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Amendamentul 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – 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 condiţii de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru. 

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta niciunei companii europene dreptul 
de a vinde gaze naturale în orice stat 
membru, în condiţii de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru. În plus, unele regiuni nu dispun 
de o capacitate de interconectare 
transnaţională, ceea ce limitează 
integrarea pieţelor.

Or. en

Justificare

It should be noted that some Member States lack cross-border interconnection. This situation 
hinders the integration of markets and therefore the European energy market.

Amendamentul 39
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament– 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 condiţii de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta niciunei companii europene dreptul 
de a vinde gaze naturale în orice stat 
membru, în condiţii de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
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comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru.

comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru, iar pieţele izolate persistă.

Or. lt

Amendamentul 40
Erika Mann

Propunere de regulament – 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 condiţii de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru.

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta niciunei companii europene dreptul 
de a vinde gaze naturale în orice stat 
membru, fără discriminare sau vreun 
dezavantaj. Nu există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru.

Or. de

Justificare

Die Verordnung sollte darauf abzielen, einen diskriminierungsfreien Netzzugang zu 
gewährleisten, kann jedoch nicht zum Ziel haben, dass Erdgas in allen Mitgliedsstaaten zu 
gleichen Bedingungen verkauft wird.

Amendamentul 41
Paul Rübig

Propunere de regulament – 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 

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta tuturor companiilor din toate 
statele membre dreptul de a vinde gaze 
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stat membru, în condiţii de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru. 

naturale în orice stat membru, în condiţii 
de egalitate, fără discriminare sau vreun 
dezavantaj. Nu există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru. 

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.

Amendamentul 42
Hannes Swoboda

Propunere de regulament – 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 condiţii de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru.

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta tuturor companiilor din toate 
statele membre dreptul de a vinde gaze 
naturale în orice stat membru, în condiţii 
de egalitate, fără discriminare sau vreun 
dezavantaj. Nu există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru.

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.
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Amendamentul 43
Jerzy Buzek

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Un prim pas spre integrarea pieţelor 
şi realizarea unei pieţe europene unice a 
energiei ar trebui să-l reprezinte atingerea 
unei capacităţi suficiente de 
interconectare transfrontalieră a reţelelor 
de gaze.  

Or. en

Justificare

This new recital would be in line with the Presidency conclusions of the Brussels European 
Council of 8/9 March 2007, whilst recognizing that in practice the level of necessary 
interconnection capacity will vary between the different regions of the EU.

Amendamentul 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Un prim pas spre integrarea pieţelor 
şi realizarea unei pieţe europene unice a 
energiei ar trebui să-l reprezinte atingerea 
unei capacităţi suficiente de 
interconectare transfrontalieră a reţelelor 
de gaze.  

Or. en

Justificare

This new recital is in line with the Presidency conclusions of the Brussels European Council 
of 8/9 March 2007, whilst recognizing that in practice the level of necessary interconnection 
capacity will vary between the different parts of the EU.
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Amendamentul 45
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European şi către Consiliu din 
10 ianuarie 2007 intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” a subliniat 
importanţa realizării pieţei interne a 
gazelor naturale şi a creării unor condiţii de 
concurenţă echitabile pentru toate 
întreprinderile din domeniul gazelor 
stabilite în Comunitate. Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi 
către Consiliu referitoare la perspectivele 
privind pieţele interne de gaz şi de energie 
electrică şi Comunicarea Comisiei 
intitulată „Anchetă efectuată în temeiul 
articolului 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1/2003 în sectoarele europene ale 
gazului şi energiei electrice (raport final)” 
au demonstrat că normele şi măsurile 
actuale nu oferă cadrul necesar îndeplinirii 
obiectivului de a realiza o piaţă internă 
funcţională.

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European şi către Consiliu din 
10 ianuarie 2007 intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” a subliniat 
importanţa realizării pieţei interne a 
gazelor naturale şi a creării unor condiţii de
concurenţă echitabile pentru toate 
întreprinderile din domeniul gazelor 
stabilite în Comunitate. Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi 
către Consiliu referitoare la perspectivele 
privind pieţele interne de gaz şi de energie 
electrică şi Comunicarea Comisiei 
intitulată „Anchetă efectuată în temeiul 
articolului 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1/2003 în sectoarele europene ale 
gazului şi energiei electrice (raport final)” 
au demonstrat că normele şi măsurile 
actuale nu asigură aplicarea suficientă în 
toate statele membre a cadrului necesar, 
motiv pentru care nu a putut fi îndeplinit
obiectivul de a realiza o piaţă internă a 
energiei funcţională.

Or. de

Justificare

Die Sektorenuntersuchung wurde im Juli 2005 zu einem Zeitpunkt durchgeführt, an dem die 
meisten Mitgliedsstaaten die Gasrichtlinie nicht vollständig umgesetzt hatten. Noch im 
Dezember 2006 hat die Kommission attestiert (siehe MEMO/06/481), dass 16 von 25 
Mitgliedsstaaten die bestehende Gesetzgebung nicht oder nur mangelhaft umgesetzt hatten. 
Das bestehende Gemeinschaftsrecht muss ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt 
werden.
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Amendamentul 46
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament– act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European şi către Consiliu din 
10 ianuarie 2007 intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” a subliniat 
importanţa realizării pieţei interne a 
gazelor naturale şi a creării unor condiţii de 
concurenţă echitabile pentru toate 
întreprinderile din domeniul gazelor 
stabilite în Comunitate. Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi 
către Consiliu referitoare la perspectivele 
privind pieţele interne de gaz şi de energie 
electrică şi Comunicarea Comisiei 
intitulată „Anchetă efectuată în temeiul 
articolului 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1/2003 în sectoarele europene ale 
gazului şi energiei electrice (raport final)” 
au demonstrat că normele şi măsurile 
actuale nu oferă cadrul necesar îndeplinirii
obiectivului de a realiza o piaţă internă 
funcţională.

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European şi către Consiliu din 
10 ianuarie 2007 intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” a subliniat 
importanţa realizării pieţei interne a 
gazelor naturale şi a creării unor condiţii de 
concurenţă echitabile pentru toate 
întreprinderile din domeniul gazelor 
stabilite în Comunitate. Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European şi 
către Consiliu referitoare la perspectivele 
privind pieţele interne de gaz şi de energie 
electrică şi Comunicarea Comisiei 
intitulată „Anchetă efectuată în temeiul 
articolului 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1/2003 în sectoarele europene ale 
gazului şi energiei electrice (raport final)” 
au demonstrat că normele şi măsurile 
actuale nu oferă cadrul necesar şi nu 
prevăd realizarea de conexiuni fizice care 
să permită îndeplinirea obiectivului de a 
realiza o piaţă internă funcţională.

Or. lt

Amendamentul 47
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament– act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Este necesară, în special, cooperarea 
sporită şi coordonarea între operatorii de 
sisteme de transport, pentru a asigura 
compatibilitatea progresivă a codurilor 
tehnice şi comerciale, în vederea asigurării 

(6) Sunt necesare, în special, crearea de 
conexiuni fizice între reţelele de gaz şi 
cooperarea sporită şi coordonarea între 
operatorii de sisteme de transport, pentru a 
asigura compatibilitatea progresivă a 
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şi gestionării unui acces eficient la reţelele 
de transport transfrontaliere, precum şi 
pentru a garanta o planificare previzională 
coordonată al sistemului european de 
transport şi o evoluţie tehnică sănătoasă a 
acestuia, acordând atenţia cuvenită 
protecţiei mediului şi pentru a promova 
eficienţa energetică şi cercetarea şi 
inovarea în special în ceea ce priveşte 
asigurarea pătrunderii energiilor 
regenerabile şi a diseminării tehnologiilor 
cu emisii reduse de carbon. Operatorii de 
sisteme de transport trebuie să îşi 
exploateze reţelele în conformitate cu 
aceste coduri tehnice şi comerciale 
compatibile.

codurilor tehnice şi comerciale, în vederea 
asigurării şi gestionării unui acces eficient 
la reţelele de transport transfrontaliere, 
precum şi pentru a garanta o planificare 
previzională coordonată al sistemului 
european de transport şi o evoluţie tehnică 
sănătoasă a acestuia, acordând atenţia 
cuvenită protecţiei mediului şi pentru a 
promova eficienţa energetică şi cercetarea 
şi inovarea în special în ceea ce priveşte 
asigurarea pătrunderii energiilor 
regenerabile şi a diseminării tehnologiilor 
cu emisii reduse de carbon. Operatorii de 
sisteme de transport trebuie să îşi 
exploateze reţelele în conformitate cu 
aceste coduri tehnice şi comerciale 
compatibile.

Or. lt

Amendamentul 48
Teresa Riera Madurell

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

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Unele pieţe naţionale nu sunt 
conectate, sau sunt insuficient conectate, 
cu pieţele învecinate, rămânând astfel 
izolate. Piaţa internă nu poate fi realizată 
în absenţa interconectărilor 
transnaţionale suplimentare necesare. 
Planificarea reţelelor la nivel naţional şi 
comunitar ar trebui să includă în special 
dezvoltarea unei capacităţi de 
interconectare transfrontaliere disponibile 
şi deschise accesului părţilor terţe, pentru 
a face astfel posibil comerţul cu gaze 
naturale în întreaga piaţă internă a 
gazelor. 

Or. en
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Justificare

The Recital does not mention this relevant aspect, which conditions some points of the present 
Regulation.

Amendamentul 49
Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Toţi participanţii pe piaţă prezintă un 
interes în activitatea care se aşteaptă să 
fie desfăşurată de reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport. Prin 
urmare, procesul de consultare este 
esenţial, iar structurile existente, care au 
fost instituite în vederea facilitării şi 
simplificării acestui proces, cum ar fi 
AESSE-gaze (Asociaţia europeană pentru 
simplificarea schimburilor energetice), 
trebuie să joace un rol important.

eliminat

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party. In order to ensure efficiency of 
the process, it should also be emphasized that the creation of too many consultation bodies 
might lead to duplication of consultation.
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Amendamentul 50
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Toţi participanţii pe piaţă prezintă un 
interes în activitatea care se aşteaptă să 
fie desfăşurată de reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport. Prin 
urmare, procesul de consultare este 
esenţial, iar structurile existente, care au 
fost instituite în vederea facilitării şi 
simplificării acestui proces, cum ar fi 
AESSE-gaze (Asociaţia europeană pentru 
simplificarea schimburilor energetice), 
trebuie să joace un rol important.

eliminat

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. The Agency should 
undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying out 
public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market participants, 
while TSOs are potentially an interested party. To ensure efficiency of the process, it should 
also be emphasised that the creation of too many consultation bodies might lead to 
duplication of consultation processes.

Amendamentul 51
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Toţi participanţii pe piaţă prezintă un 
interes în activitatea care se aşteaptă să 
fie desfăşurată de reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport. Prin 
urmare, procesul de consultare este 
esenţial, iar structurile existente, care au 
fost instituite în vederea facilitării şi 

eliminat
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simplificării acestui proces, cum ar fi 
AESSE-gaze (Asociaţia europeană pentru 
simplificarea schimburilor energetice), 
trebuie să joace un rol important.

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. So, the Agency should 
undertake this task as it has already established rules and experience in carrying out public 
consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market participants, while 
TSOs are potentially an interested party. In order to ensure efficiency of the process, it should 
also be emphasised that the creation of too many consultation bodies might lead to 
duplication of consultation processes.

Amendamentul 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Toţi participanţii pe piaţă prezintă un 
interes în activitatea care se aşteaptă să 
fie desfăşurată de reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport. Prin 
urmare, procesul de consultare este 
esenţial, iar structurile existente, care au 
fost instituite în vederea facilitării şi 
simplificării acestui proces, cum ar fi 
AESSE-gaze (Asociaţia europeană pentru 
simplificarea schimburilor energetice), 
trebuie să joace un rol important.

eliminat

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.
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Amendamentul 53
Hannes Swoboda

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) În scopul consolidării concurenţei prin 
crearea de pieţe angro lichide ale gazelor 
naturale, este vital ca acestea să poată fi 
comercializate independent de localizarea 
în sistem. Unica modalitate de a realiza 
acest lucru este de a oferi utilizatorilor 
reţelei libertatea de a rezerva, în mod 
independent, capacitate de intrare şi de 
ieşire, ceea ce ar avea ca rezultat 
organizarea transportului de gaze 
naturale pe zone, şi nu sub formă de 
fluxuri contractuale. Preferinţa pentru 
sistemele de intrare-ieşire care să faciliteze 
dezvoltarea concurenţei a fost deja 
exprimată de majoritatea părţilor 
interesate, în cadrul celui de-al şaselea 
Forum de la Madrid.

(9) În scopul consolidării concurenţei prin 
crearea de pieţe angro lichide ale gazelor 
naturale, este vital ca acestea să poată fi 
comercializate independent de localizarea 
în sistem. Totuşi, sistemele de intrare-
ieşire nu ar trebui să fie obligatorii 
deoarece acestea nu reflectă întotdeauna 
în mod fidel costurile de transport şi, prin 
urmare, este posibil să nu fie adecvate în 
toate cazurile, având în vedere că există 
diferenţe importante între ţările de tranzit 
şi ţările consumatoare. Aşadar, statele 
membre ar trebui să poată alege dacă 
instituie sau nu sisteme de intrare-ieşire.

Or. en

Justificare

Entry-exit systems should be one option. However, they should not be made compulsory since 
they do not properly reflect the transportation cost.

