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Amendamentul 164
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2f eliminat
Consultări

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor 
care îi revin, Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze consultă în detaliu şi într-un stadiu 
incipient, în mod deschis şi transparent, 
toţi participanţii relevanţi pe piaţă, în 
special în momentul pregătirii codurilor 
tehnice şi comerciale şi a programului 
anual de activitate menţionate la articolul 
2c alineatele (1) şi (3); consultarea 
include întreprinderi de furnizare, 
consumatori, utilizatori ai sistemelor, 
operatori de sisteme de distribuţie, 
operatori de sisteme GNL şi de sisteme de 
depozitare, precum şi asociaţii 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
şi platforme ale părţilor interesate.
(2) Toate documentele şi procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu aspectele menţionate la alineatul (1) se 
publică.
(3) Înainte de adoptarea programului de 
activitate şi a codurilor tehnice şi 
comerciale menţionate la articolul 2c 
alineatele (1) şi (3), Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze prezintă observaţiile primite în 
cadrul consultării, precum şi modul în 
care acestea au fost luate în considerare. 
În cazul în care observaţiile nu au fost 
luate în considerare, aceasta furnizează 
un aviz motivat.

Or. en
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Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should be undertaking this task as it has already well established rules and experience in 
carrying out public consultations. Moreover the Agency acts in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party. See also the related amendments 
on Article 5a of the ACER Regulation, preamble 8, and articles 2(c) 1 of the Gas Regulation.

Amendamentul 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2f eliminat
Consultări

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor 
care îi revin, Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze consultă în detaliu şi într-un stadiu 
incipient, în mod deschis şi transparent, 
toţi participanţii relevanţi pe piaţă, în 
special în momentul pregătirii codurilor 
tehnice şi comerciale şi a programului 
anual de activitate menţionate la articolul 
2c alineatele (1) şi (3); consultarea 
include întreprinderi de furnizare, 
consumatori, utilizatori ai sistemelor, 
operatori de sisteme de distribuţie, 
operatori de sisteme GNL şi de sisteme de 
depozitare, precum şi asociaţii 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
şi platforme ale părţilor interesate.
(2) Toate documentele şi procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu aspectele menţionate la alineatul (1) se 
publică.
(3) Înainte de adoptarea programului de 
activitate şi a codurilor tehnice şi 
comerciale menţionate la articolul 2c 
alineatele (1) şi (3), Reţeaua europeană a 
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operatorilor de sisteme de transport de 
gaze prezintă observaţiile primite în 
cadrul consultării, precum şi modul în 
care acestea au fost luate în considerare. 
În cazul în care observaţiile nu au fost 
luate în considerare, aceasta furnizează 
un aviz motivat.

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should be undertaking 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.

Amendamentul 166
Umberto Guidoni

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

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2f eliminat
Consultări

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor 
care îi revin, Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze consultă în detaliu şi într-un stadiu 
incipient, în mod deschis şi transparent, 
toţi participanţii relevanţi pe piaţă, în 
special în momentul pregătirii codurilor 
tehnice şi comerciale şi a programului 
anual de activitate menţionate la articolul 
2c alineatele (1) şi (3); consultarea 
include întreprinderi de furnizare, 
consumatori, utilizatori ai sistemelor, 
operatori de sisteme de distribuţie, 
operatori de sisteme GNL şi de sisteme de 
depozitare, precum şi asociaţii 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
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şi platforme ale părţilor interesate.
(2) Toate documentele şi procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu aspectele menţionate la alineatul (1) se 
publică.
(3) Înainte de adoptarea programului de 
activitate şi a codurilor tehnice şi 
comerciale menţionate la articolul 2c 
alineatele (1) şi (3), Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze prezintă observaţiile primite în 
cadrul consultării, precum şi modul în 
care acestea au fost luate în considerare. 
În cazul în care observaţiile nu au fost 
luate în considerare, aceasta furnizează 
un aviz motivat.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 167
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 2f – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor care 
îi revin, Reţeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze consultă în 
detaliu şi într-un stadiu incipient, în mod 
deschis şi transparent, toţi participanţii 
relevanţi pe piaţă, în special în momentul 
pregătirii codurilor tehnice şi comerciale şi 
a programului anual de activitate 

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor care 
îi revin, Agenţia consultă în detaliu şi într-
un stadiu incipient, în mod deschis şi 
transparent, toţi participanţii relevanţi pe 
piaţă, în special în momentul pregătirii 
codurilor tehnice şi comerciale şi a 
programului anual de activitate menţionate 
la articolul 2c alineatele (1) şi (3); 
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menţionate la articolul 2c alineatele (1) şi 
(3); consultarea include întreprinderi de 
furnizare, consumatori, utilizatori ai 
sistemelor, operatori de sisteme de 
distribuţie, operatori de sisteme GNL şi de 
sisteme de depozitare, precum şi asociaţii 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
şi platforme ale părţilor interesate.

consultarea include întreprinderi de 
furnizare, consumatori, utilizatori ai 
sistemelor, operatori de sisteme de 
distribuţie, operatori de sisteme GNL şi de 
sisteme de depozitare, precum şi asociaţii 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
şi platforme ale părţilor interesate.

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 168
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor care 
îi revin, Reţeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze consultă în 
detaliu şi într-un stadiu incipient, în mod 
deschis şi transparent, toţi participanţii 
relevanţi pe piaţă, în special în momentul 
pregătirii codurilor tehnice şi comerciale şi 
a programului anual de activitate 
menţionate la articolul 2c alineatele (1) şi 
(3); consultarea include întreprinderi de 
furnizare, consumatori, utilizatori ai 
sistemelor, operatori de sisteme de 
distribuţie, operatori de sisteme GNL şi de 
sisteme de depozitare, precum şi asociaţii 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
şi platforme ale părţilor interesate.

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor care 
îi revin, Reţeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze consultă în 
detaliu şi într-un stadiu incipient, în mod 
deschis şi transparent, toţi participanţii 
relevanţi pe piaţă, în special pentru 
pregătirea codurilor tehnice şi comerciale 
aferente reţelei şi a programului anual de 
activitate menţionate la articolul 2c 
alineatele (1) şi (3); consultarea include 
întreprinderi de furnizare, consumatori, 
utilizatori ai sistemelor, operatori de 
sisteme de distribuţie, operatori de sisteme 
GNL şi de sisteme de depozitare, precum şi 
asociaţii (industriale) relevante, organisme 
tehnice şi platforme ale părţilor interesate.

Or. de
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Justificare

Stärkere Betonung der Einbindung der Marktteilnehmer.

