei A, la informații transparente, 
comparabile, adecvate și la zi cu privire la 
prețurile și tarifele aplicabile, precum și la 
condițiile generale standard, în ceea ce 
privește accesul la serviciile identificate la 
articolul 3 și utilizarea acestora. 
Utilizatorii de sistem și, dacă este cazul, 
operatorii sistemelor de distribuție, 
publică aceste informații într-o formă 
ușor accesibilă.
(2) Autoritățile naționale de reglementare 
asigură furnizarea de informații pentru a 
permite consumatorilor finali să realizeze 
o evaluare independentă a costurilor 
modelelor alternative de utilizare, prin 
intermediul unor ghiduri interactive sau a 
unor tehnici asemănătoare. Statele 
membre garantează că autoritățile 
naționale de reglementare pun la 
dispoziție astfel de ghiduri sau tehnici în 
cazul în care acestea nu sunt disponibile 
pe piață.
(3) Statele membre garantează că 
autoritățile naționale de reglementare pot 
obliga utilizatorii de sisteme și, dacă este 
cazul, operatorii sistemelor de transport, 
să ofere clienților la momentul și la locul 
tranzacției informații despre tarifele 
aplicabile, pentru a garanta că clienții 
sunt informați pe deplin cu privire la 
condițiile de tarifare.”

Or. en

(Adding a new Article 3a to Directive 2003/55/EC)

Justificare

In order to ensure consumers are able to change to the correct supplier they need to dispose 
of enough information to compare offers. The offers in the gas market are highly complex and 
therefore a new Article 3a specifying transparency requirements is needed.
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Amendamentul 177
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2b. La articolul 4, alineatul (2) se 
înlocuiește) cu următorul text:
„(2) Atunci când statele membre dețin 
un sistem de autorizare, acestea stabilesc 
criterii obiective și nediscriminatorii 
care trebuie îndeplinite de o 
întreprindere ce solicită autorizație 
pentru construirea și/sau exploatarea 
instalațiilor de gaze naturale sau care 
solicită o autorizație pentru furnizarea 
de gaze naturale. Statele membre nu sunt 
în niciun caz autorizate să condiționeze 
acordarea autorizației de criterii care 
acordă puteri discreționare autorităților 
competente. Criteriile și procedurile 
nediscriminatorii privind acordarea de 
autorizații trebuie făcute publice. Statele 
membre garantează că procedurile de 
autorizare pentru instalații, gazoducte și 
echipamentele aferente țin seama de 
importanța proiectului pentru piața 
internă de energie.”

Or. en

(Changes wording of Article 4 paragraph 2 of Directive 2003/55/EC))

Justificare

A big obstacle to the completion of the internal market in energy is the lack of sufficient 
infrastructure. In many Member States, projects for the construction of new and the 
upgrading of existing infrastructure cannot be realised in reasonable time due to problems 
with authorisation procedures.
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