Amendamentul 54
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Accesul egal la informaţii despre 
starea fizică a sistemului este necesar astfel 
încât toţi participanţii pe piaţă să poată 

(12) Accesul egal la informaţii despre 
starea fizică a sistemului este necesar astfel 
încât toţi participanţii pe piaţă să poată 
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evalua situaţia globală a cererii şi a ofertei 
şi să poată identifica cauzele variaţiilor 
preţului angro. Acest lucru cuprinde 
informaţii mai precise privind cererea şi 
oferta, capacitatea reţelei, fluxurile şi 
întreţinerea, echilibrarea şi disponibilitatea 
şi utilizarea capacităţii de rezervă. Având 
în vedere importanţa acestor informaţii 
pentru funcţionarea pieţei, este necesară 
ridicarea limitărilor cu privire la 
publicare impuse din motive de 
confidenţialitate.

evalua situaţia globală a cererii şi a ofertei 
şi să poată identifica cauzele variaţiilor 
preţului angro. Acest lucru cuprinde 
informaţii mai precise privind cererea şi 
oferta, capacitatea reţelei, fluxurile şi 
întreţinerea, echilibrarea şi disponibilitatea 
şi utilizarea capacităţii de rezervă, în 
măsura în care nu se aduce, astfel, 
atingere secretelor comerciale.

Or. de

Justificare

Das Recht eines jeden Transport- und Speicherkunden auf vertrauliche Behandlung seiner 
Daten (z. B. seiner Transportmengen) darf nicht in einer Art und Weise beschränkt werden, 
dass Rückschlüsse auf sein Verhalten auf dem Handelsmarkt gezogen werden können. Die 
Weitergabe von wirtschaftlich sensiblen Informationen von Netznutzern an andere Händler/ 
Wettbewerber könnte es diesen Marktakteuren ermöglichen, Liefer- und Verkaufspositionen 
nach zu verfolgen. Aus diesem Grund sollte die bestehende sog. 3-Minus-Regel (VO 
1775/2005 Art. 6 Abs. 5) erhalten bleiben.

Amendamentul 55
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Accesul egal la informaţii despre 
starea fizică a sistemului este necesar astfel 
încât toţi participanţii pe piaţă să poată 
evalua situaţia globală a cererii şi a ofertei 
şi să poată identifica cauzele variaţiilor 
preţului angro. Acest lucru cuprinde 
informaţii mai precise privind cererea şi 
oferta, capacitatea reţelei, fluxurile şi 
întreţinerea, echilibrarea şi disponibilitatea 
şi utilizarea capacităţii de rezervă. Având 
în vedere importanţa acestor informaţii 
pentru funcţionarea pieţei, este necesară 

(12) Accesul egal la informaţii despre 
starea fizică a sistemului este necesar astfel 
încât toţi participanţii pe piaţă să poată 
evalua situaţia globală a cererii şi a ofertei 
şi să poată identifica cauzele variaţiilor 
preţului angro. Acest lucru cuprinde 
informaţii mai precise privind cererea şi 
oferta globală, capacitatea reţelei, fluxurile 
şi întreţinerea, echilibrarea şi 
disponibilitatea şi utilizarea capacităţii de 
rezervă. Având în vedere importanţa 
acestor informaţii globale pentru 
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ridicarea limitărilor cu privire la publicare 
impuse din motive de confidenţialitate. 

funcţionarea pieţei, este necesară ridicarea,
într-o anumită măsură şi în anumite 
cazuri, a limitărilor cu privire la publicare 
impuse din motive de confidenţialitate, 
fără a se aduce atingere confidenţialităţii 
conturilor utilizatorilor individuali.

Or. en

Justificare

There has to be a clear balance between transparency and commercial confidentiality 
requirements.

Amendamentul 56
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) În scopul sporirii încrederii în piaţă, 
participanţii de pe piaţă trebuie să se 
asigure că orice comportament abuziv este 
sancţionat. Autorităţile competente trebuie 
abilitate să investigheze cu eficienţă 
alegaţiile referitoare la abuzurile de piaţă.
Prin urmare, este necesar să se permită 
autorităţilor competente să acceseze datele 
care oferă informaţii cu privire la deciziile 
operaţionale luate de întreprinderile de 
furnizare. Pe piaţa gazelor naturale, toate 
aceste decizii sunt comunicate operatorilor 
de sisteme sub forma rezervelor de 
capacitate, a nominalizărilor şi a fluxurilor 
realizate. Operatorii de sisteme trebuie să 
păstreze aceste informaţii la dispoziţia 
autorităţilor competente pentru o perioadă 
de timp determinată.

(13) În scopul sporirii încrederii în piaţă, 
participanţii de pe piaţă trebuie să se 
asigure că orice comportament abuziv este 
sancţionat. Autorităţile competente trebuie 
abilitate să investigheze cu eficienţă 
alegaţiile referitoare la abuzurile de piaţă.
Prin urmare, este necesar să se permită 
autorităţilor competente să acceseze datele 
care oferă informaţii cu privire la deciziile 
operaţionale luate de întreprinderile de 
furnizare. Pe piaţa gazelor naturale, toate 
aceste decizii sunt comunicate operatorilor 
de sisteme sub forma rezervelor de 
capacitate, a nominalizărilor şi a fluxurilor 
realizate. Operatorii de sisteme trebuie să 
păstreze aceste informaţii la dispoziţia 
autorităţilor competente pentru o perioadă 
de cinci ani.

Or. ro
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Justificare

Pentru concordanta cu Articolul 6b, paragraful 1.

Amendamentul 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Concurenţa care vizează consumatorii 
casnici impune ca furnizorii să nu fie 
împiedicaţi să intre pe noi pieţe cu 
amănuntul. În consecinţă, normele şi 
responsabilităţile care guvernează lanţul 
de distribuţie trebuie cunoscute de toţi 
participanţii pe piaţă şi trebuie armonizate 
pentru a consolida integrarea pieţei 
comunitare.

(14) Concurenţa care vizează consumatorii 
casnici impune ca furnizorii să nu fie 
împiedicaţi să intre pe noi pieţe cu 
amănuntul.

Or. de

Justificare

Diese Vorschrift greift in die Hoheitsrechte der Mitgliedstaaten ein und sollte daher 
gestrichen werden.

Amendamentul 58
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Concurenţa care vizează consumatorii 
casnici impune ca furnizorii să nu fie 
împiedicaţi să intre pe noi pieţe cu 
amănuntul. În consecinţă, normele şi 
responsabilităţile care guvernează lanţul 
de distribuţie trebuie cunoscute de toţi 
participanţii pe piaţă şi trebuie armonizate 

(14) Concurenţa care vizează consumatorii 
casnici impune ca furnizorii să nu fie 
împiedicaţi să intre pe noi pieţe cu 
amănuntul.
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pentru a consolida integrarea pieţei 
comunitare.

Or. de

Justificare

Vgl. Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 3 Abs. 7 der Gasbinnenmarktrichtlinie.

Amendamentul 59
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15) Accesul la instalaţiile de depozitare a 
gazelor şi la instalaţiile de GNL este 
insuficient, ceea ce necesită îmbunătăţirea 
normelor în materie. Monitorizarea 
efectuată de către Grupul european de 
reglementare în domeniul energiei electrice 
şi al gazelor (ERGEG) a condus la 
concluzia că orientările pe bază voluntară 
referitoare la bunele practici în ceea ce 
priveşte accesul terţilor la reţea pentru 
operatorii de sisteme de depozitare, asupra 
cărora toate părţile interesate au căzut de 
acord în cadrul Forumului de la Madrid, 
sunt aplicate într-un mod insuficient şi, 
prin urmare, trebuie să devină obligatorii.

(15) În unele state membre, accesul la 
instalaţiile de depozitare a gazelor şi la 
instalaţiile de GNL este insuficient, ceea ce 
impune necesitatea îmbunătăţirii aplicării
normelor existente. Monitorizarea 
efectuată de către Grupul european de 
reglementare în domeniul energiei electrice 
şi al gazelor (ERGEG) a condus la 
concluzia că orientările pe bază voluntară 
referitoare la bunele practici în ceea ce 
priveşte accesul terţilor la reţea pentru 
operatorii de sisteme de depozitare, asupra 
cărora toate părţile interesate au căzut de 
acord în cadrul Forumului de la Madrid, 
sunt – în parte – aplicate într-un mod 
insuficient şi, prin urmare, trebuie să 
devină obligatorii. Chiar dacă între timp 
orientările pe bază voluntară sunt puse în 
aplicare aproape integral în toată Europa, 
ridicarea lor la rang de dispoziţie legală 
obligatorie sporeşte încrederea 
participanţilor la piaţă într-un acces 
nediscriminatoriu la sistemele de 
depozitare.

Or. de
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Justificare

Die freiwilligen Leitlinien für die gute Praxis in Bezug auf den Netzzugang Dritter für 
Betreiber von Speicheranlagen werden mittlerweile in vielen Mitgliedstaaten umgesetzt. Die 
Marktteilnehmer haben aber bislang nur geringes Vertrauen in diesen faktisch 
funktionierenden Speicherzugang entwickelt. Die Verrechtlichung dieser Regeln wirkt 
insofern als vertrauensbildende Maßnahme.

Amendamentul 60
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15) Accesul la instalaţiile de depozitare a 
gazelor şi la instalaţiile de GNL este 
insuficient, ceea ce necesită îmbunătăţirea 
normelor în materie. Monitorizarea 
efectuată de către Grupul european de 
reglementare în domeniul energiei electrice 
şi al gazelor (ERGEG) a condus la 
concluzia că orientările pe bază voluntară 
referitoare bunele practici în ceea ce 
priveşte accesul terţilor la reţea pentru 
operatorii de sisteme de depozitare, asupra 
cărora toate părţile interesate au căzut de 
acord în cadrul Forumului de la Madrid, 
sunt aplicate într-un mod insuficient şi, 
prin urmare, trebuie să devină obligatorii.

(15) Accesul la instalaţiile de depozitare a 
gazelor şi la instalaţiile de GNL este 
insuficient, ceea ce necesită îmbunătăţirea 
normelor în materie. Monitorizarea 
efectuată de către Grupul european de 
reglementare în domeniul energiei electrice 
şi al gazelor (ERGEG) a condus la 
concluzia că orientările pe bază voluntară 
referitoare la bunele practici în ceea ce 
priveşte accesul terţilor la reţea pentru 
operatorii de sisteme de depozitare, asupra 
cărora toate părţile interesate au căzut de 
acord în cadrul Forumului de la Madrid, 
sunt aplicate într-un mod insuficient şi, 
prin urmare, trebuie să devină obligatorii. 
Sunt necesare, de asemenea, condiţii de 
acces stricte şi armonizate pentru toate 
instalaţiile de GNL.  

Or. en

Justificare

In the case of exempted LNG plants, this recital would be limited by the extent of the 
exemption.
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Amendamentul 61
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) În ceea ce priveşte Regulamentul 
(CE) nr. 1775/2005, este necesar să se 
acorde Comisiei competenţa, în special, de 
a stabili sau de a adopta liniile directoare 
necesare pentru a asigura gradul minim 
de armonizare necesar în vederea 
realizării obiectivului prezentului 
regulament. Întrucât măsurile respective 
au un domeniu general de aplicare şi 
vizează modificarea unor elemente 
neesenţiale din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005 şi completarea Regulamentului 
(CE) nr. 1775/2005 prin adăugarea de noi 
elemente neesenţiale, acestea trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

eliminat

Or. de

Justificare

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.
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Amendamentul 62
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005

Text propus de Comisie Amendament

(–1) În întregul text, „sisteme de 
transport” se înlocuieşte cu 
„infrastructură de bază”.

Or. en

Justificare

According to the spirit of the Gas Directive 2003/55/CE and to the new European 
Commission's proposal, it should not be difficult to say that LNG terminals and underground 
storages are not part of the upstream but for the midstream. It is in the same way as 
transmission network and therefore they should receive the same treatment. Thus, the use of 
“Gas Basic Infrastructures” concept is easily applicable for the three types of infrastructures 
and facilitate the understanding to all the stakeholders.

Amendamentul 63
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 1 – litera 1

Text propus de Comisie Amendament

(c) facilitarea realizării unor pieţe cu 
amănuntul transfrontaliere funcţionale şi 
transparente, precum şi a unei pieţe angro 
funcţionale şi transparente; acesta asigură 
mecanismele necesare armonizării acestor 
norme, pentru a permite schimburile 
comerciale şi furnizarea transfrontaliere 
de gaze naturale consumatorilor din alte
state membre.

(c) facilitarea realizării unei pieţe angro 
funcţionale şi transparente;   acesta asigură 
mecanismele necesare armonizării acestor 
norme, pentru a permite schimburile 
comerciale între statele membre.

Or. en
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Justificare

The objective of cross border retail markets is not necessary for the development of well 
functioning regional and Community wholesale markets, which should remain the focus of 
this Regulation. The implications of such a regulatory objective would need to be fully 
assessed, and the costs and benefits carefully analysed, since it is probable there would be 
significant stranded costs, outweighing the benefits.

Amendamentul 64
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 1 – litera 1

Text propus de Comisie Amendament

c) facilitarea realizării unor pieţe cu 
amănuntul transfrontaliere funcţionale şi 
transparente, precum şi a unei pieţe angro 
funcţionale şi transparente; aceasta asigură 
mecanismele necesare armonizării acestor 
norme, pentru a permite schimburile 
comerciale şi furnizarea transfrontaliere de 
gaze naturale consumatorilor din alte state 
membre.

c) facilitarea realizării unor pieţe cu 
amănuntul transfrontaliere funcţionale şi 
transparente, precum şi a unei pieţe angro 
funcţionale şi transparente; acesta asigură 
mecanismele necesare armonizării 
normelor privind accesul la reţea, pentru a 
permite schimburile comerciale şi 
furnizarea transfrontaliere de gaze naturale 
consumatorilor din alte state membre.

Or. de

Justificare

Begründung: Die Festlegung der Tarife und ihrer Berechnungsgrundlagen sollte alleinige 
Aufgabe der nationalen Regulierungsbehörden bleiben. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass die in Art. 1a formulierte Forderung nach Berücksichtigung der Besonderheiten 
nationaler und regionaler Märkte erfüllt wird.

Amendamentul 65
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 1 – alineatul 3 
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Text propus de Comisie Amendament

Obiectivele menţionate la primul paragraf 
cuprind definirea unor principii 
armonizate pentru fixarea tarifelor sau 
metodologiile de calcul al acestor tarife, 
definirea unor principii armonizate 
pentru accesul la reţea, stabilirea de 
servicii pentru accesul terţilor şi de
principii armonizate pentru alocarea 
capacităţii şi managementul congestionării, 
stabilirea de cerinţe de transparenţă, norme 
de echilibrare şi taxe de dezechilibru şi 
facilitarea comercializării de capacitate.”