Amendamentul 169
Lambert van Nistelrooij

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor care 
îi revin, Reţeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze consultă în 
detaliu şi într-un stadiu incipient, în mod 
deschis şi transparent, toţi participanţii 
relevanţi pe piaţă, în special în momentul 
pregătirii codurilor tehnice şi comerciale şi 
a programului anual de activitate 
menţionate la articolul 2c alineatele (1) şi 
(3); consultarea include întreprinderi de 
furnizare, consumatori, utilizatori ai 
sistemelor, operatori de sisteme de 
distribuţie, operatori de sisteme GNL şi de 
sisteme de depozitare, precum şi asociaţii 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
şi platforme ale părţilor interesate.

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor care 
îi revin, Reţeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze consultă în 
detaliu şi într-un stadiu incipient, în mod 
deschis şi transparent, organizaţiile 
reprezentative ale utilizatorilor reţelei, în 
special în momentul pregătirii normelor de 
procedură privind procesul consultativ, a 
codurilor tehnice şi comerciale şi a 
programului anual de activitate menţionate 
la articolul 2c alineatele (1) şi (3);

Or. en

Justificare

The effectiveness of the consultation is determined by proper rules and procedures. It is also 
important that the minutes of the consultation reflect the input of all participants, as well as 
the interaction between ENTSO and the representatives of grid users. Therefore, minutes must 
be explicitly approved by the participants before they are adopted by ENTSO according to the 
provisions of article 2f (3).
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Amendamentul 170
Jerzy Buzek

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor care 
îi revin, Reţeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze consultă în 
detaliu şi într-un stadiu incipient, în mod 
deschis şi transparent, toţi participanţii 
relevanţi pe piaţă, în special în momentul 
pregătirii codurilor tehnice şi comerciale şi 
a programului anual de activitate 
menţionate la articolul 2c alineatele (1) şi 
(3); consultarea include întreprinderi de 
furnizare, consumatori, utilizatori ai 
sistemelor, operatori de sisteme de 
distribuţie, operatori de sisteme GNL şi de 
sisteme de depozitare, precum şi asociaţii 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
şi platforme ale părţilor interesate.

(1) În decursul desfăşurării sarcinilor care 
îi revin, Agenţia consultă în detaliu şi într-
un stadiu incipient, în mod deschis şi 
transparent, toţi participanţii relevanţi pe 
piaţă, în special în momentul pregătirii 
codurilor tehnice şi comerciale şi a 
programului anual de activitate menţionate 
la articolul 2c alineatele (1) şi (3); 
consultarea include întreprinderi de 
furnizare, consumatori, utilizatori ai 
sistemelor, comercianţi, operatori de 
sisteme de distribuţie, operatori de sisteme 
GNL şi de sisteme de depozitare, precum şi 
asociaţii (sectoriale) relevante, organisme 
tehnice şi platforme ale părţilor interesate.

În plus, în cazul în care o astfel de 
consultare se referă la chestiuni care 
afectează vânzarea, tranzacţionarea sau 
transportarea gazelor între operatorii de 
sisteme de transport, Reţeaua europeană 
a operatorilor de sisteme de transport de 
gaze acordă o atenţie deosebită poziţiei 
exprimate de acei participanţi la piaţă –şi 
de eventualele asociaţii sectoriale ale 
acestora – care, în mod frecvent, participă 
la licitaţii pentru capacităţi de transport 
transfrontaliere şi utilizează astfel de 
capacităţi.

Or. en

Justificare

It is important, in order to help facilitate the development of more integrated markets, that 
where issues are relevant for cross-border transmission capacity, that the views of those 
market participants that commonly bid/use such capacity are directly consulted as changes 
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are likely to impact on their business.

Amendamentul 171
Lambert van Nistelrooij

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

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Consultările menţionate la primul 
alineat sunt menite să includă în procesul 
de luare a deciziilor interesele tuturor 
părţilor implicate.

Or. en

Justificare

TSO´s by virtue of their monopoly position, are not used to negotiate with their clients, the 
grid users. In order to avoid that the TSO´s will be informing, rather than consulting, grid 
users, it is conductive for their effectiveness, to define the aim of the consultations.

Amendamentul 172
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 2f – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Înainte de adoptarea programului de 
activitate anual şi a codurilor tehnice şi 
comerciale menţionate la articolul 2c 
alineatele (1) şi (3), Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze prezintă observaţiile primite în cadrul 
consultării, precum şi modul în care 
acestea au fost luate în considerare. În 

(3) Înainte de adoptarea orientărilor şi a 
codurilor, agenţia prezintă observaţiile 
primite în cadrul consultării, precum şi 
modul în care acestea au fost luate în 
considerare. În cazul în care observaţiile nu 
au fost luate în considerare, aceasta 
furnizează un aviz motivat.
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cazul în care observaţiile nu au fost luate în 
considerare, aceasta furnizează un aviz 
motivat.

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 173
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Înainte de adoptarea programului de 
activitate şi a codurilor tehnice şi 
comerciale menţionate la articolul 2c 
alineatele (1) şi (3), Reţeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
prezintă observaţiile primite în cadrul 
consultării, precum şi modul în care 
acestea au fost luate în considerare. În 
cazul în care observaţiile nu au fost luate în 
considerare, aceasta furnizează un aviz 
motivat.

(3) Înainte de adoptarea programului de 
activitate şi a codurilor tehnice şi 
comerciale aferente reţelei, menţionate la 
articolul 2c alineatele (1) şi (3), Reţeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze prezintă observaţiile 
primite în cadrul consultării, precum şi 
modul în care acestea au fost luate în 
considerare. În cazul în care observaţiile nu 
au fost luate în considerare, aceasta 
furnizează un aviz motivat.

Or. de

Justificare

Auch hier ist eine Beschränkung der Kompetenzen des europäischen Netzes der 
Fernleitungsnetzbetreiber auf netzspezifische Aspekte erforderlich.
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Amendamentul 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

Costurile legate de activităţile Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze menţionate la articolele 
2a – 2h sunt suportate de operatorii de 
sisteme de transport şi se iau în 
considerare la calcularea tarifelor.

Costurile legate de activităţile Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze menţionate la articolele 
2a – 2h sunt suportate din bugetul general 
al Uniunii Europene.

Or. de

Justificare

Durch die neu eingefügten Artikel 2a bis 2h soll eine neue Struktur geschaffen werden, die es 
zu finanzieren gilt. Da die Anbindung des neuen Netzwerkes an die EU-Ebene erfolgt, ist 
dieses auch aus dem EU-Haushalt zu finanzieren. Eine Finanzierung über die Tarife würde 
keine Kostenkontrolle und letztendlich auch keine Evaluierung der neuen Struktur 
ermöglichen.

Amendamentul 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

Costurile legate de activităţile Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze menţionate la articolele 
2a – 2h sunt suportate de operatorii de 
sisteme de transport şi se iau în considerare 
la calcularea tarifelor.

Costurile legate de activităţile Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze menţionate la articolele
2a – 2h sunt suportate de operatorii de 
sisteme de transport şi se iau în considerare 
la calcularea tarifelor. Autorităţile de 
reglementare aprobă aceste costuri numai 
dacă sunt rezonabile şi proporţionale.
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Or. en

Justificare

It should be avoided that European consumers will bear the inefficiencies of this 
organization.

Amendamentul 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2h eliminat
Cooperarea regională a operatorilor de 

sisteme de transport
(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Aceştia publică, 
în special, un plan regional de investiţii la 
fiecare doi ani şi pot lua decizii privind 
investiţiile pe baza acestuia.
Planul regional de investiţii nu poate 
intra în contradicţie cu planul de investiţii 
pe 10 ani menţionat la articolul 2c 
alineatul (1) litera (c).
(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime 
a reţelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitaţii implicite, 
precum şi integrarea mecanismelor de 
echilibrare.
(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
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respectivă, 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).
În acest scop, Comisia poate consulta 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze şi agenţia.

Or. en

Justificare

The existence of European rules does not prevent TSOs from going beyond the minimum 
requirements and does not prevent them from establishing close cooperation with neighbours. 
The definition of regional areas will inevitably lead to the consolidation of regional markets 
and to new intra-European “borders”. This makes no sense. In an interconnected system 
reliability and cross-border flows must actually be addressed globally, as recognized by 
UCTE in their recent January 2008 Adequacy report.

Amendamentul 177
Miloslav Ransdorf

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Aceştia publică, 
în special, un plan regional de investiţii la 
fiecare doi ani şi pot lua decizii privind 
investiţiile pe baza acestuia.

(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Aceştia publică, 
în special, un plan regional de dezvoltare a 
reţelei la fiecare doi ani şi pot lua decizii 
privind investiţiile pe baza acestuia.

Planul regional de investiţii nu poate intra 
în contradicţie cu planul de investiţii pe 
10 ani menţionat la articolul 2c alineatul 
(1) litera (c).

Planul regional de dezvoltare a reţelei nu 
poate intra în contradicţie cu planul de 
dezvoltare a reţelei pe 10 ani menţionat la 
articolul 2c alineatul (1) litera (c).
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 178
Erika Mann

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Aceştia publică, 
în special, un plan regional de investiţii la 
fiecare doi ani şi pot lua decizii privind 
investiţiile pe baza acestuia.

(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Aceştia publică, 
în special, un plan regional de dezvoltare a 
reţelei la fiecare doi ani.

Planul regional de investiţii nu poate intra 
în contradicţie cu planul de investiţii pe 
10 ani menţionat la articolul 2c alineatul 
(1) litera (c).

Planul regional de dezvoltare a reţelei nu 
poate intra în contradicţie cu planul pe 
10 ani de dezvoltare a reţelei menţionat la 
articolul 2c alineatul (1) litera (c).

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 
Investitionsplan verwendet.
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Amendamentul 179
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Aceştia publică, 
în special, un plan regional de investiţii la 
fiecare doi ani şi pot lua decizii privind 
investiţiile pe baza acestuia.

(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Aceştia publică, 
în special, un plan regional de dezvoltare a 
reţelei la fiecare doi ani şi pot lua decizii 
privind investiţiile pe baza planului 
regional de dezvoltare a reţelei.

Planul regional de investiţii nu poate intra 
în contradicţie cu planul de investiţii pe 
10 ani menţionat la articolul 2c alineatul 
(1) litera (c).

Planul regional de dezvoltare a reţelei nu 
poate intra în contradicţie cu planul pe 
10 ani de dezvoltare a reţelei menţionat la 
articolul 2c alineatul (1) litera (c).

Or. de

Justificare

Auch hier ist eine Beschränkung der Kompetenzen des europäischen Netzes der 
Fernleitungsnetzbetreiber auf netzspezifische Aspekte erforderlich.

Amendamentul 180
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 

(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul
Reţelei europene a operatorilor de sisteme 
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de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Aceştia publică, 
în special, un plan regional de investiţii la 
fiecare doi ani şi pot lua decizii privind 
investiţiile pe baza acestuia.

de transport de gaze, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor menţionate la 
articolul 2c alineatul (1). Operatorii de 
sisteme de transport de gaze publică, în 
special, un plan regional de investiţii la 
fiecare doi ani şi pot lua decizii privind 
investiţiile pe baza acestuia.

Or. en

Justificare

This amendment serves to clarify who is responsible for publishing the investment plan.

Amendamentul 181
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

În cadrul cooperării regionale, operatorii 
de sisteme de transport împreună cu 
operatorii de noduri de reţea şi cei ai 
sistemelor de depozitare urmăresc 
instituirea unor regimuri de echilibrare 
regionale reglate de piaţă şi armonizate.

Or. en

Justificare

Regional cooperation shall not only encompass transmission system operators, but shall also 
include LNG system operators, hub and storage system operators. Hub operators play an 
important role in organising a regional Balancing market. Therefore, if regional cooperation 
is restricted to transmission system operators only, there is a danger that those parts of the 
natural gas value chain are not adequately taken into account.
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Amendamentul 182
Danutė Budreikaitė

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

Text propus de Comisie Amendament

Planul de investiţii regional trebuie să 
prevadă conectarea localităţilor din 
insulele energetice la proiectele UE de 
reţele de transport de gaze.

Or. lt

Justificare

Regioninio bendradarbiavimo tikslas taip pat apima ir "energijos salų" ES susiejimą.

Amendamentul 183
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
reţelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitaţii implicite, 
precum şi integrarea mecanismelor de 
echilibrare.

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, pentru
a asigura gestionarea capacităţii, alocarea 
de capacitate transfrontalieră prin 
mecanisme transparente şi 
nediscriminatorii, integrarea mecanismelor 
de echilibrare în transportarea gazelor 
prin reţelele unor operatori de sisteme de 
transport diferiţi într-o regiune anume, 
precum şi dezvoltarea schimburilor de 
energie. Această funcţie poate fi asigurată 
de către o entitate sau un organism, 
înfiinţat în scopul îndeplinirii uneia sau 
mai multor funcţii atribuite în mod 
obişnuit operatorului de reţele de 
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transport; entitatea sau organismul în 
cauză supunându-se cerinţelor 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

This serves to clarify and ensure that the responsibility for regional cooperation is placed on 
transmission system operators or equivalently an entity or body for the purpose of carrying 
out one or more functions typically attributed to the transmission system operator. TSOs in 
the region are responsible for optimum capacity management, allocation of cross-border 
capacity and the integration of balancing mechanisms in case a shipper wants to transport 
gas through different  networks.

Amendamentul 184
Teresa Riera Madurell

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
reţelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitaţii implicite, 
precum şi integrarea mecanismelor de 
echilibrare.

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, în 
paralel cu instituirea reţelei regionale de 
operatori de sisteme independenţi în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
reţelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitaţii implicite, 
precum şi integrarea mecanismelor de 
echilibrare.