Obiectivele menţionate la primul paragraf 
cuprind principii armonizate pentru 
alocarea capacităţii şi managementul 
congestionării, stabilirea de cerinţe de 
transparenţă, norme de echilibrare şi taxe 
de dezechilibru şi facilitarea 
comercializării de capacitate.

Or. de

Justificare

Begründung: Die Festlegung der Tarife und ihrer Berechnungsgrundlagen sollte alleinige 
Aufgabe der nationalen Regulierungsbehörden bleiben. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass die in Art. 1a formulierte Forderung nach Berücksichtigung der Besonderheiten 
nationaler und regionaler Märkte erfüllt wird.

Amendamentul 66
Hannes Swoboda

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera -1 (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Text propus de Comisie Amendament

(–a) la alineatul (1), punctul 1 se 
înlocuiește cu următorul text:
1. transport" înseamnă transportul 
gazelor naturale printr-un gazoduct de 
tranzit sau printr-o rețea de gazoducte, 
constituită din gazoducte de înaltă 
presiune, exceptând transportul printr-un 
gazoduct în amonte sau o rețea de 
gazoducte în amonte și exceptând, de 
asemenea, gazoductele sau reţelele de 
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gazoducte care leagă sistemele de 
depozitare de cele de distribuţie locală şi 
exceptând, în general, tranportul prin
gazoducte folosite în principal pentru 
distribuția de gaze naturale la nivel 
local; [...]”

Or. en

Justificare

The current definition of “transmission” is unclear and misleading and should therefore be 
clarified.

Amendamentul 67
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 1 – alineatul 1 – punctele 29a şi 29b (noi)

Text propus de Comisie Amendament

29a. „infrastructură de bază pentru gaze" 
înseamnă o reţea de transport sau o 
instalaţie de depozitare sau o instalaţie 
GNL;”   
29b. „operator de infrastructură de bază 
pentru gaze” înseamnă o persoană fizică 
sau juridică responsabilă de exploatarea 
unei infrastructuri de bază pentru gaze.

Or. en

Amendamentul 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2a
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Text propus de Comisie Amendament

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înfiinţarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime şi a unei 
evoluţii tehnice sănătoase a reţelei 
europene de transport de gaze.

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înfiinţarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime, a unei 
exploatări coordonate şi a unei evoluţii 
tehnice sănătoase a reţelei europene de 
transport de gaze. Fiecare operator de 
sisteme de transport rămâne responsabil 
pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în 
temeiul articolului 8 din Directiva 
2003/55/CE. Competenţele şi îndatoririle 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze se limitează, prin 
urmare, la acele activităţi ale operatorilor 
de sisteme de transport care necesită 
coordonare şi armonizare în interiorul 
pieţei interne a gazelor.

Or. en

Justificare

The crucial objective of creating ENTSOG is to ensure the development of an EU gas grid 
that ensures that there are no barriers to coordinated operation of gas networks. It is also 
crucial to set a boundary on the responsibilities of ENTSOG that is linked primarily to their 
legislative duties.

Amendamentul 69
Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2a

Text propus de Comisie Amendament

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înfiinţarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime şi a unei 

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înfiinţarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime, a unei 
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evoluţii tehnice sănătoase a reţelei 
europene de transport de gaze.

exploatări coordonate şi a unei evoluţii 
tehnice sănătoase a reţelei europene de 
transport de gaze, precum şi în scopul 
sprijinirii comerţului transnaţional şi a 
bunei funcţionări a pieţelor.

Or. en

Justificare

Strengthening regional cooperation and the set up of ENTSO is an important improvement of 
the cooperation between TSOs. Beyond the current proposal, efficient real-time cooperation 
between TSOs across the European grid is necessary to remove all barriers for cross border 
trading, to integrate enormous volumes of power and to deal with incidents efficiently (see 
Germany and Italy).

Amendamentul 70
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2a

Text propus de Comisie Amendament

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înfiinţarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime şi a unei 
evoluţii tehnice sănătoase a reţelei 
europene de transport de gaze.

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înfiinţarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime şi a unei 
evoluţii tehnice sănătoase a reţelei
europene de transport de gaze. Nici un 
operator de sisteme de transport nu poate 
fi împiedicat de a participa la cooperarea 
din cadrul Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze.

Or. ro

Justificare

Este esential ca toti operatorii de sisteme de transport sa participe la aceasta cooperare, 
indiferent de dimensiunea, locatia sau acoperirea la nivelul teritoriului EU.
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Amendamentul 71
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2a

Text propus de Comisie Amendament

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înfiinţarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime şi a unei 
evoluţii tehnice sănătoase a reţelei 
europene de transport de gaze.

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înfiinţarea Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime şi a unei 
evoluţii tehnice sănătoase a reţelei 
europene de transport de gaze, precum şi 
pentru a promova finalizarea pieţei 
interne a gazelor.

Or. en

Justificare

In order to ensure that TSO´s will facilitate market integration, it must be established that 
promoting market integration is an explicit task of ENTSO.

Amendamentul 72
Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2b - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de gaze transmit 
Comisiei şi agenţiei proiectul de statut, o 
listă a viitorilor membri şi proiectul de 
norme de procedură, inclusiv normele de 
procedură cu privire la consultarea 
părţilor interesate, aparţinând Reţelei 

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de gaze transmit 
Comisiei şi agenţiei proiectul de statut, o 
listă a viitorilor membri şi proiectul de 
norme de procedură aparţinând Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze care urmează să fie 
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europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze care urmează să fie 
instituită.

instituită.

Or. en

Justificare

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency entrusted with safeguarding the public interest.

Amendamentul 73
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2b - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de gaze transmit 
Comisiei şi agenţiei proiectul de statut, o 
listă a viitorilor membri şi proiectul de 
norme de procedură, inclusiv normele de 
procedură cu privire la consultarea 
părţilor interesate, aparţinând Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze care urmează să fie 
instituită.

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de gaze transmit 
Comisiei şi agenţiei proiectul de statut, o 
listă a viitorilor membri şi proiectul de 
norme de procedură aparţinând Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze care urmează să fie 
instituită.

Or. en

Justificare

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency entrusted with safeguarding the public interest.
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Amendamentul 74
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2b - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de gaze transmit 
Comisiei şi agenţiei proiectul de statut, o 
listă a viitorilor membri şi proiectul de 
norme de procedură, inclusiv normele de 
procedură cu privire la consultarea 
părţilor interesate, aparţinând Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze care urmează să fie 
instituită.

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de gaze transmit 
Comisiei şi agenţiei proiectul de statut, o 
listă a viitorilor membri şi proiectul de 
norme de procedură aparţinând Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze care urmează să fie 
instituită.

Or. en

Justificare

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency entrusted with safeguarding the public interest.

Amendamentul 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2b - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmit Comisiei și agenției proiectul de 
statut, o listă a viitorilor membri și 
proiectul de norme de procedură, inclusiv 
normele de procedură cu privire la 
consultarea părților interesate, aparținând 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmit Comisiei şi agenţiei proiectul de 
statut, o listă a viitorilor membri şi 
proiectul de norme de procedură aparţinând 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică care 
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de transport de energie electrică care 
urmează să fie instituită.

urmează să fie instituită.

Or. en

Justificare

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency entrusted with safeguarding the public interest.

Amendamentul 76
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2b – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Se înfiinţează o reţea europeană a 
utilizatorilor de sisteme de transport de 
gaz („REUSTG”) în vederea reprezentării 
şi consultării corespunzătoare a 
utilizatorilor sistemelor de transport.

Or. de

Justificare

Vor dem Hintergrund, dass es die Pflicht der Regulatoren ist, einen nicht diskriminierten 
Markt zu gewährleisten, ist es überraschend, dass das 3. Binnenmarktpaket keine 
Bestimmungen für eine angemessene Vertretung der Netznutzer enthält. Netznutzer sind den 
Entwicklungen der europäischen Märkte ausgesetzt. Die Meinung der Netznutzer müssen 
gleichwertig mit denen der Netzbetreiber sein: Netznutzer sollten durch eine offizielle 
Institution vertreten werden, damit sie effektiv und formalisiert zum Konsultationsprozess 
beitragen können.
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Amendamentul 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2b - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În termen de şase săptămâni de la 
primirea documentelor de mai sus, agenţia 
furnizează Comisiei un aviz cu privire la 
proiectul de statut, la lista membrilor şi la 
normele de procedură. 

(2) În termen de șase săptămâni de la 
primirea documentelor de mai sus, agenția, 
după consultarea utilizatorilor sistemului 
şi a clienţilor, furnizează Comisiei un aviz 
cu privire la proiectul de statut, la lista 
membrilor și la normele de procedură. 

Or. en

Justificare

The Agency should allow system users and customers (as defined in the Directive) the 
opportunity to submit their views on the statutes, members and rules of procedure for the 
ENTSOG as they will be well placed to identify whether the arrangements will underpin the 
development of an effective and efficient market.

Amendamentul 78
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2b – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) REUSTG este consultată la 
elaborarea codurilor.

Or. de

Justificare

Vor dem Hintergrund, dass es die Pflicht der Regulatoren ist, einen nicht diskriminierten 
Markt zu gewährleisten, ist es überraschend, dass das 3. Binnenmarktpaket keine 
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Bestimmungen für eine angemessene Vertretung der Netznutzer enthält. Netznutzer sind den 
Entwicklungen der europäischen Märkte ausgesetzt. Die Meinung der Netznutzer müssen 
gleichwertig mit denen der Netzbetreiber sein: Netznutzer sollten durch eine offizielle 
Institution vertreten werden, damit sie effektiv und formalisiert zum Konsultationsprozess 
beitragen können.

Amendamentul 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2b - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia furnizează un aviz cu privire la 
proiectul de statut, la lista membrilor şi la 
normele de procedură în termen de trei luni 
de la primirea avizului agenţiei.

(3) Comisia furnizează un aviz, luând în 
considerare avizul agenţiei, emis în 
conformitate cu alineatul (2), cu privire la 
proiectul de statut, la lista membrilor şi la 
normele de procedură în termen de trei luni 
de la primirea avizului agenţiei.

Or. en

Justificare

The Commission should - through the opinion expressed by the Agency - take account of the 
views expressed by system users and customers to the Agency in deciding on the statutes, 
members and rules of procedure for the ENTSOG.

Amendamentul 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) codurile tehnice şi comerciale în (a) avizele și recomandările cu privire la 



PE404.707v01-00 32/105 AM\717803RO.doc

RO

domeniile menţionate la alineatul (3); proiectele de orientări și la proiectele de 
coduri menționate la articolul 2e;

Or. en

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 81
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze pregăteşte şi 
prezintă agenţiei pentru aprobare, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 2e coroborat cu articolul X din 
Regulamentul (CE) nr. … de instituire a 
Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor 
de reglementare din domeniul energetic:

(a) codurile tehnice şi comerciale în 
domeniile menţionate la alineatul (3);

(a) proiectele de coduri tehnice în 
domeniile menţionate la alineatul (3);

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare;

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare;

(c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani;

(c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani;

(d) un program anual de activitate; (d) un program anual de activitate, bazat pe 
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priorităţile stabilite de agenţie;
(e) un raport anual; (e) un raport anual;

(f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităţilor.

(f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităţilor.

Or. en

Justificare

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Amendamentul 82
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Article 1 – point 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze pregăteşte şi 
prezintă agenţiei pentru aprobare, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 2e coroborat cu articolul X din 
Regulamentul (CE) nr. … de instituire a 
Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor 
de reglementare din domeniul energetic:

(a) codurile tehnice şi comerciale în 
domeniile menţionate la alineatul (3);

(a) proiectele de coduri tehnice în 
domeniile menţionate la alineatul (3);

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare;

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare;

(c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani;

(c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani;

(d) un program anual de activitate; (d) un program anual de activitate, bazat pe 
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priorităţile stabilite de agenţie;
(e) un raport anual; (e) un raport anual;

(f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităţilor.

(f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităţilor.

Or. en

Justificare

The scope and depth of the proposed technical codes should be defined ex ante. The ACER 
should provide formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for the 
ENTSOs, which would prepare draft technical codes based on the binding “Strategic 
Guidelines”. The draft codes should be submitted to ACER after agreement in ENTSO. 
Pursuing a different approach could endanger a truly competitive EU market, effectively 
allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.

Amendamentul 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze pregăteşte şi 
prezintă agenţiei pentru aprobare, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 2e coroborat cu articolul X din 
Regulamentul (CE) nr. … de instituire a 
Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor 
de reglementare din domeniul energetic:

(a) codurile tehnice şi comerciale în 
domeniile menţionate la alineatul (3);

(a) proiectele de coduri tehnice în 
domeniile menţionate la alineatul (3);

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare;

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare;

(c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani;

(c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani, incluzând o proiecţie cu privire la 
managementul cererii de energie;
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(d) un program anual de activitate; (d) un program anual de activitate;
(e) un raport anual; (e) un raport anual;

(f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităţilor.

(f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităţilor.

Or. en

Justificare

The ENTSOG should propose to the Agency for its approval after extensive consultations in 
particular the technical codes, the 10-year investment plan and the work programme. The 
demand side is as important as the supply side when establishing an investment plan.

Amendamentul 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă în 
cooperare cu participanţii la piaţă şi 
utilizatorii sistemelor de transport:

a) codurile tehnice şi comerciale în 
domeniile menţionate la alineatul (3);

a) codurile tehnice şi comerciale aferente 
sistemului de transport în domeniile 
menţionate la alineatul (3);

b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare; 

b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare; 

c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani;

c) c) un plan de investiţii pe 10 ani pentru 
dezvoltarea sistemului, la fiecare trei ani;

d) un program anual de activitate; d) un program anual de activitate;
e) un raport anual; e) un raport anual;

f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităţilor.

f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităţilor.

fa) în cursul primului an, și ulterior din 
trei în trei ani, o prezentare generală 
privind durata procedurilor de autorizare 
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în domeniul rețelelor, a reglementărilor 
naționale sau a diferitelor formulări ale 
reglementărilor la nivel național care 
întârzie sau împiedică extinderea rețelelor 
transfrontaliere sau mărește costurile 
acestora.