Toate reţelele de interconectare şi 
infrastructura aferentă, indiferent de 
regimul de separare a gestiunii acestora,
sunt administrate de un operator de 
sistem independent regional. Aceşti OSI 
regionali pot exploata una sau mai multe 
reţele de interconectare de pe teritoriul 
aceleaşi ţări sau de pe teritoriul unor ţări 
diferite, fără limitare în privinţa 
dimensiunii reţelei administrate.
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Or. en

Justificare

Regional ISOs provide a non-discriminatory operation of the most sensitive infrastructures 
for the development of the internal market and are an excellent instrument to simplify long 
distance trading.

Amendamentul 185
Nikolaos Vakalis

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
reţelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitaţii implicite, 
precum şi integrarea mecanismelor de 
echilibrare.

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
reţelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitaţii implicite sau 
explicite, conform deciziei comune luate 
de operatorii de sisteme de transport 
implicaţi, precum şi integrarea 
mecanismelor de echilibrare.

Or. en

Justificare

Even though implicit auctions is an economically efficient tool of allocating cross-border 
capacity, it is not always suitable, since it is not adapted to emergent regional energy markets 
in the process of liberalisation, and does not ensure an adequate level of cross-border gas 
transmission on a long term (monthly or yearly) basis.
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Amendamentul 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
reţelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitaţii implicite,
precum şi integrarea mecanismelor de 
echilibrare.

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaţionale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
reţelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitaţii, precum şi 
integrarea mecanismelor de echilibrare.

Or. ro

Justificare

Pentru a nu exista interpretari care sa limiteze libera concurenta.

Amendamentul 187
Jerzy Buzek

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Operatorii de sisteme de transport 
măresc la maximum capacitatea 
transfrontalieră pusă la dispoziţia pieţei şi 
asigură armonizarea normelor privind 
alocarea şi întreruperea capacităţii în 
ambele părţi ale frontierei, garantând 
totodată o atitudine nediscriminatorie faţă 
de utilizatorii reţelei.

Or. en
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Justificare

There need to be more explicit obligations on Transmission System Operators to maximize 
available crossborder capacity. Transmission System Operators must not discriminate 
between suppliers in this process.

Amendamentul 188
Gunnar Hökmark

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, 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). 

eliminat

În acest scop, Comisia poate consulta 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze şi agenţia.”

Or. en

Justificare

Regional markets should be a first step towards a fully integrated European Market and they 
must not be geographically defined by the European Commission.

Amendamentul 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, 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). 

eliminat

În acest scop, Comisia poate consulta 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze şi agenţia.

Or. de

Justificare

Die Organisation der regionalen Zusammenarbeit erfolgt innerhalb des Netzwerkes. Wie die 
Zusammenarbeit erfolgt und durch welche Organisationsebene sie sicherzustellen ist, ist in 
der Satzung des Netzwerkes festzulegen. Ein spezieller Erlass durch die Kommission ist nicht 
erforderlich und nicht zweckmäßig.

Amendamentul 190
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, 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). 

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, 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). 

În acest scop, Comisia poate consulta În acest scop, Comisia consultă Reţeaua 
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Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze şi agenţia.

europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze, REUSTG şi agenţia.

Or. de

Justificare

ENTSO/ENTSUG wird generell in die Entwicklung der Richtlinien einbezogen, da 
ENTSO/ENTSUG praktische wirtschaftliche Erfahrungen im Zusammenhang mit Errichtung, 
Betrieb und Nutzung der Netze einbringen kann.

Amendamentul 191
Dragoş Florin David

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, 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).

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. În definirea 
acestor zone geografice, Comisia trebuie 
să ţină seama de existenţa insulelor 
energetice din Uniune precum şi a 
regiunilor greu accesibile din punct de 
vedere geografic, în care trebuie 
dezvoltate conexiuni la reţeaua de 
transport de gaze. Măsura respectivă, 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).

În acest scop, Comisia poate consulta 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze şi agenţia.

În acest scop, Comisia poate consulta 
Reţeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze şi agenţia.

Or. ro
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Justificare

In definirea zonelor geografice, Comisia trebuie sa tina seama de situatia actuala a retelelor 
de transport si de posibilitatile actuale de interconectare cat si de posibilitatile reale de 
dezvoltare a interconexiunilor  intre zonelor geografice.

Amendamentul 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, 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).

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie, numai după 
consultarea statelormMembre din acea 
zonă geografică. Măsura respectivă, 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. ro

Justificare

Statele Membre cunosc cel mai bine propriile capacitati si posibilitatile de cooperare pentru 
a tine cont si de situatia existenta, de capacitatile de productie si de necesitatile de 
aprovizionare cu gaze a statelor vecine.

Amendamentul 193
Giles Chichester

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

(3a) La articolul 3 alineatul (1), primul 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
(1) Tarifele sau metodologiile folosite la 
calcularea lor, aplicate de operatorii de 
reţele de transport şi de operatorii de 
sisteme GNL şi aprobate de autorităţile 
de reglementare în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) din Directiva 
2003/55/CE, precum şi tarifele publicate 
în conformitate cu articolul 18 alineatul 
(1) din directiva respectivă sunt 
transparente, iau în considerare nevoia 
de integritate a sistemului şi o 
îmbunătăţire a acesteia şi reflectă 
costurile reale suportate, în măsura în 
care acestea corespund costurilor unui 
operator de reţea eficient şi comparabil 
din punct de vedere structural şi sunt 
transparente, incluzând şi o rentabilitate 
corespunzătoare a investiţiei [...]. 
Tarifele sau metodologiile folosite la 
calcularea lor se aplică în mod 
nediscriminatoriu.

Or. en

(Amends existing Article 3, paragragh 1 of Regulation 1775/2005)

Justificare

Existing provisions in Article 3 on the benchmarking of tariffs in cases where effective 
pipeline-to-pipeline competition exists has led to non-cost-based tariffs in a large number of 
transmission systems throughout Europe. The negative impact on gas consumers in the form 
of higher grid charges or energy prices is difficult to determine but it can be considered to be 
substantial.
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Amendamentul 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) La articolul 3 alineatul (1), primul 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
„(1) Tarifele sau metodologiile folosite la 
calcularea lor, aplicate de operatorii de 
reţele de transport şi de operatorii de 
sisteme GNL sau operatorii de sisteme de 
depozitare şi aprobate de autorităţile de 
reglementare în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) din Directiva 
2003/55/CE, precum şi tarifele publicate 
în conformitate cu articolul 18 alineatul 
(1) din directiva respectivă sunt 
transparente, iau în considerare nevoia 
de integritate a sistemului şi o 
îmbunătăţire a acesteia şi reflectă 
costurile reale suportate, în măsura în 
care acestea corespund costurilor unui 
operator de reţea eficient şi comparabil 
din punct de vedere structural şi sunt 
transparente, incluzând şi o rentabilitate 
corespunzătoare a investiţiei [...]. 
Tarifele sau metodologiile folosite la 
calcularea lor se armonizează şi se aplică 
în mod nediscriminatoriu.”

Or. en

(Adding some words at the beginning and at the end whilst deleting some others near the end 
of Article 3 -paragraph 1 - first subparagraph of Regulation 1775/2005)

Justificare

The existing provisions on the benchmarking of tariffs in cases where effective pipeline-to-
pipeline competition exists has lead to non-cost-based tariffs in a large number of 
transmission systems throughout Europe. The negative impact on gas consumers in the form 
of higher grid charges or energy prices can be considered to be substantial. It is therefore 
suggested to define the cost-based approach as the only tariff methodology to be applied for 
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transmission, storage and LNG services.

Amendamentul 195
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) La articolul 3 alineatul (1), al treilea 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
Tarifele sau metodologiile folosite la 
calcularea lor facilitează comerţul 
eficient cu gaze şi concurenţa, în acelaşi 
timp evitând subvenţiile încrucişate 
dintre utilizatorii reţelei, oferind 
stimulente pentru investiţii şi menţinând 
sau creând interoperativitate pentru 
reţelele de transport. Aceasta poate 
cuprinde aplicarea unor reglementări 
speciale pentru noile investiţii.

Or. en

(Introduces additional text to the existing Article 3, paragragh 1, subparagraph 3 of 
Regulation 1775/2005.)

Justificare

Existing provisions in Article 3 on the benchmarking of tariffs in cases where effective 
pipeline-to-pipeline competition exists has led to non-cost-based tariffs in a large number of 
transmission systems throughout Europe. The negative impact on gas consumers in the form 
of higher grid charges or energy prices is difficult to determine but it can be considered to be 
substantial.
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Amendamentul 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) La articolul 3 alineatul (1), al treilea 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
„Tarifele sau metodologiile folosite la 
calcularea lor facilitează comerţul 
eficient cu gaze şi concurenţa, în acelaşi 
timp evitând subvenţiile încrucişate 
dintre utilizatorii reţelei, oferind 
stimulente pentru investiţii şi menţinând 
sau creând interoperativitate pentru 
reţelele de transport. Aceasta poate 
cuprinde aplicarea unor reglementări 
speciale pentru noile investiţii.”

Or. en

(Adding some words at the end of Article 3 -paragraph 1 - third subparagraph of Regulation 
1775/2005)

Justificare

Special regulatory treatment for new investments might be considered.

Amendamentul 197
Hannes Swoboda

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

Text propus de Comisie Amendament

„Tarifele pentru utilizatorii de reţele se 
stabilesc separat şi independent pentru 
fiecare punct de intrare sau punct de ieşire 

„Statele membre pot hotărî că tarifele 
pentru utilizatorii de reţele se stabilesc 
separat şi independent pentru fiecare punct 



PE404.708v01-00 30/89 AM\717804RO.doc

RO

în/din sistemul de transport. Taxele de 
reţea nu se calculează pe baza fluxurilor 
contractuale.”

de intrare sau punct de ieşire în/din 
sistemul de transport şi că taxele de reţea 
nu se calculează pe baza fluxurilor 
contractuale.”

Or. en

Justificare

The decision to enact entry-exit tariffs should be left to Member States. Apart from the 
positive effect that gas can be traded within wider locations entry-exit-tariffs have in most 
cases the negative effect that they do not properly reflect the actual transportation cost. 
Moreover, when establishing entry-exit tariffs, the tariff-system for the distribution network –
which falls within the competence of Member States – has to be taken into account.

Amendamentul 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(4a) La articolul 3 alineatul (1) se adaugă 
următorul paragraf 4a:
„Tarifele sau metodologiile folosite la 
calcularea lor sunt transparente şi se 
aplică în mod nediscriminatoriu.”

Or. en

(In Article 3 - paragraph 1, a fifth subparagraph is added)

Justificare

Transparency on the tariffs and the methodologies used to establish them is a key prerequisite 
of a well functioning internal market.
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Amendamentul 199
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Se inserează articolul 4a după cum 
urmează:
„Articolul 4a
Cooperarea tehnică a OST-lor cu ţările 
terţe
1. Autorităţile naţionale de reglementare 
adoptă dispoziţii în vederea cooperării 
tehnice a operatorilor de sisteme de 
transport cu OST din ţări terţe.
2. Dacă apar incompatibilităţi cu normele 
şi codurile adoptate de Agenţie, 
autoritatea naţională de reglementare 
solicită explicaţii agenţiei.

Or. xm

Justificare

Reglamentas nenumato, kaip bus bendradarbiaujama techniniame lygyje su trečiųjų šalių 
PSO.

Amendamentul 200
David Martin

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 4a – alineatul 1 –  litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să vegheze la oferirea de servicii în 
condiţii nediscriminatorii tuturor 
utilizatorilor reţelei care răspund cererii de 

(a) să vegheze la oferirea de servicii în 
condiţii nediscriminatorii tuturor 
utilizatorilor reţelei care răspund cererii de 
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pe piaţă în special, în cazul în care un 
operator al unei instalaţii GNL sau un 
operator al unui sistem de depozitare oferă 
acelaşi serviciu mai multor consumatori 
diferiţi, acesta trebuie să ofere respectivul 
serviciu în termeni şi condiţii contractuale 
echivalente;

pe piaţă în special, în cazul în care un 
operator al unei instalaţii GNL sau un 
operator al unui sistem de depozitare oferă 
acelaşi serviciu în acelaşi timp mai multor 
consumatori diferiţi, acesta trebuie să ofere 
respectivul serviciu în termeni şi condiţii 
contractuale echivalente;

Or. en

Justificare

Contractual terms and conditions vary over time, so it is only possible to compare terms and 
conditions for similar services offered at a particular point in time.

Amendamentul 201
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 4a – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Limitele contractuale cu privire la 
dimensiunea minimă solicitată a capacităţii 
instalaţiei de GNL şi a capacităţii de 
depozitare se justifică pe baza 
constrângerilor de natură tehnică şi permit 
micilor utilizatori accesul la serviciile de 
depozitare.”

(5) Limitele contractuale cu privire la 
dimensiunea minimă solicitată a capacităţii 
instalaţiei de GNL şi a capacităţii de 
depozitare se justifică pe baza 
constrângerilor de natură tehnică şi permit 
micilor utilizatori accesul la serviciile de 
depozitare.” Condiţiile privind garanţiile 
de solvabilitate trebuie publicate în 
Monitorul Oficial şi trebuie comunicate 
Comisiei şi Agenţiei pentru avizare. 
Comisia şi Agenţia emit un aviz în 
interval de 30 de zile.