Or. de

Justificare

Das Netz der Fernleitungsbetreiber sollte die Marktteilnehmer und die Netznutzer bei ihrer 
Arbeit so weit wie möglich einbinden. Die geforderte Aktualisierung der Investitionsplanung 
im Dreijahresrhythmus soll dazu dienen, die erforderlichen Informationen bereitzustellen 
ohne unnötige Bürokratie zu erzeugen. Mit der Ergänzung von Punkt f a soll dem Problem 
Rechnung getragen werden, dass der grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund 
unterschiedlicher nationaler Regelungen im Bereich der Genehmigungsverfahren behindert 
wird. Hier für ist ein Monitoring der Ist-Situation notwendig.

Amendamentul 85
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă în 
strânsă cooperare cu REUSTG:

a) codurile tehnice şi comerciale în 
domeniile menţionate la alineatul (3);

a) codurile tehnice şi comerciale aferente 
reţelei în domeniile menţionate la alineatul 
(3);

b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare;

b) instrumentele comune pentru 
exploatarea reţelelor şi planurile de 
cercetare;

c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani;

c) c) un plan de investiţii pe 10 ani pentru 
dezvoltarea reţelei, la fiecare doi ani;

d) un program anual de activitate; d) un program anual de activitate;

e) un raport anual; e) un raport anual;
f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă f) perspectivele anuale de vară şi de iarnă 
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cu privire la adecvarea capacităţilor. cu privire la adecvarea capacităţilor.

Or. de

Justificare

Da die Marktteilnehmer von technischen Kodizes und Markkodizes am meisten betroffen sind, 
müssen sie in den Prozess mit einbezogen werden. Der Netzentwicklungsplan ist dafür 
bestimmt, Kapazität, Prognosen bezüglich Angebot und Nachfrage sowie mögliche 
Kapazitätsengpässe aufzuzeigen. Konkrete Investitionen liegen im Aufgabenbereich der 
Fernleitungsnetzbetreiber. Dies entspricht Artikel 24c (f) der geänderten Gasrichtlinie 
(2003/55).

Amendamentul 86
Patrizia Toia

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă şi 
prezintă agenţiei pentru aprobare, în 
temeiul procedurii stabilite la articolul 2e 
şi la articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. … de instituire a 
unei Agenţii pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din 
domeniul energetic:

(a) codurile tehnice şi 
comerciale în domeniile 
menţionate la alineatul (3);

(b) instrumentele comune 
pentru exploatarea reţelelor 
şi planurile de cercetare; 

(c) un plan de investiţii pe 10 
ani, la fiecare doi ani;

(d) un program anual de 
activitate;

a) proiectele de coduri tehnice
în domeniile menţionate la 
alineatul (3);

(b) instrumentele comune 
pentru exploatarea reţelelor şi 
planurile de cercetare; 

(c) un plan de investiţii pe 10 
ani, la fiecare doi ani;

(d) un program anual de 
activitate;
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(e) un raport anual;

(f) perspectivele anuale de vară 
şi de iarnă cu privire la 
adecvarea capacităţilor.

(e) un raport anual;

(f) perspectivele anuale de vară 
şi de iarnă cu privire la 
adecvarea capacităţilor.

Or. it

Justificare

ENTSOG is a technical body which is not competent to lay down market rules in the place of 
the national regulatory authorities. In particular, it should not have powers to define market 
codes. With regard to technical codes, it should be sufficient, with a view to harmonisation of 
the system, for ENTSOG to regulate the general principles to be observed by the national 
TSOs, who should have the competence to regulate the detailed codes in line with the 
characteristics of each national market.

Amendamentul 87
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1 – teza introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze formulează:

Or. de

Justificare

Die Netzbetreiber sind an die Vorgaben der nationalen Regulierungsbehörden gebunden. Das 
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Europäische Netz der Fernleitungsnetzbetreiber kann daher keine für einzelne Mitglieder 
verbindlichen Beschlüsse fassen. Das Europäische Netz der Fernleitungsnetzbetreiber kann 
jedoch unverbindliche Kodizes formulieren sowie Zehnjahresinvestitionspläne entwerfen.

Amendamentul 88
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) un plan de investiţii pe 10 ani, la fiecare 
doi ani;

(c) un plan de dezvoltare a reţelei pe 10 
ani, la fiecare doi ani, care reprezintă baza 
pentru procedurile de evaluare şi de 
atribuire a capacităţii („open season 
procedure”), ce evaluează cererea efectivă 
de pe piaţă;

Or. en

Justificare

The network development plan is to detail capacity, supply and demand forecasts, and identify 
potential capacity mismatches and bottlenecks. Specific investment is in the remit of 
individual TSOs and must be based on actual market demand identified by open season 
procedures.

Amendamentul 89
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) orientări cu privire la coordonarea 
cooperării tehnice dintre operatorii de 
sisteme de transport şi operatorii de 
sisteme de transport din ţări terţe;
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Or. lt

Justificare

The regulation does not stipulate who will draw up guidelines for cooperation with third 
countries.

Amendamentul 90
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
menționate la articolul 2a, Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze adoptă:

Or. en

Justificare

In order to clarify the scope of the Codes, it must be established that Codes are adopted to 
promote market integration.

Amendamentul 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale, un plan cu privire la 

(2) Programul anual de activitate menționat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă și 
o descriere a codurilor elaborate în 
conformitate cu articolul 2eb, un plan cu 
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coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

privire la exploatarea comună a rețelei și la 
desfășurarea în comun a activităților de 
cercetare și dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum și un 
calendar previzional.

Or. en

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale aferente reţelei, un plan cu 
privire la coordonarea exploatării reţelei şi 
la desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

Or. de

Justificare

Verdeutlichung, dass sich die Aufgaben lediglich auf netzbezogene Aspekte beziehen.
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Amendamentul 93
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale aferente reţelei, un plan cu 
privire la coordonarea exploatării reţelei şi 
la desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

Or. de

Justificare

Es muss klargestellt werden, dass Fernleitungsnetzbetreiber nur für das Netzgeschäft 
zuständig sind. ENTSO kann Regeln für den Handel mit Kapazitäten festsetzen, jedoch nicht 
für den Gashandel. Was im Zusammenhang mit Gasnetzen unter Energieeffizienz verstanden 
werden soll, ist unklar.

Amendamentul 94
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice, un plan cu 
privire la coordonarea exploatării reţelei şi 
la desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 



AM\717803RO.doc 43/105 PE404.707v01-00

RO

în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

calendar previzional.

Or. en

Justificare

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Amendamentul 95
Patrizia Toia

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice, un plan cu 
privire la coordonarea exploatării reţelei şi 
la desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

Or. it

Justificare

ENTSOG is a technical body which is not competent to lay down market rules in the place of 
the national regulatory authorities. In particular, it should not have powers to define market 
codes. With regard to technical codes, it should be sufficient, with a view to harmonisation of 
the system, for ENTSOG to regulate the general principles to be observed by the national 
TSOs, who should have the competence to regulate the detailed codes in line with the 
characteristics of each national market.
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Amendamentul 96
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d)  cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice, un plan cu 
privire la coordonarea exploatării reţelei şi 
la desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

Or. en

Justificare

ACER should approve the annual work programme of ENTSO which should be based on 
priorities set by ACER following discussion with ENTSO and consultation with the other 
stakeholders. As far as the other acts referred to in paragraph 1of Article 2c  need approval, 
the same process should apply accordingly. Pursuing a different approach could endanger a 
truly competitive EU market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-
regulated.

Amendamentul 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice, un plan cu 
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comerciale, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

privire la coordonarea exploatării reţelei şi 
la desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

Or. en

Justificare

The ENTSOG should only propose draft technical codes to be formally approved by the 
Agency after extensive consultations.

Amendamentul 98
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional.

(2) Programul anual de activitate menţionat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă şi 
o descriere a codurilor tehnice şi 
comerciale, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării reţelei şi la 
desfăşurarea comună a activităţilor de 
cercetare şi dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum şi un 
calendar previzional. În termen de trei luni 
de la primirea proiectului programului 
anual de activitate, Comisia decide 
aprobarea programului de activitate. 
Perioada începe din ziua următoare 
recepţionării proiectului programului 
anual de activitate.

Or. en

Justificare

In order to secure progress in market integration, it is important that the Commission can 
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influence the priorities established by the European Network of Transmission System 
Operators for their work on Codes and other activities. In case the work programme will not 
be approved, the Commission can adopt guidelines in accordance Article 2e(3).

Amendamentul 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Codurile tehnice şi comerciale 
detaliate acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu priorităţile definite în 
programul anual de activitate:

eliminat

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;
(b) normele privind conectarea şi accesul 
la reţea;
(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;
(d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaţionale pentru 
situaţii de urgenţă;
(f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;
(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparenţa;
(i) normele de echilibrare, inclusiv 
normele cu privire la procedurile de 
nominalizare, normele cu privire la taxele 
de dezechilibru şi normele cu privire la 
echilibrarea operaţională între sisteme de 
operatori de sisteme de transport;
(j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;
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(k) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

Or. en

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Codurile tehnice şi comerciale detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu priorităţile definite în 
programul anual de activitate:

(3) Proiectul codurilor tehnice detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu priorităţile definite în 
programul anual de activitate:

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(b) normele privind conectarea şi accesul
la reţea;

(b) conectarea la reţea;

(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

(c) schimbul de date;

(d) normele privind interoperabilitatea; (d) normele privind interoperabilitatea;

(e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
de urgenţă;

(e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
de urgenţă;

(f) normele privind alocarea capacităţii şi
managementul congestionării;

(f) alocarea capacităţii transfrontaliere;

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparenţa; (g) normele privind transparenţa;

(i) normele de echilibrare, inclusiv 
normele cu privire la procedurile de 
nominalizare, normele cu privire la taxele 
de dezechilibru şi normele cu privire la 
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echilibrarea operaţională între sisteme de 
operatori de sisteme de transport;
(j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;
(k) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

(h) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

Or. en

Justificare

The ENTSOG should only propose draft technical codes to be formally approved by the 
Agency after extensive consultations.

Amendamentul 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Codurile tehnice şi comerciale detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu priorităţile definite în 
programul anual de activitate:

(3) Codurile tehnice şi comerciale detaliate 
aferente reţelei acoperă următoarele 
domenii, în conformitate cu priorităţile 
definite în programul anual de activitate:

a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

a) a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea reţelelor de distribuţie a 
energiei;

b) normele privind conectarea şi accesul la 
reţea;

b) normele privind conectarea şi accesul la 
reţea;

c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

d) normele privind interoperabilitatea; d) normele privind interoperabilitatea;
e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
de urgenţă;

e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
de urgenţă;

f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;

f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;

g) normele privind schimburile comerciale; g) g) normele privind schimburile 
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comerciale de capacităţi;
h) normele privind transparenţa; h) h) normele privind transparenţa aferente

reţelelor
i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
cu privire la procedurile de nominalizare, 
normele cu privire la taxele de dezechilibru 
şi normele cu privire la echilibrarea 
operaţională între sisteme de operatori de 
sisteme de transport;

i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
cu privire la procedurile de nominalizare, 
normele cu privire la taxele de dezechilibru 
şi normele cu privire la echilibrarea 
operaţională între sisteme de operatori de 
sisteme de transport;

j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;

j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;

k) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

k) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

Or. de

Justificare

Verdeutlichung, dass sich die  Aufgaben des Netzes der Fernleitungsbetreiber auf 
netzbezogene Aspekte beziehen.

Amendamentul 102
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Codurile tehnice şi comerciale detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu priorităţile definite în 
programul anual de activitate:

(3) Codurile tehnice şi comerciale detaliate 
aferente reţelei acoperă următoarele 
domenii, în conformitate cu priorităţile 
definite în programul anual de activitate:

a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

a) a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea reţelelor de distribuţie a 
energiei;

b) normele privind conectarea şi accesul la 
reţea;

b) normele privind conectarea şi accesul la 
reţea;

c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;
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d) normele privind interoperabilitatea; d) normele privind interoperabilitatea;
e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
de urgenţă;

e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
de urgenţă;

f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;

f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;

g) normele privind schimburile comerciale; g) g) normele privind schimburile 
comerciale de capacităţi;

h) normele privind transparenţa; h) h) normele privind transparenţa aferente
reţelelor

i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
cu privire la procedurile de nominalizare, 
normele cu privire la taxele de dezechilibru 
şi normele cu privire la echilibrarea 
operaţională între sisteme de operatori de 
sisteme de transport;

i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
cu privire la procedurile de nominalizare, 
normele cu privire la taxele de dezechilibru 
şi normele cu privire la echilibrarea 
operaţională între sisteme de operatori de 
sisteme de transport;

j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;

j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;

k) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

k) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

Or. de

Justificare

Eine Beschränkung der Kompetenzen des europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber 
auf netzspezifische Aspekte ist erforderlich. Insbesondere die Verabschiedung von Vorgaben 
für den Großhandel und die dort zu beachtende Transparenz sind nicht sachgerecht; diese 
sollten durch die Agentur in enger Konsultation mit den Marktteilnehmern erarbeitet werden. 
Vgl. im übrigen Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 15 Abs. 4.

Amendamentul 103
Patrizia Toia

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Codurile tehnice şi comerciale detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 

(3) Codurile tehnice detaliate acoperă 
următoarele domenii, în conformitate cu 
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conformitate cu priorităţile definite în 
programul anual de activitate:

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(b) normele privind conectarea şi 
accesul la reţea;

(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

(d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaţionale pentru 
situaţii de urgenţă;
(f) normele privind alocarea capacităţii 
şi managementul congestionării;

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparenţa;

(i) normele de echilibrare, inclusiv 
normele cu privire la procedurile de 
nominalizare, normele cu privire la taxele 
de dezechilibru şi normele cu privire la 
echilibrarea operaţională între sisteme de 
operatori de sisteme de transport;

(j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;
(k) normele privind eficienţa energetică 
a reţelelor de gaze.

priorităţile definite în programul anual de 
activitate:

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(b) normele privind conectarea şi 
accesul la reţea;

(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

(d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaţionale pentru 
situaţii de urgenţă;
(f) normele privind alocarea a 
capacităţii transfrontaliere şi 
managementul congestionării 
transfrontaliere; 
(g) normele privind transparenţa;

(h) normele cu privire la echilibrarea 
operaţională între sisteme de operatori de 
sisteme de transport;
(i) normele privind eficienţa energetică 
a reţelelor de gaze.
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Or. it

Justificare

ENTSOG is a technical body which is not competent to lay down market rules in the place of 
the national regulatory authorities. In particular, it should not have powers to define market 
codes. With regard to technical codes, it should be sufficient, with a view to harmonisation of 
the system, for ENTSOG to regulate the general principles to be observed by the national 
TSOs, who should have the competence to regulate the detailed codes in line with the 
characteristics of each national market.

Amendamentul 104
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Codurile tehnice şi comerciale detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu priorităţile definite în 
programul anual de activitate:

(3) Codurile tehnice detaliate acoperă 
următoarele domenii, în conformitate cu 
priorităţile definite în programul anual de 
activitate:

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(b) normele privind conectarea şi accesul la 
reţea;

(b) normele privind conectarea şi accesul la 
reţea;

(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

(d) normele privind interoperabilitatea; (d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
de urgenţă;

(e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
de urgenţă;

(f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;

(f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparenţa; (g) normele privind transparenţa;
(i) normele de echilibrare, inclusiv normele (h) normele de echilibrare, inclusiv 
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cu privire la procedurile de nominalizare, 
normele cu privire la taxele de dezechilibru 
şi normele cu privire la echilibrarea 
operaţională între sisteme de operatori de 
sisteme de transport;

normele cu privire la procedurile de 
nominalizare, normele cu privire la taxele 
de dezechilibru şi normele cu privire la 
echilibrarea operaţională între sisteme de 
operatori de sisteme de transport;

(j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;

(i) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;

(k) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

(j) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

Or. en

Justificare

The cooperation of TSOs should be limited to “network issues”. It is not appropriate for 
TSOs to prepare market codes. The cooperation of TSOs should be limited to “network 
issues”. It is not appropriate for TSOs to prepare market codes and “rules for trading”. 
Transmission System Operators are not competent to issue market codes. Market codes have 
commercial impact on consumers. TSOs are market actors therefore they can not be at the 
same time players and referees.

Amendamentul 105
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Codurile tehnice şi comerciale detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu priorităţile definite în 
programul anual de activitate:

(3) Codurile tehnice detaliate acoperă 
următoarele domenii, în conformitate cu 
priorităţile definite în programul anual de 
activitate:

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(b) normele privind conectarea şi accesul la 
reţea;

(b) normele privind conectarea şi accesul la 
reţea;

(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

(d) normele privind interoperabilitatea; (d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaţionale pentru situaţii (e) procedurile operaţionale pentru situaţii 
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de urgenţă; de urgenţă;
(f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;

(f) normele privind alocarea capacităţii şi 
managementul congestionării;

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparenţa; (g) normele privind transparenţa;

(i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
cu privire la procedurile de nominalizare, 
normele cu privire la taxele de dezechilibru 
şi normele cu privire la echilibrarea 
operaţională între sisteme de operatori de 
sisteme de transport;

(h) normele de echilibrare, inclusiv 
normele cu privire la procedurile de 
nominalizare, normele cu privire la taxele 
de dezechilibru şi normele cu privire la 
echilibrarea operaţională între sisteme de 
operatori de sisteme de transport;

(j) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;

(i) normele cu privire la structurile 
armonizate ale tarifelor de transport;

(k) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

(j) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

Or. en

Justificare

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Amendamentul 106
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze 
monitorizează punerea în aplicare a 
codurilor tehnice şi comerciale şi include 
rezultatul activităţilor de monitorizare în 

eliminat
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raportul anual menţionat la alineatul (1) 
litera (e).

Or. en

Justificare

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Amendamentul 107
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze 
monitorizează punerea în aplicare a 
codurilor tehnice şi comerciale şi include 
rezultatul activităţilor de monitorizare în 
raportul anual menţionat la alineatul (1) 
litera (e).

eliminat

Or. en

Justificare

The ACER should provide formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines 
for the ENTSOs, which would prepare draft technical codes based on the binding “Strategic 
Guidelines”.  For acts referred to in paragraph 1 Article 2c needing approval, the same 
procedure should apply.  Pursuing a different approach could endanger a truly competitive 
EU market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.
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Amendamentul 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze 
monitorizează punerea în aplicare a 
codurilor tehnice şi comerciale şi include 
rezultatul activităţilor de monitorizare în 
raportul anual menţionat la alineatul (1) 
litera (e).

eliminat

Or. en

Justificare

The monitoring of the above mentioned codes rules cannot be entrusted to the TSOs 
themselves but should constitute a monitoring task of the Agency.

Amendamentul 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze monitorizează 
punerea în aplicare a codurilor tehnice şi 
comerciale şi include rezultatul 
activităţilor de monitorizare în raportul 
anual menţionat la alineatul (1) litera (e).

(4) Agenţia monitorizează punerea în 
aplicare a codurilor de către Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze. 

Or. en
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Justificare

The Agency should be responsible for the monitoring of the implementation of the codes.

Amendamentul 110
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze monitorizează 
punerea în aplicare a codurilor tehnice şi 
comerciale şi include rezultatul activităţilor 
de monitorizare în raportul anual menţionat 
la alineatul (1) litera (e).

(4) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze monitorizează 
punerea în aplicare a codurilor tehnice şi 
comerciale aferente reţelelor şi include 
rezultatul activităţilor de monitorizare în 
raportul anual menţionat la alineatul (1) 
litera (e).

Or. de

Justificare

Antrag dient der Klarstellung. Es soll deutlich gemacht werden, dass ENTSO sich nur um die 
netzspezifischen Angelegenheiten kümmern soll, jedoch keinen Kompetenzen für die 
Marktseite erhält. Diesen Bereich sollen vielmehr die nationalen Regulierungsbehörden 
abdecken.

Amendamentul 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
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investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta 
identifică deficienţele investiţionale, în 
special în ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

investiţii în reţea pe 10 ani, cu acordul 
Agenţiei. Acest plan de dezvoltare 
cuprinde modelarea reţelei integrate, 
ţinându-se seama de instalaţiile de stocare 
şi instalaţiile GNL, scenariul de 
dezvoltare, un raport privind adecvarea 
cererii şi a ofertei, fezabilitatea tehnică şi 
economică a proiectelor de extindere,
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. În realizarea acestor sarcini, 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze se consultă 
cu furnizorii, producătorii, operatorii de 
sisteme de depozitare, operatorii de 
sisteme GNL şi clienţii în cauză. Planul de 
investiţii se bazează, în special, pe estimări 
detaliate ale cererii de gaz în cazul 
diferitelor utilizări ale gazului, cum ar fi 
încălzirea, producerea de energie şi 
procesele industriale, şi pe planuri 
naţionale de investiţii şi pe Orientările 
pentru reţelele energetice transeuropene în 
temeiul Deciziei nr. 1364/2006/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului.

Or. en

Justificare

An investment plan on the European level should mainly focus on cross border congestion in 
transmission pipelines and include storage and LNG in modelling an integrated network. 
There must be an obligation for market participants to provide all relevant data to carry out 
the planning procedure. This includes not only the TSO but also suppliers, storage operators, 
producers and LNG operators. Roles and responsibilities have to be defined.

Amendamentul 112
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5
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Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta 
identifică deficienţele investiţionale, în 
special în ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani după aprobarea 
agenţiei. Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea reţelei integrate, ţinându-se 
seama de instalaţiile de depozitare şi 
instalaţiile GNL, scenariul de dezvoltare, 
un raport privind adecvarea cererii şi a 
ofertei, precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii, 
ţinându-se seama de configuraţia reţelei 
la nivel regional şi european.  Acesta 
identifică deficienţele investiţionale, în 
special în ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

Or. en

Justificare

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.

Amendamentul 113
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani după aprobarea 
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dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta 
identifică deficienţele investiţionale, în 
special în ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

agenţiei. Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea reţelei integrate, ţinându-se 
seama de instalaţiile de depozitare şi 
instalaţiile GNL, scenariul de dezvoltare, 
un raport privind adecvarea cererii şi a 
ofertei, fezabilitatea tehnică şi economică 
a proiectelor de extindere, precum şi 
evaluarea durabilităţii sistemului. Planul de 
investiţii se bazează, în special, pe planuri 
naţionale de investiţii, ţinându-se seama 
de configuraţia reţelei la nivel regional şi 
european.  Acesta identifică deficienţele 
investiţionale, în special în ceea ce priveşte 
capacităţile transfrontaliere.

Or. en

Justificare

Should make a general reference to the regional and European aspects rather than to to the 
Guidelines for Trans-European energy networks in accordance with Decision No 
1364/2006/EC. Reference to Guidelines in their present form, content and purpose have no 
relevance here. The 10-year network plan shall be seen as a substitute for TEN-GL in future. 
Investment planning at the EU level should mainly focus on cross border congestion in 
transmission pipelines and should include storage and LNG.

Amendamentul 114
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează 
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în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

pe:

(a) planuri naţionale de investiţii şi
(b) Orientările pentru rețelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;

În ceea ce priveşte interconexiunile 
transfrontaliere, planul se bazează pe:
(a) propunerile utilizatorilor reţelei, 
inclusiv comercianţii şi/sau
(b) propunerile altor investitori, diferiţi de 
operatorii sistemelor de transport existenţi 
în ţările care urmează a fi conectate.
Autorităţilor naţionale de reglementare li 
se cere să îşi prezinte avizul cu privire la 
toate aceste propuneri care nu sunt 
incluse în planurile naţionale.
Planul de investiţii identifică deficienţele 
investiţionale, în special în ceea ce priveşte 
capacităţile transfrontaliere deschise 
accesului părţilor terţe.

Planul de investiţii pe 10 ani nu se adoptă 
fără avizul pozitiv al agenţiei şi respectă 
cerinţele Comisiei.

Or. en

Justificare

The definition of the 10-year plan should not be limited to the initiative of existing TSOs 
which may be conditioned by their viewpoint as transmission companies or by the frequent 
fact of being part of a vertically integrated company. Network users as well as other possible 
investors should also be taken into account.
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Amendamentul 115
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere. 

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan de dezvoltare în 
reţea pe 10 ani. Acest plan respectă 
următoarele condiții:

(a) cuprinde modelarea reţelei integrate, 
scenariul de dezvoltare, un raport privind 
adecvarea cererii şi a ofertei, precum şi 
evaluarea durabilităţii sistemului;
(b) se bazează pe planurile naționale de 
dezvoltare pentru reţele și pe Orientările 
pentru rețelele energetice transeuropene în 
temeiul Deciziei nr. 1364/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;
(c) identifică deficienţele investiţionale, 
inclusiv cele legate de interconexiune, 
definite de către Comisie. 
Celelalte părţi interesate, în special 
utilizatorii de reţele, sunt consultate în 
legătură cu elaborarea planului.

Or. en
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Justificare

The reference to the network development plan is a more accurate reflection of the expected 
process. It is to detail capacity, supply and demand forecasts, and identify potential capacity 
mismatches and bottlenecks. There should be a requirement for consultation with 
stakeholders. Specific investment is in the remit of individual TSOs and must be based on 
actual market demand identified by open season procedures.

Amendamentul 116
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan comunitar de 
dezvoltare a reţelei pe 10 ani. Acest plan 
de dezvoltare a reţelei cuprinde modelarea 
reţelei integrate, scenariul de dezvoltare, un 
raport privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de dezvoltare a reţelei se 
bazează, în special, pe planuri naţionale de 
dezvoltare a reţelei şi pe Orientările pentru 
reţelele energetice transeuropene în temeiul 
Deciziei nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Planul 
dezvoltare a reţelei identifică deficienţele, 
în special în ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere. Planul dezvoltare a reţelei 
este supus aprobării autorităţii naţionale 
de reglementare competente.

Or. de

Justificare

Die Netzbetreiber sind an die Vorgaben der nationalen Regulierungsbehörden gebunden. Das 
Europäische Netz der Fernleitungsnetzbetreiber kann daher keine für einzelne Mitglieder 
verbindlichen Beschlüsse fassen. Die Verordnung sollte die gleiche Begrifflichkeit wie die 
Gasrichtlinie verwenden. Dort wird der Begriff Netzentwicklungsplan und nicht 
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Investitionsplan verwendet.

Amendamentul 117
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan comunitar de
dezvoltare a reţelei pe 10 ani. Acest plan 
cuprinde modelarea reţelei integrate, 
scenariul de dezvoltare, un raport privind 
adecvarea cererii şi a ofertei, precum şi 
evaluarea durabilităţii sistemului. Planul de 
dezvoltare a reţelei se bazează, în special, 
pe planuri naţionale de dezvoltare a reţelei
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Planul de 
dezvoltare a reţelei identifică deficienţele 
investiţionale, în special în ceea ce priveşte 
capacităţile transfrontaliere.

Or. de

Justificare

Der Netzentwicklungsplan ist dafür bestimmt, Kapazität, Prognosen bezüglich Angebot und 
Nachfrage sowie mögliche Kapazitätsengpässe aufzuzeigen. Konkrete Investitionen liegen im 
Aufgabenbereich der Fernleitungsnetzbetreiber. Dies entspricht Artikel 24c (f) der 
geänderten Gasrichtlinie (2003/55).
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Amendamentul 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de investiţii 
în reţea pe 10 ani. Acest plan de dezvoltare 
cuprinde modelarea reţelei integrate, 
scenariul de dezvoltare, un raport privind 
adecvarea cererii şi a ofertei, precum şi 
evaluarea durabilităţii sistemului. Planul de 
investiţii se bazează, în special, pe planuri 
naţionale de investiţii şi pe Orientările 
pentru reţelele energetice transeuropene în 
temeiul Deciziei nr. 1364/2006/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului. 
Acesta identifică deficienţele investiţionale, 
în special în ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere. 