Or. ro

Justificare

Principiile de transparenta si nediscriminare asigura conditii egale pentru toti operatorii si 
garanteaza protejarea intereselor consumatorilor.
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Amendamentul 202
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 4a – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Pentru capacitatea deschisă 
accesului terţilor şi pentru serviciile pe 
care trebuie să le presteze în favoarea 
terţilor, operatorii centralelor care au 
primit derogare în conformitate cu 
articolul 22 din directiva 2003/55/CE:
„(a) publică informaţii pertinente, în 
special datele cu privire la utilizarea şi 
disponibilitatea serviciilor, într-un 
interval compatibil cu necesităţile 
comerciale rezonabile ale utilizatorilor 
instalaţiilor de GNL.
(b) publică condiţiile relevante pe care le 
aplică, împreună cu informaţiile tehnice 
necesare pentru ca utilizatorii instalaţiilor 
GNL să dobândească accesul efectiv la 
acestea.
(c) oferă capacitatea nefolosită a 
instalaţiei GNL într-un interval 
compatibil cu necesităţile comerciale 
rezonabile ale utilizatorilor instalaţiei de 
GNL

Or. en

Justificare

Existing LNG plants (thirteen), except one, have regulated TPA. However, most new projects 
(new plants or expansions) have asked for an exemption to the TPA regime according to 
article 22 of the Gas Directive 2003/55/EC. So far no request for exemption has been 
rejected. For this reason, some minimum requirements should also apply to the exempted 
plants for the services they have to provide to third parties according to the conditions 
established for that exemption.
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Amendamentul 203
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(aa) La articolul 5 alineatul (2), litera (a) 
se înlocuieşte cu următorul text:
„(a) dau semnale economice 
corespunzătoare pentru utilizarea 
eficientă şi optimă a capacităţii tehnice şi 
facilitează investiţiile în noi 
infrastructuri şi comerţul transfrontalier 
cu gaze.”

Or. en

(This amendment introduces additional text to the existing Article 5, paragraph 2 point (a), 3 
of Regulation 1775/2005.)

Justificare

Access to transport capacity and thus the application of appropriate capacity allocation 
mechanisms (CAM) and congestion management procedures (CMP) which ensure efficient 
use of the existing infrastructure are crucial for the development of a single European gas 
market. Art. 5 should be amended by including the cross-border dimension of capacity 
allocation mechanisms and congestion management procedures.

Amendamentul 204
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

„(3) Operatorii de sisteme de transport 
implementează şi publică proceduri de 

„(3) Operatorii de sisteme de transport 
implementează şi publică proceduri de 
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management al congestionării 
nediscriminatorii şi transparente, care au la 
bază următoarele principii:

management al congestionării 
nediscriminatorii şi transparente, care 
facilitează comerţul transfrontalier cu 
gaze şi care au la bază următoarele 
principii:

(a) în cazul unei congestionări
contractuale, operatorul de sisteme de 
transport oferă capacitatea neutilizată pe 
piaţa principală cel puţin pe baza unui 
aranjament pe termen scurt şi întreruptibil;

(a) pentru a preveni congestionările
contractuale, operatorul de sisteme de 
transport oferă capacitatea neutilizată pe 
piaţa principală cel puţin pe baza unui
aranjament pe termen scurt;”

(b) utilizatorii de reţele care doresc să 
revândă sau să subînchirieze pe piaţa 
secundară capacitatea contractată şi 
neutilizată sunt abilitaţi să o facă.”

Or. en

Justificare

Access to transport capacity and thus the application of appropriate capacity allocation 
mechanisms (CAM) and congestion management procedures (CMP) which ensure efficient 
use of the existing infrastructure are crucial for the development of a single European gas 
market. Art. 5 should be amended by including the cross-border dimension of capacity 
allocation mechanisms and congestion management procedures.

Amendamentul 205
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – punctul 3 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) în cazul unei congestionări 
contractuale, operatorul de sisteme de 
transport oferă capacitatea neutilizată pe 
piaţa principală cel puţin pe baza unui 
aranjament pe termen scurt şi întreruptibil;

(a) în cazul unei congestionări 
contractuale, operatorul de sisteme de 
transport oferă capacitatea neutilizată pe 
piaţa principală cel puţin pe baza unui 
aranjament pe termen scurt şi întreruptibil, 
realizat pe baze nediscriminatorii şi cu 
respectarea principiilor liberei 
concurenţe.
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Or. ro

Justificare

Principiile de transparenta si nediscriminare asigura conditii egale pentru toti operatorii si 
garanteaza protejarea intereselor consumatorilor.

Amendamentul 206
Dominique Vlasto

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – punctul 3 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) în cazul unei congestionări 
contractuale, operatorul de sisteme de 
transport oferă capacitatea neutilizată pe 
piaţa principală cel puţin pe baza unui 
aranjament pe termen scurt şi întreruptibil;

(a) în cazul unei congestionări 
contractuale, operatorul de sisteme de 
transport oferă capacitatea neutilizată pe 
piaţa principală cel puţin pe baza unui 
aranjament pe termen scurt şi întreruptibil, 
în măsura în care aceasta nu împiedică 
punerea în aplicare a unor contracte de 
furnizare pe termen lung;

Or. fr

Justificare

L'élaboration des règles de gestion de la congestion devrait prendre en compte les 
engagements des transporteurs envers le consommateur final et la sécurité 
d'approvisionnement (existence de contrats d'approvisionnement de long terme.)

Amendamentul 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)



AM\717804RO.doc 37/89 PE404.708v01-00

RO

Text propus de Comisie Amendament

(ba) La articolul 5, se inserează următorul 
alineat:
„(3a) Atunci când capacitatea contractată 
în baza contractelor de transport în 
vigoare rămâne neutilizată şi intervine 
congestionarea contractuală, se aplică 
alineatul (3), cu excepţia cazului în care 
acest lucru ar contraveni cerinţelor 
contractelor de transport în vigoare. În 
cazul în care acest lucru ar contraveni 
contractelor de transport în vigoare, 
operatorii de reţele de transport 
înaintează către utilizatorul reţelei, după 
consultarea autorităţilor competente, o 
cerere de utilizare a capacităţii neutilizate 
pe piaţa secundară, în conformitate cu 
alineatul (3).”

Or. en

Justificare

Reinstating a provision, which was deleted from Regulation 1775/2005.

Amendamentul 208
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

„(6) Operatorii de sisteme de transport 
evaluează în mod regulat cererea de noi 
investiţii de pe piaţă. La planificarea de noi 
investiţii, operatorii de sisteme de transport 
evaluează cererea de pe piaţă.”

„(6) Operatorii de sisteme de transport 
evaluează în mod regulat cererea de noi 
investiţii de pe piaţă. La planificarea de noi 
investiţii, operatorii de sisteme de transport 
evaluează cererea de pe piaţă ţinând cont 
de criteriul siguranţei aprovizionării.”

Or. en
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Justificare

Market demand shouldn’t be the only criterion to be considered when planning new 
investments. Security of supply is a key issue and it cannot be guaranteed if infrastructures 
are just designed to supply demand, but they don’t take into account, for example, the case of 
a fault in a transmission infrastructure.

Amendamentul 209
Paul Rübig

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera da (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(da) Se inserează următorul alineat (6a):
„(6a) În cazul în care are loc o 
congestionare fizică pe termen lung, 
operatorii de sisteme de transport 
soluţionează problema congestionării prin 
adăugarea de noi capacităţi, în 
conformitate cu cererea de pe piaţă. 
Pentru a evalua cererea de pe piaţă, 
operatorii de sisteme de transport 
întreprind proceduri de evaluare şi de 
atribuire a capacităţii („open season 
procedure”).”

Or. de

Justificare

Der neue Absatz 7 in Artikel 5 legt fest, dass die Pflicht der Fernleitungsnetzbetreiber zum 
Engpassmanagement auch beinhaltet, langfristige Engpässe zu beheben, indem sie gemäß der 
Marktnachfrage, die in Open-Season-Verfahren (dienen der Bedarfsabfrage des Marktes und 
ggf. einer möglichst transparenten und diskriminierungsfreien Kapazitätsvergabe bzw. 
Zugangsermöglichung an Dritte)  festgestellt wurde, in neue Infrastrukturen investieren. 
Fernleitungsnetzbetreiber werden dadurch verpflichtet, Open-Season-Verfahren abzuhalten.
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Amendamentul 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera da (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(da) Se inserează următorul alineat (6a):
„(6a) În cazul în care are loc o 
congestionare fizică pe termen lung, 
operatorii de sisteme de transport aplică 
procedee de gestiune a congestionărilor 
pe termen lung soluţionând problema 
congestionării prin adăugirea de noi 
capacităţi, în conformitate cu cererea de 
pe piaţă. Pentru a evalua cererea de pe 
piaţă, operatorii de sisteme de transport 
întreprind proceduri de evaluare şi de 
atribuire a capacităţii („open season 
procedure”).”

Or. en

Justificare

This amendment specifies that long term congestion management of TSOs shall cover the 
responsibility to sort out long term congestion by investing in new infrastructure according to 
the market demand identified in open season procedures. TSOs shall be responsible to 
undertake open season procedures.

Amendamentul 211
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera da (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(da) Se inserează următorul alineat (6a):
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„(6a) Pentru prevenirea congestionărilor 
fizice pe termen lung, operatorii de 
sisteme de transport aplică procedee de 
gestionare a congestionărilor pe termen 
lung, soluţionând problema 
congestionării prin adăugarea de noi 
capacităţi, în conformitate cu cererea de 
pe piaţă.”

Or. en

(This amendment introduces a new subparagraph to existing Article 5 of Regulation 
1775/2005.)

Justificare

The new paragraph 6(a) new in Article 5 specifies that long term congestion management of 
TSOs shall cover the responsibility to sort out long term congestion by investing in new 
infrastructure according to the market demand identified in open season procedures. TSOs 
shall be responsible to undertake open season procedures.

Amendamentul 212
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 – litera db (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5 – alineatul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(db) Se inserează următorul alineat (6b):
„(6b) Autorităţile naţionale de 
reglementare monitorizează modul în care 
sunt gestionate congestionările în cadrul 
sistemelor naţionale de distribuţie a 
gazelor şi în cadrul sistemelor de 
interconectare. 
Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităţilor 
naţionale de reglementare procedurile lor 
de gestionare a congestionărilor, inclusiv 
cele privind atribuirea capacităţilor. 
Înainte de a le aproba, autorităţile 
naţionale de reglementare pot cere 
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modificarea acestor proceduri.”

Or. en

(This amendment introduces a new subparagraph to existing Article 5 of Regulation 
1775/2005.)

Justificare

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

Amendamentul 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5a  –  alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Participanţilor pe piaţă li se pune la 
dispoziţie capacitatea maximă a 
instalaţiilor de depozitare şi de GNL, 
ţinându-se seama de integritatea şi 
exploatarea sistemului.

(1) Participanţilor pe piaţă li se pune la 
dispoziţie capacitatea maximă a 
instalaţiilor de depozitare şi de GNL, 
ţinându-se seama de integritatea şi 
funcţionarea sistemului pe baza accesului 
reglementat ex-ante la toate instalaţiile de 
depozitare a gazului din UE, luând în 
considerare în mod corespunzător 
particularităţile geologice ale instalaţiilor 
de depozitare respective şi multiplele 
funcţii ale depozitării, precum siguranţa 
aprovizionării şi facilitarea funcţionării 
pieţei.

Or. en

Justificare

Regulated access to storages are crucial both for insuring solidarity between Member States 
when it comes to gas and for the functioning of the market; in order to ensure a transparent 
and secure use of the storage capacities in the EU Eu regulators will establish ex-ante 
detailed rules for the access of these storages taking due account of the complexities of the 
subject -geological specificities of the different storages and the trade-off between security of 
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supply and market facilitation.

Amendamentul 214
Dominique Vlasto

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 5a – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Aceste măsuri iau în calcul integritatea 
sistemului vizat, precum şi siguranţa 
aprovizionării.

Or. fr

Justificare

Selon le principe reconnu par les lignes directrices concernant les principes de gestion de la 
congestion pour les réseaux de transport, l’élaboration des règles de la gestion de la 
congestion devraient prendre en compte les engagements des transporteurs envers le 
consommateur final et les spécificités physiques des infrastructures.

Amendamentul 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(aa) Se introduce următorul alineat (4a):
(4a) Atunci când un operator de reţele de 
transport consideră că nu este autorizat, 
din motive de confidenţialitate, să dea 
publicităţii toate datele cerute, acesta 
solicită din partea autorităţilor 
competente autorizarea de a limita 
publicarea cu privire la punctul sau 
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punctele în cauză.
Autorităţile competente acordă sau refuză 
autorizarea, după caz, luând în 
considerare, în special, nevoia legitimă de 
a respecta confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi obiectivul de a crea o piaţă 
internă a gazelor competitivă. În cazul în 
care se acordă autorizarea, capacitatea 
disponibilă se dă publicităţii fără a se 
divulga date numerice care ar putea 
contraveni confidenţialităţii.
Nu se acordă niciun fel de autorizare de 
tipul celei menţionate la prezentul alineat 
în cazul în care doi sau mai mulţi 
utilizatori ai reţelei au contractat 
capacitate la acelaşi punct.

Or. en

Justificare

Reinstating a provision, which was deleted from Regulation 1775/2005.