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare trei ani, un plan european de 
investiții în rețea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, precum 
şi evaluarea durabilităţii sistemului. Planul 
de investiţii se bazează, în special, pe planuri 
naţionale de investiţii şi pe Orientările 
pentru reţelele energetice transeuropene în 
temeiul Deciziei nr. 1364/2006/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului. 
Acesta identifică deficienţele investiţionale, 
în special în ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere. Planul de investiții este 
însoțit, în anexă, de o prezentare a 
dificultăților pe care le cunoaște extinderea 
rețelelor transfrontaliere, provocate de 
diferitele proceduri de aprobare sau 
diferitele practici de aprobare. 

Or. de

Justificare

Die geforderte Aktualisierung der Investitionsplanung im Dreijahresrhythmus soll dazu 
dienen, die erforderlichen Informationen bereitzustellen ohne unnötige Bürokratie zu 
erzeugen. Ferner sollte dem Problem Rechnung getragen werden, dass der 
grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund unterschiedlicher nationaler Regelungen im 
Bereich der Genehmigungsverfahren behindert wird. Um die notwendigen Lösungen zu 
entwickeln oder durch das Herausstellen von "best practice" Verbesserungen zu erzielen, ist 
ein Monitoring der Ist-Situation notwendig.
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Amendamentul 119
Danutė Budreikaitė

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5). Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

(5). Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere, concentrându-se în mod 
prioritar pe dezvoltarea conexiunilor 
dintre „insulele de energie” din UE şi 
reţelele de gaz din UE.

Or. lt

Justificare

Including connections linking ‘energy islands’ to EU gas networks on the priority list of 
trans-European energy networks of particular importance will make it possible, through 
regional cooperation, to create an internal EU gas market and to implement Regulation (EC) 
No 1775/2005 on conditions for access to the natural gas transmission networks, as well as 
ensuring gas security for the countries of the EU.
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Amendamentul 120
Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Acesta identifică deficienţele 
investiţionale, în special în ceea ce priveşte 
capacităţile transfrontaliere.

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Acesta identifică deficienţele 
investiţionale, în special în ceea ce priveşte 
capacităţile transfrontaliere şi include 
investiţii în interconexiuni şi în alte 
infrastructuri necesare comerţului şi 
concurenţei efective şi pentru asigurarea 
securităţii aprovizionării.
Operatorii de sisteme de transport depun 
toate eforturile judicioase pentru 
îndeplinirea planului de investiţii.

Or. en

Justificare

There is a clear need for TSOs to construct the infrastructure identified in the investment plan 
(interconnection, gas quality conversion etc) as necessary to permit effective trading and 
competition and to contribute to security of supply. The national regulatory authority has an 
explicit obligation under Art 24b to ensure that network operators have adequate incentives 
to increase efficiency and foster market integration.
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Amendamentul 121
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere.

(5) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiţii în reţea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea reţelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii şi a ofertei, 
precum şi evaluarea durabilităţii 
sistemului. Planul de investiţii se bazează, 
în special, pe planuri naţionale de investiţii 
şi pe Orientările pentru reţelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. Acesta identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere şi include investiţiile în 
interconexiune şi alte infrastructuri 
necesare comerţului şi competiţiei 
eficiente şi pentru a contribui la
securitatea aprovizionării.
Operatorii de sisteme de transport depun 
toate eforturile judicioase pentru 
îndeplinirea planului de investiţii adoptat.

Or. en

Justificare

There is a need to place a clear obligation on TSOs to construct the infrastructure identified 
in the investment plan (interconnection, gas quality conversion etc) as necessary to permit 
effective trading and competition and to contribute to security of supply. The national 
regulatory authority has an explicit obligation under Art 24b to ensure that network 
operators have adequate incentives to increase efficiency and foster market integration.
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Amendamentul 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Planul de investiţii identifică 
deficienţele investiţionale, în special în 
ceea ce priveşte capacităţile 
transfrontaliere de transport. În urma 
identificării deficienţelor investiţionale, 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze stabileşte 
proiecte concrete de investiţii care pot 
soluţiona cel mai bine aceste deficienţe. 
Pentru fiecare proiect de investiţii, 
agenţia realizează şi prezintă un studiu de 
fezabilitate tehnică şi comercială.
Toate întreprinderile de gaz natural 
vizate, inclusiv, fără restricţii, operatorii 
de sisteme de transport, operatorii de 
transport GNL, operatorii de sisteme de 
depozitare, operatorii de sisteme de 
distribuţie, întreprinderile de furnizare, 
comercianţii, producătorii şi clienţii vizaţi 
pun la dispoziţia Reţelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze, într-un termen rezonabil şi în urma 
unei cereri scrise, datele necesare 
elaborării unui plan de investiţii pe 10 
ani, în special în vederea evaluării 
blocajelor de capacitate existente şi 
potenţiale.
Agenţia revizuieşte şi aprobă planul de 
investiţii pe 10 ani şi proiectele de 
investiţii propuse. Operatorii de sisteme de 
transport pun în aplicare, pe baza 
planului de investiţii pe 10 ani aprobat, 
proiectele de investiţii identificate. În 
cazul în care un operator de sistem de 
transport nu răspunde nevoilor de 
investiţii într-un termen rezonabil, agenţia 
poate iniţia o procedură de licitaţie pentru 
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investiţii.

Or. en

Justificare

An investment plan on the European level should mainly focus on cross border congestion in 
transmission pipelines and include storage and LNG in modelling an integrated network. 
There must be an obligation for market participants to provide all relevant data to carry out 
the planning procedure. This includes not only TSO but also suppliers, storage operators, 
producers and LNG operators. The planning procedure should include a technical and 
economical feasibility study of expansion projects.

Amendamentul 123
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) La cererea Comisiei, Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze oferă consultanţă 
Comisiei cu privire la adoptarea unor noi 
orientări, în conformitate cu articolul 9.

eliminat

Or. en

Justificare

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, the so called 
“strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set in 
motion to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be 
based.
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Amendamentul 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) La cererea Comisiei, Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze oferă consultanţă 
Comisiei cu privire la adoptarea unor noi 
orientări, în conformitate cu articolul 9.

eliminat

Or. en

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 125
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) La cererea Comisiei, Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze oferă consultanţă 
Comisiei cu privire la adoptarea unor noi 
orientări, în conformitate cu articolul 9.

eliminat

Or. en

Justificare

Paragraph 6 would give the TSOs a direct advisory role to the Commission in proposing the 
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adoption of guidelines. The advisory role to the Commission should be entrusted to the 
Agency. The difference between the role and powers of regulators and the regulated industry 
should be clearly reflected at EU level and therefore it is not appropriate that the regulated 
industry advises the Commission.

Amendamentul 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) La cererea Comisiei, Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze oferă consultanţă 
Comisiei cu privire la adoptarea unor noi 
orientări, în conformitate cu articolul 9.

eliminat

Or. en

Justificare

This deletion is to adjust the text to the new procedure which gives the Agency the role to 
develop and adopt, after extensive consultations, guidelines which will serve for the further 
development of market and technical codes.

Amendamentul 127
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) La cererea Comisiei, Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze oferă consultanţă 
Comisiei cu privire la adoptarea unor noi 
orientări, în conformitate cu articolul 9.

(6) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze oferă 
consultanţă Comisiei cu privire la 
adoptarea unor noi orientări, în 
conformitate cu articolul 9, cu participarea 
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REUSTG.

Or. de

Justificare

ENTSO/ENTSUG ist generell zu konsultieren.

Amendamentul 128
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) La cererea Comisiei, Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze oferă consultanţă 
Comisiei cu privire la adoptarea unor noi 
orientări, în conformitate cu articolul 9.

(6) La cererea Comisiei, Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze oferă consultanță 
Comisiei cu privire la modificarea
orientărilor stabilite, în conformitate cu 
articolul 9.

Or. de

Justificare

Die Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom Gesetzgeber 
verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen.

Amendamentul 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) La cererea Comisiei, Reţeaua europeană (6) La cererea Comisiei, Rețeaua europeană 
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a operatorilor de sisteme de transport de 
gaze oferă consultanţă Comisiei cu privire la 
adoptarea unor noi orientări, în conformitate 
cu articolul 9.

a operatorilor de sisteme de transport de 
gaze oferă consultanță Comisiei cu privire la 
modificarea orientărilor stabilite, în 
conformitate cu articolul 9.

Or. de

Justificare

Anpassung der Regelung an die für Artikel 9 vorgeschlagenen Änderungen.

Amendamentul 130
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Monitorizarea efectuată de către agenţie Monitorizarea efectuată de către agenţie şi 
de către Comisie

Or. en

Amendamentul 131
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei proiectul de coduri tehnice şi 
comerciale, proiectul planului de investiţii 
pe 10 ani şi proiectul programului anual de 
activitate, inclusiv informaţii cu privire la 
procesul de consultare.

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite spre 
aprobare agenţiei proiectul de coduri 
tehnice şi comerciale, proiectul planului de 
investiţii pe 10 ani şi proiectul programului 
anual de activitate.

Agenţia poate furniza Reţelei europene a Agenţia aprobă documentele menţionate 



AM\717803RO.doc 75/105 PE404.707v01-00

RO

operatorilor de sisteme de transport de gaze 
un aviz, în termen de 3 luni.

la articolul 2c alineatul (1) literele (a) - (f) 
şi elaborate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze.

Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiţii 
pe 10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei.

Agenţia monitorizează punerea în 
aplicare a codurilor tehnice, a planului de 
investiţii pe 10 ani şi a planului anual de 
activitate şi include rezultatele activităţii 
sale de monitorizare în raportul său 
anual. În cazul nerespectării de către 
operatorii sistemelor de transport a 
codurilor tehnice, a planului de investiţii 
pe 10 ani şi a planului anual de activitate 
al Reţelei europene a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze, agenţia 
informează Comisia.

Or. en

Justificare

Investors need a clear and stable regulatory framework. For this reason, it is important that 
the draft technical codes and rules, the 10-year investment plan and the annual work 
programme are subject to approval of ACER and are developed free from commercial 
interference. The monitoring of the implementation of the above mentioned codes and rules 
should be done by the regulators, i.e. the Agency, and not by the TSOs themselves.

Amendamentul 132
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei proiectul de coduri tehnice şi 
comerciale, proiectul planului de investiţii 
pe 10 ani şi proiectul programului anual de 
activitate, inclusiv informaţii cu privire la 
procesul de consultare.

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei, spre aprobare, proiectul de coduri 
tehnice, proiectul planului de investiţii pe 
10 ani şi proiectul programului anual de 
activitate.

Agenţia poate furniza Reţelei europene a Agenţia aprobă documentele prevăzute în 



PE404.707v01-00 76/105 AM\717803RO.doc

RO

operatorilor de sisteme de transport de gaze 
un aviz, în termen de 3 luni.

articolul 2c alineatul (1) literele (a) - (f) şi 
elaborate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze.

Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiţii 
pe 10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei.

Or. en

Justificare

The Agency should approve the technical codes and rules. Investors need a clear and 
predictable regulatory framework. For this reason, it is important that the draft technical 
codes, the 10-year investment plan and the annual work programme are subject to the review 
and approval of Regulators in the form of the ACER and are developed free from commercial 
and political interference.

Amendamentul 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei proiectul de coduri tehnice şi 
comerciale, proiectul planului de investiţii 
pe 10 ani şi proiectul programului anual de 
activitate, inclusiv informaţii cu privire la 
procesul de consultare.

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei, spre aprobare, proiectul de coduri 
tehnice, proiectul planului de investiţii pe 
10 ani şi proiectul programului anual de 
activitate.

Agenţia poate furniza Reţelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
un aviz, în termen de 3 luni.

Agenţia aprobă documentele prevăzute în 
articolul 2c alineatul (1) literele (a) - (f) şi 
elaborate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze.

Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
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motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiţii 
pe 10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei.

Or. en

Justificare

The Agency should approve the technical codes and rules. Investors need a clear and 
predictable regulatory framework. For this reason, it is important that the draft technical 
codes, the 10-year investment plan and the annual work programme are subject to the review 
and approval of ACER and are developed free from commercial and political interference.

Amendamentul 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d - alineatul 2 - paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmite agenţiei proiectul de coduri 
tehnice şi comerciale, proiectul planului de 
investiţii pe 10 ani şi proiectul programului 
anual de activitate, inclusiv informaţii cu 
privire la procesul de consultare.

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmite agenţiei avizele şi recomandările 
sale cu privire la orientări şi la proiectul 
de coduri, precum şi proiectul planului de 
investiţii pe 10 ani şi proiectul programului 
anual de activitate, inclusiv informaţii cu 
privire la procesele de consultare conexe.

Or. en

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.
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Amendamentul 135
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d - alineatul 2 - paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei proiectul de coduri tehnice şi 
comerciale, proiectul planului de investiţii 
pe 10 ani şi proiectul programului anual de 
activitate, inclusiv informaţii cu privire la 
procesul de consultare.

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei proiectul de coduri tehnice şi 
comerciale, proiectul planului de investiţii 
pe 10 ani şi proiectul programului anual de 
activitate, inclusiv informaţii cu privire la 
procesul de consultare, propunerile 
refuzate şi justificarea refuzului.

Or. en

Justificare

The Agency should know whether all proposals have been sufficiently examined.

Amendamentul 136
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d - alineatul 2 - paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei proiectul de coduri tehnice şi 
comerciale, proiectul planului de investiţii
pe 10 ani şi proiectul programului anual de 
activitate, inclusiv informaţii cu privire la 
procesul de consultare.

(2) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenţiei proiectul de coduri tehnice şi 
comerciale, proiectul planului de 
dezvoltare a reţelei pe 10 ani şi proiectul 
programului anual de activitate, inclusiv 
informaţii cu privire la procesul de 
consultare.

Or. en
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Justificare

The reference to a network development plan is a more accurate reflection of the expected 
process.

Amendamentul 137
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d - alineatul 2 - paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiţii pe 
10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei.

Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiţii pe 
10 ani nu garantează:

(a) un nivel suficient de interconectări 
transfrontaliere disponibile pentru 
accesul terţilor,
(b) un program de executare în 
conformitate cu necesităţile actuale şi cele 
preconizate, sau
(c) respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenţei efective şi funcţionării 
eficiente a pieţei.

Comisia comunică ENTSOG şi Agenţiei 
decizia sa cu privire la aceste aspecte şi 
poate solicita ENTSOG să completeze sau 
să modifice planul înainte de a fi înaintat 
din nou agenţiei.
Agenţia emite un aviz înainte de 
adoptarea planului pe 10 ani de către 
ENTSOG. O decizie favorabilă din partea 
Comisiei şi respectarea cerinţelor sale este 
o condiţie preliminară necesară pentru ca 
agenţia să emită un aviz favorabil către 
ENTSOG.
Agenţia monitorizează executarea 
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planului pe 10 ani, în special cu privire la 
interconectări. În cazul nerespectării 
cerinţelor sau al întârzierilor nejustificate, 
agenţia poate propune Comisiei adoptarea 
de penalităţi şi invitarea unor noi 
investitori, în conformitate cu orientările 
stabilite de Comisie.

Or. en

Justificare

If the additional capacity is not available for TPA, it usually favours the dominant position of 
an existing vertically integrated company. Moreover, a timing in accordance with the
expected needs is essential for competition. Also the plan should not be adopted if the opinion 
of the Agency or the EC is not positive.

Amendamentul 138
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Agenţia monitorizează punerea în 
aplicare a codurilor tehnice, a planului de 
investiţii pe 10 ani şi a programului anual 
de activitate şi include rezultatele 
activităţii sale de monitorizare în raportul 
său anual. În cazul nerespectării de către 
operatorii sistemelor de transport a 
codurilor tehnice, a planului de investiţii 
pe 10 ani şi a programului anual de 
activitate al Reţelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze, agenţia informează Comisia.

Or. en

Justificare

The monitoring of the implementation of the above mentioned codes and rules should be done 
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by the regulators, i.e. the Agency, and not by the TSOs themselves. If the Agency realises 
during the monitoring exercise that the TSOs or ENTSO do not comply with the technical 
codes, the 10-year investment plan and/or the annual work programme, this should be 
reported to the Commission which can then initiate infringement procedures.

Amendamentul 139
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Agenţia monitorizează punerea în 
aplicare a planului de investiţii pe 10 ani, 
a programului anual de activitate şi a 
codurilor comerciale şi include rezultatele 
activităţii sale de monitorizare în raportul 
său anual. În cazul nerespectării de către 
operatorii sistemelor de transport a 
planului de investiţii pe 10 ani, a 
programului anual de activitate şi a 
codurilor comerciale ale Reţelei europene 
a operatorilor de sisteme de transport de 
gaze, agenţia informează Comisia.

Or. en

Justificare

The monitoring of the implementation of the 10-year investment plan, the annual work 
programme and/or the technical and market codes should be done by the regulators, i.e. the 
Agency, and not by the TSOs themselves. If the Agency realises during the monitoring 
exercise that the TSOs or ENTSOG do not comply with the abovementioned codes and rules, 
this should be reported to the Commission, which can then initiate infringement procedures.
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Amendamentul 140
Paul Rübig

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2d – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

2a. Agenţia supraveghează 
implementarea de către operatorii de 
sisteme de transport a codurilor tehnice, a 
programului de investiţii pe zece ani şi a 
programului de lucru anual, incluzând 
rezultatele activităţii sale de supraveghere 
în raportul său anual. În cazul 
nerespectării de către operatorii de 
sisteme de transport a codurilor tehnice, a 
programului de investiţii pe zece ani şi a 
programului de lucru anual, agenţia 
informează comisia despre acest fapt.

Or. de

Justificare

Die Überwachung der Umsetzung der Kodizes und Regeln sollte Aufgabe der 
Regulierungsbehörden, d.h. der Agentur, sein und nicht von den Fernleitungsnetzbetreibern 
durchgeführt werden. Sollte sich ein Fernleitungsnetzbetreiber nicht an die technischen 
Kodizes, den Zehnjahresinvestitionsplan oder das Jahresarbeitsprogramm halten, sollte dies 
der Kommission mitgeteilt werden, die dann ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten kann. 
Oder die nationalen Regulierungsbehörden werden mit dem Recht ausgestattet, wirksame und 
abschreckende Sanktionen zu verhängen.

Amendamentul 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2da (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2da
Elaborarea orientărilor

(1) Agenţia elaborează în termen de cel 
mult şase luni un proiect de orientări 
privind stabilirea de principii de bază, 
clare şi obiective pentru armonizarea 
normelor tehnice şi comerciale.
(2) În cadrul elaborării acestor linii 
directoare, agenţia procedează, în mod
deschis şi transparent, la consultări 
extinse şi informează toate părţile 
interesate pertinente. 
(3) Agenţia finalizează şi adoptă proiectul 
de orientări pe baza consultărilor. Agenţia 
dă publicităţii toate observaţiile primite şi 
explică modul în care acestea au fost 
luate în considerare în cadrul proiectului 
final al orientărilor sau justifică 
respingerea lor.
(4) Agenţia, din proprie iniţiativă sau la 
cererea Parlamentului European ori a 
Comisiei, poate iniţa aceeaşi procedură 
pentru actualizarea orientărilor.

Or. en

Justificare

Guidelines should be developed and adopted after extensive consultation by the Agency in 
order to establish key principles for the harmonisation of the rules. It is only when sound 
guidelines are adopted that codes could then be developed appropriately. The role of the 
European Parliament is strengthened in having the opportunity to initiate the revisions of 
these guidelines.
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Amendamentul 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e

Text propus de Comisie Amendament

Instituirea şi evaluarea codurilor tehnice şi 
comerciale

Elaborarea codurilor tehnice

(1) După consultarea agenţiei, Comisia 
poate invita Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze să pregătească, într-un termen 
rezonabil, coduri în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3), în cazul în 
care apreciază că aceste coduri sunt 
necesare pentru funcţionarea eficientă a 
pieţei.

(1) După adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 2da, ENTSOG 
elaborează, în termen de şase luni, 
proiectul de coduri tehnice prevăzute în 
articolul 2c alineatul (3) şi respectând pe 
deplin principiile stabilite în cadrul 
orientărilor.

(2) Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(2) ENTSOG ţine seama de expertiza 
tehnică a participanţilor pe piaţă în 
cadrul elaborării acestor coduri şi îi 
informează pe aceştia. 

(a) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);

(3) ENTSOG înaintează Agenţiei 
proiectul de coduri.

(b) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;

(4) Agenţia procedează, în mod deschis şi 
transparent, la consultări extinse privind 
proiectul de coduri.

(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

(4a) Agenţia finalizează şi adoptă 
proiectul de coduri pe baza consultărilor. 
Agenţia dă publicităţii toate observaţiile 
primite şi explică modul în care acestea 
au fost luate în considerare în cadrul 
proiectului final al codurilor sau justifică 
respingerea lor.

(3) Comisia poate adopta, din proprie (4b) La iniţiativa agenţiei sau la cererea 
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iniţiativă sau la recomandarea agenţiei, 
orientări cu privire la domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care consideră că:

ENTSOG, se poate realiza o revizuire a 
codurilor în vigoare în conformitate cu 
aceeaşi procedură.

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;
(b) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);
(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).
Acele măsuri care vizează modificarea 
anumitor elemente neesenţiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 13 alineatul (2).
(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenţei Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 8.

Or. en

Justificare

The technical codes should be developed by the ENTSO while complying fully with the 
adopted guidelines. The Agency will, after extensive consultations, finalise and adopt these 
codes.
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Amendamentul 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e

Text propus de Comisie Amendament

Instituirea şi evaluarea codurilor tehnice 
şi comerciale

Orientări şi coduri

(1) După consultarea agenţiei, Comisia
poate invita Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze să pregătească, într-un termen 
rezonabil, coduri în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3), în cazul în 
care apreciază că aceste coduri sunt 
necesare pentru funcţionarea eficientă a 
pieţei.

(1) Comisia împuterniceşte agenţia să 
elaboreze orientări şi să adopte coduri în 
vederea armonizării normelor tehnice şi 
comerciale pentru a facilita integrarea 
pieţelor.

(2) Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(2) Orientările şi codurile pot cuprinde, în 
special, următoarele domenii:

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;

(a) normele privind securitatea şi 
fiabilitatea;

(b) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);

(b) normele privind conectarea şi accesul 
la reţea;

(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

(c) normele privind schimbul de date şi 
decontarea;

(3) Comisia poate adopta, din proprie
iniţiativă sau la recomandarea agenţiei, 

(d) normele privind interoperabilitatea;
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orientări cu privire la domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care consideră că:
(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;

(e) procedurile operaţionale pentru 
situaţii de urgenţă;

(b) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);

(f) normele privind alocarea capacităţii şi 
gestionarea congestionării;

(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

(g) norme privind pieţele intrajurnaliere 
transfrontaliere, cu închiderea 
armonizată a zilei;

Acele măsuri care vizează modificarea 
anumitor elemente neesenţiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 14 alineatul (2).

(h) norme privind schimburile comerciale, 
care să asigure, printre altele, dezvoltarea 
pieţelor secundare pentru drepturile de 
transport transfrontalier şi siguranţa 
drepturilor de transport;

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenţei Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 9.

(i) normele privind transparenţa;

(j) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind depozitarea;
(k) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare şi normele privind 
compensarea între OST;
(l) normele privind eficienţa energetică a 
reţelelor de gaze.

Or. en
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Justificare

Guidelines and codes should facilitate the development of competitive markets and ensure 
market integration through the harmonisation of technical and market rules. These rules must 
serve market interests by the optimisation of capacity allocation, the development of day-
ahead market coupling/splitting, the existence of cross-border day-ahead and intra-day 
markets etc. High-level rules and principles should first be laid down in guidelines then codes 
should provide more details.

Amendamentul 144
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e

Text propus de Comisie Amendament

Instituirea şi evaluarea codurilor tehnice şi 
comerciale

Instituirea şi evaluarea codurilor tehnice

(1) După consultarea agenţiei, Comisia 
poate invita Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
să pregătească, într-un termen rezonabil, 
coduri în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3), în cazul în care apreciază 
că aceste coduri sunt necesare pentru 
funcţionarea eficientă a pieţei.

(1) După consultarea cu toate părţile 
interesate, în conformitate cu articolul .. 
din Regulamentul (CE) privind instituirea 
Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor 
de reglementare din domeniul energetic, 
agenţia elaborează orientările strategice 
pentru Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze în domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatele (3) şi 
(5). Agenţia transmite proiectul de 
orientări strategice Comisiei, care poate 
să le adopte, în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).

(2) Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze elaborează, 
într-un termen rezonabil, un proiect 
coduri în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) şi un proiect de plan de 
investiţii pe 10 ani, menţionat la articolul 
2c alineatul 5, pe baza orientărilor 
strategice adoptate de Comisie în temeiul 
alineatului (1). Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze înaintează agenţiei, spre aprobare, 
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proiectul de coduri tehnice şi proiectul 
planului de investiţii pe 10 ani.

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;

Agenţia adoptă proiectul de coduri 
tehnice şi proiectul planului de investiţii 
pe 10 ani, în temeiul articolului… şi al 
articolului… din regulamentul privind 
instituirea unei Agenţii pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din 
domeniul energetic. Înainte de adoptarea 
proiectului de coduri şi a proiectului 
planului de investiţii pe 10 ani, agenţia se 
asigură că detaliile codurilor tehnice şi 
proiectul planului de investiţii sunt 
conforme cu orientările strategice şi ca 
acestea garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei.
(2) Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(b) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);

(a) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic într-unul 
din domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

(b) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să pună în aplicare un anumit cod 
tehnic într-unul din domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3), astfel cum a fost 
adoptat de agenţie, în conformitate cu 
alineatul (1b).

3. Comisia poate adopta, din proprie 
iniţiativă sau la recomandarea agenţiei, 
orientări cu privire la domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care consideră că:

(3) Comisia poate adopta, din proprie 
iniţiativă sau la recomandarea agenţiei, 
orientări privind codurile comerciale.

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;
(b)Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
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adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);
(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).
Acele măsuri care vizează modificarea 
anumitor elemente neesenţiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 14 alineatul (2).

Acele măsuri care vizează modificarea 
anumitor elemente neesenţiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 14 alineatul (2).

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenţei Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 9.

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenţei Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 9.

Or. en

Justificare

The approach proposed by the Commission could endanger the creation of a truly competitive 
EU market allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, so-called “strategic 
guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set to deliver 
binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be based. TSOs have 
strong interest in the operation of the market rules (as they affect TSOs’ costs) and therefore 
should not prepare the market codes.

Amendamentul 145
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) După consultarea agenţiei, Comisia 
poate invita Reţeaua europeană a 

(1) După consultarea cu toate părţile 
interesate în conformitate cu articolul 5a 
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operatorilor de sisteme de transport de 
gaze să pregătească, într-un termen 
rezonabil, coduri în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3), în cazul în 
care apreciază că aceste coduri sunt 
necesare pentru funcţionarea eficientă a 
pieţei.

din Regulamentul (CE) … privind 
instituirea Agenţiei pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din 
domeniul energetic, agenţia elaborează 
orientările strategice pentru Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatele (3) şi (5). Agenţia 
transmite proiectul de orientări strategice 
Comisiei, care poate să le adopte, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).
(1a) Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze elaborează, 
într-un termen rezonabil, un proiect de 
coduri în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) şi un proiect de plan de 
investiţii pe 10 ani, menţionat la articolul 
2c alineatul 5, pe baza orientărilor 
strategice adoptate de Comisie în temeiul 
alineatului (1). Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze înaintează agenţiei, spre aprobare, 
proiectul de coduri tehnice şi proiectul 
planului de investiţii pe 10 ani.
(1b) Agenţia adoptă proiectul de coduri 
tehnice şi proiectul planului de investiţii 
pe 10 ani, în temeiul articolului X şi al 
articolului Y din regulamentul … privind 
instituirea Agenţiei pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din 
domeniul energetic. Înainte de adoptarea 
proiectului de coduri şi a proiectului 
planului de investiţii pe 10 ani, agenţia se 
asigură că detaliile codurilor tehnice şi 
proiectul planului de investiţii pe 10 ani 
sunt conforme cu orientările strategice şi 
ca acestea garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei.

Or. en
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Justificare

The scope and depth of the proposed technical codes should be defined ex ante. The ACER 
should provide formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for the 
ENTSOs, which would prepare draft technical codes based on the binding “Strategic 
Guidelines”. The draft codes should be submitted to ACER after agreement in ENTSO.
Pursuing a different approach could endanger a truly competitive EU market, effectively 
allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.

Amendamentul 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) După consultarea agenţiei, Comisia 
poate invita Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
să pregătească, într-un termen rezonabil, 
coduri în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3), în cazul în care apreciază 
că aceste coduri sunt necesare pentru 
funcţionarea eficientă a pieţei.

(1) Agenţia poate invita Reţeaua europeană 
a operatorilor de sisteme de transport de 
gaze să pregătească, într-un termen 
rezonabil, coduri în domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3), în cazul în care 
apreciază că aceste coduri sunt necesare 
pentru funcţionarea eficientă a pieţei.

Or. de

Justificare

Die Agentur und nicht die Kommission sollte das Netz der Fernleitungsbetreiber auffordern 
können, derartige Kodizes auszuarbeiten.

Amendamentul 147
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(2) Agenţia furnizează Comisiei un aviz (2) După evaluarea consecinţelor pe baza 
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motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

consultării REOST/REUSTG, Agenţia 
furnizează Comisiei un aviz motivat 
corespunzător, în cazul în care consideră 
că:

Or. de

Justificare

Es ist unbedingt erforderlich, dass Netznutzer und Netzbetreiber jederzeit Kenntnis haben, 
welche Meinung die Agentur zu den Vorschlägen vertritt. ACER kann nur solche 
Wettbewerbsfragen beobachten und kontrollieren, die Netzbetreiber betreffen. Andere 
Wettbewerbsfragen liegen in der Verantwortung von Kartellrechtsbehörden.

Amendamentul 148
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(2) Agenţia furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;

(a) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic într-unul 
din domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

(b) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);

(b) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să pună în aplicare un anumit cod 
tehnic într-unul din domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3), astfel cum a fost 
adoptat de agenţie, în conformitate cu 
alineatul (1b).

(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
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transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

Or. en

Justificare

The scope and depth of the proposed technical codes should be defined ex ante. The ACER 
should provide formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for the 
ENTSOs, which would prepare draft technical codes based on the binding “Strategic 
Guidelines”. The draft codes should be submitted to ACER after agreement in ENTSO.
Pursuing a different approach could endanger a truly competitive EU market, effectively 
allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.

Amendamentul 149
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
în domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
în domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3) nu garantează respectarea 
nediscriminării, concurenţei efective între 
utilizatorii reţelelor de transport şi 
funcţionării eficiente a pieţei; 

Or. de

Justificare

Es ist unbedingt erforderlich, dass Netznutzer und Netzbetreiber jederzeit Kenntnis haben, 
welche Meinung die Agentur zu den Vorschlägen vertritt. ACER kann nur solche 
Wettbewerbsfragen beobachten und kontrollieren, die Netzbetreiber betreffen. Andere 
Wettbewerbsfragen liegen in der Verantwortung von Kartellrechtsbehörden.
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Amendamentul 150
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta, din proprie 
iniţiativă sau la recomandarea agenţiei, 
orientări cu privire la domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care consideră că:

eliminat

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;
(b) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);
(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).
Acele măsuri care vizează modificarea 
anumitor elemente neesenţiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 14 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Die Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom Gesetzgeber 
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verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Davon sollte nicht abgewichen 
werden, da es sich vorliegend um die Regelung wesentlicher Inhalte handelt. Die Regelung 
solcher Inhalte sollte weiterhin beim Gesetzgeber verbleiben.

Amendamentul 151
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta, din proprie 
iniţiativă sau la recomandarea agenţiei, 
orientări cu privire la domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care consideră că:

(3) Comisia poate adopta, la recomandarea 
agenţiei, orientări privind codurile 
comerciale.

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;

Acele măsuri care vizează modificarea 
anumitor elemente neesenţiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 14 alineatul (2).

(b)Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);
(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).
Acele măsuri care vizează modificarea 
anumitor elemente neesenţiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 14 alineatul (2).
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Or. en

Justificare

On the market codes it is proposed that the Commission may adopt Guidelines upon 
recommendation of the Agency (paragraph 5). Transmission System Operators are operators 
of the monopoly infrastructure and are not participants in the competitive part of the market. 
Nevertheless, they have strong interests in the operation of the market rules (as they affect 
TSOs costs) and therefore should not prepare the market codes.

Amendamentul 152
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 3 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta, din proprie 
iniţiativă sau la recomandarea agenţiei, 
orientări cu privire la domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3), în cazul în care 
consideră că:

(3) Comisia adoptă, din proprie iniţiativă 
sau la recomandarea agenţiei, orientări cu 
privire la domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3), dacă este necesar pentru a 
garanta că aspectele enumerate la 
articolul 2c alineatele (1)-(3) evoluează în 
conformitate cu obiectivele pieţei interne, 
în cazul în care consideră că:

Or. en

Justificare

In case the TSO’s fail to adopt Codes, the Commission can adopt binding Guidelines through 
Comitology. In the proposed amended Gas Regulation this option has been formulated in a 
noncommittal manner. In order to provide maximum transparency towards TSO’s as well as 
other stakeholders, there must be no doubt left that the Commission will indeed adopt binding 
Guidelines, should TSO’s fail to perform their regulatory tasks.
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Amendamentul 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 3 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta, din proprie 
iniţiativă sau la recomandarea agenţiei, 
orientări cu privire la domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3), în cazul în care 
consideră că:

(3) Comisia poate adopta, la recomandarea 
agenției, linii directoare cu privire la 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3), în cazul în care consideră că:

Or. de

Justificare

Durch den Änderungsantrag soll eine eindeutige Kompetenzzuordnung sichergestellt werden.

Amendamentul 154
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 3 – paragraful -2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Atunci când elaborează orientări, Comisia 
consultă organizaţiile reprezentative ale 
utilizatorilor reţelei:

Or. en

Justificare

Effective consultation of all stakeholders is crucial to safeguard that all relevant interests are 
included in the decision making on the functioning of the gas market.
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Amendamentul 155
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – punctul 3 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) codurile tehnice sau comerciale
adoptate de Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenţei 
efective şi funcţionării eficiente a pieţei;

eliminat

Or. de

Justificare

Die in Absatz 3 Buchstabe a, b, c enthaltene Ermächtigung gäbe der Kommission, die 
Möglichkeit Standardisierungsverfahren nahezu nach Belieben an sich zu ziehen.

Amendamentul 156
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3);

(b) Reţeaua europeană a operatorilor de 
reţele de transport de gaze nu reuşeşte să 
adopte, de comun acord şi într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un cod tehnic sau 
comercial aferent reţelelor într-unul din 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

Or. de
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Justificare

Die in Abs. 3 Buchstabe a, b, c enthaltene Ermächtigung gäbe der Kommission, die 
Möglichkeit Standardisierungsverfahren nahezu nach Belieben an sich zu ziehen.

Amendamentul 157
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 3 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Reţeaua 
europeană a operatorilor de reţele de 
transport de gaze într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

(c) operatorii de reţele de transport nu 
reuşesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial aferent reţelelor 
adoptat de Reţeaua europeană a 
operatorilor de reţele de transport de gaze 
într-unul din domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3).

Or. de

Justificare

Die in Abs. 3 Buchstabe a, b, c enthaltene Ermächtigung gäbe der Kommission, die 
Möglichkeit Standardisierungsverfahren nahezu nach Belieben an sich zu ziehen.

Amendamentul 158
Erika Mann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenţei Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 9.

eliminat
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Or. de

Justificare

Die Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom Gesetzgeber 
verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Davon sollte nicht abgewichen 
werden, da es sich es vorliegend um die Regelung wesentlicher Inhalte handelt. Die Regelung 
solcher Inhalte sollte weiterhin beim Gesetzgeber verbleiben.

Amendamentul 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenţei Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 9.

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenței Comisiei de a modifica liniile 
directoare, în conformitate cu articolul 9.

Or. de

Justificare

Anpassung des Verordnungstextes an die vorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 9.

Amendamentul 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2e – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Comisia comunică Parlamentului 
European și Consiliului intenția sa de a 
adopta linii directoare în conformitate cu 
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articolul 2e alineatul (3).

Or. de

Justificare

Ein Tätigwerden der Kommission nach Artikel 2e, Absatz 3 der Verordnung lässt darauf 
schließen, dass das Netz der Übertragungsnetzbetreiber, das mit öffentlichen Mittel finanziert 
wird, seine Aufgaben nach dieser Verordnung nicht im erforderlichen Maß erfüllt. Das 
Europäische Parlament und der Rat sollen darüber umfassend informiert werden um 
notwendige Änderungen einzuleiten.

Amendamentul 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2ea (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2ea
Elaborarea codurilor comerciale

(1) După adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 2da, agenţia 
elaborează, în termen de cel mult şase 
luni, un proiect de coduri comerciale în 
deplină conformitate cu principiile 
stabilite în cadrul orientărilor.
(2) În cadrul elaborării acestor coduri, 
agenţia procedează, în mod deschis şi 
transparent, la consultări extinse şi 
informează toate părţile interesate 
pertinente. 
(3) Agenţia finalizează şi adoptă proiectul 
de coduri comerciale pe baza 
consultărilor. Agenţia dă publicităţii toate 
observaţiile primite şi explică modul în 
care acestea au fost luate în considerare 
în cadrul proiectului final al orientărilor 
sau justifică respingerea lor.
(4) Agenţia, din proprie iniţiativă sau la 
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cererea Parlamentului European, poate 
iniţa aceeaşi procedură pentru revizuirea 
codurilor în vigoare.

Or. en

Justificare

The market codes should be developed and adopted after extensive consultation by the 
Agency. The role of the European Parliament is strengthened in having the opportunity to 
initiate the revisions of these codes.

Amendamentul 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2ea (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2ea
Elaborarea orientărilor

(1) Comisia întocmeşte, după consultarea 
agenţiei, o listă anuală a priorităţilor în 
care sunt identificate aspectele de 
importanţă primordială pentru 
dezvoltarea pieţei interne de gaze. 
(2) Având în vedere lista priorităţilor, 
Comisia împuterniceşte agenţia să 
elaboreze, în termen de cel mult şase luni, 
un proiect de orientări, care să stabilească 
principii de bază, clare şi obiective pentru 
armonizarea normelor prevăzute la 
articolul 2c.
(3) În cadrul elaborării acestor orientări, 
agenţia procedează, în mod deschis şi 
transparent, la consultări extinse şi 
informează ENTSOG şi alte părţi 
interesate pertinente.
(4) Agenţia finalizează şi adoptă proiectul 
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de orientări pe baza concluziilor 
consultărilor. Agenţia dă publicităţii toate 
observaţiile primite, dacă acestea nu sunt 
confidenţiale, şi explică modul în care 
acestea au fost luate în considerare în 
cadrul proiectului final al orientărilor sau 
justifică respingerea lor.
(5) Comisia înaintează proiectul de 
orientări Comisiei la care face trimitere 
articolul 14 alineatul (1), în vederea 
adoptării sale definitive în conformitate 
cu procedura vizată la articolul 13 
alineatul (2).
(6) Comisia, din proprie iniţiativă sau la 
cererea agenţiei, poate iniţa aceeaşi 
procedură pentru actualizarea 
orientărilor.

Or. en

Justificare

To decide of the priorities for market developments, it is critical that a list of priorities be 
established by the Commission further to consultation with the Agency. As further to this list, 
guidelines should be drafted to establish key principles on the concerned issues with the view 
to harmonise the applicable rules. It is only if the list of priorities and the guidelines are 
established in a sound basis that codes could then be developed appropriately.

Amendamentul 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 2eb (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2eb
Elaborarea codurilor

(1) După adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 2ea, Comisia 
împuterniceşte ENTSOG să elaboreze, în 
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termen de şase luni, un proiect de coduri 
în deplină conformitate cu principiile 
stabilite în cadrul orientărilor.
(2) ENTSOG ţine seama de expertiza 
tehnică a participanţilor pe piaţă în 
cadrul elaborării acestor coduri şi îi 
informează pe aceştia.
(3) ENTSOG înaintează Agenţiei 
proiectul de coduri.
(4) Agenţia procedează, în mod deschis şi 
transparent, la consultări extinse privind 
proiectul de coduri.
(5) Agenţia finalizează şi adoptă proiectul 
pe baza consultărilor. Agenţia dă 
publicităţii toate observaţiile primite, dacă 
acestea nu sunt confidenţiale, şi explică 
modul în care acestea au fost luate în 
considerare în cadrul proiectului final al 
codurilor sau justifică respingerea lor. 
(6) La iniţiativa agenţiei sau la cererea 
ENTSOG, se poate realiza o revizuire a 
codurilor în vigoare în conformitate cu 
aceeaşi procedură.

Or. en

Justificare

See justification for the proposed article 2ea. It is essential that codes fully comply with the 
rules and principles established in guidelines. In addition, extensive consultation and close 
involvement of market participants to the process is critical to ensure that codes are sensible. 
Updating of already existing codes due to technological changes, improved processes, should 
follow the same process.
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