Amendamentul 216
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(b) alineatul (5) se elimină; eliminat

Or. de

Justificare

Erforderlich ist die die „3-Minus“-Regel (vgl. ÄA zu Art. 6a Absatz 2) auch für den 
Netzbereich, d. h. eine entsprechende Regelung müsste auch in Artikel 6 enthalten sein, d.h. 
die von der Kommission vorgesehene Streichung des Artikel 6 Absatz 5 muss rückgängig 
gemacht werden.
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Amendamentul 217
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(b) alineatul (5) se elimină; eliminat

Or. en

Justificare

It is necessary that the „3-Minus“-rule (see Art. 6a paragraph 2) applies also for the network 
area. The deletion of article 6 paragraph 5 must be revoked as it would have negative 
consequences: economically sensitive information would be accessible to other market 
participants. In regions with less than 3 users market participants may monitor purchase and 
sale positions and would be able to manipulate prices. There has to be a balance between 
transparency and confidentiality needs.

Amendamentul 218
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(b) alineatul (5) se elimină; eliminat

Or. de

Justificare

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Das Recht eines jeden 
Transport- & Speicherkunden auf vertrauliche Behandlung seiner Daten (z.B. 
Transportmengen) darf nicht so beschränkt werden, dass Rückschlüsse auf sein Verhalten auf 
dem Handelsmarkt gezogen werden können. Der Fernleitungsnetzbetreiber hat Sorge zu 
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tragen, dass Daten, die ebensolche Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen 
Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellt werden.

Amendamentul 219
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(ba) alineatul (5) se înlocuieşte cu 
următorul text:
Utilizatorii reţelei pot solicita operatorilor 
de reţele de transport ca, din motive de 
confidenţialitate, să nu publice asemenea 
date în sensul primei teze, dacă publicarea 
acestora ar aduce atingere secretelor 
comerciale şi profesionale ale 
utilizatorilor reţelei. În acest caz, 
operatorul reţelei de transport solicită 
autorităţii competente să autorizeze 
limitarea publicării în ceea ce priveşte 
punctele respective sau punctul respectiv.
Autoritatea competentă acordă sau 
refuză autorizarea în funcţie de caz, 
luând în considerare în special, pe de o 
parte, nevoia legitimă de a respecta 
confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi, pe de altă parte, interesul 
public faţă de publicare. Atunci când se 
acordă autorizarea, capacitatea 
disponibilă se publică fără a se divulga 
date numerice care ar putea contraveni 
confidenţialităţii.
Nu se acordă niciun fel de autorizare 
menţionată la prezentul alineat atunci 
când trei sau mai mulţi utilizatori ai 
reţelei au contractat capacitate la acelaşi 
punct.

Or. de
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Justificare

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Das Recht eines jeden 
Transport- & Speicherkunden auf vertrauliche Behandlung seiner Daten (z.B. 
Transportmengen) darf nicht so beschränkt werden, dass Rückschlüsse auf sein Verhalten auf 
dem Handelsmarkt gezogen werden können. Der Fernleitungsnetzbetreiber hat Sorge zu 
tragen, dass Daten, die ebensolche Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen 
Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellt werden.

Amendamentul 220
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(ba) alineatul (5) se înlocuieşte cu 
următorul text:
Utilizatorii reţelei pot solicita operatorilor 
de reţele de transport ca, din motive de 
confidenţialitate, să nu publice asemenea 
date în sensul articolului 6 alineatul (6), 
dacă publicarea acestora ar aduce 
atingere secretelor comerciale şi 
profesionale ale utilizatorilor reţelei. În 
acest caz, operatorul reţelei de transport 
solicită autorităţii competente să 
autorizeze limitarea publicării în ceea ce 
priveşte punctul respectiv sau punctele 
respective.
Autoritatea competentă acordă sau 
refuză autorizarea în funcţie de caz, 
luând în considerare în special, pe de o 
parte, nevoia legitimă de a respecta 
confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi, pe de altă parte, interesul 
public faţă de publicare. Atunci când se 
acordă autorizarea, capacitatea 
disponibilă se publică fără a se divulga 
date numerice care ar putea contraveni 
confidenţialităţii.
Nu se acordă niciun fel de autorizare 
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menţionată la prezentul alineat atunci 
când trei sau mai mulţi utilizatori ai 
reţelei au contractat capacitate la acelaşi 
punct.

Or. de

Justificare

Eine Streichung der „3-Minus“-Regel in Artikel 5 würde sich negativ auswirken, da 
wirtschaftlich sensible Informationen von Netznutzern anderen Marktteilnehmern / 
Mitbewerbern zugänglich wären. In Regionen mit weniger als drei Nutzern könnten 
Marktakteure Liefer- und Verkaufspositionen dieser Nutzer nach verfolgen und insofern 
Preise manipulieren. Marktpreise könnten manipuliert werden durch die Terminierung von 
Gasverkäufen zu dem Zeitpunkt, wenn Marktakteure Gas am meisten nachfragen.

Amendamentul 221
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

„(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică informaţiile ex ante şi ex post 
privind cerea şi oferta, pe baza 
nominalizărilor, a previziunilor şi a 
fluxurilor realizate de intrare şi de ieşire 
din sistem. Nivelul de detaliu al 
informaţiilor care se publică reflectă 
informaţiile disponibile operatorilor de 
sisteme de transport.

„(7) Utilizatorii de reţea pot solicita 
operatorilor de sisteme de transport să 
păstreze confidenţialitatea datelor în 
cauză, în cazul în care aceştia consideră 
că astfel de date încalcă confidenţialitatea 
operaţională şi comercială. Într-un astfel 
de caz, operatorul de sistem de transport 
respectiv solicită autorităţii 
corespunzătoare autorizarea de a limita 
publicarea cu privire la punctul sau 
punctele în cauză.

Operatorii de sisteme de transport publică 
măsurile luate, precum şi costurile 
suportate şi veniturile generate în 
legătură cu echilibrarea sistemului.

Autorităţile competente acordă sau refuză 
autorizarea, după caz. În cazul în care se 
acordă autorizarea, capacitatea 
disponibilă se dă publicităţii fără a se 
divulga date numerice care ar putea 
contraveni confidenţialităţii. 

Participanţii pe piaţă implicaţi furnizează 
operatorilor de sisteme de transport datele 

Nu se acordă niciun fel de autorizare de 
tipul celei menţionate la prezentul alineat 
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prevăzute la prezentul articol.” în cazul în care trei sau mai mulţi 
utilizatori ai reţelei au contractat 
capacitate la acelaşi punct.”

Or. en

Amendamentul 222
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică informaţiile ex ante şi ex post 
privind cerea şi oferta, pe baza 
nominalizărilor, a previziunilor şi a 
fluxurilor realizate de intrare şi de ieşire 
din sistem. Nivelul de detaliu al 
informaţiilor care se publică reflectă 
informaţiile disponibile operatorilor de 
sisteme de transport.

(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică informaţiile relevante ex ante şi ex 
post privind cerea şi oferta, pe baza 
nominalizărilor, a previziunilor şi a 
fluxurilor realizate de intrare şi de ieşire 
din sistem. Nivelul de detaliu al 
informaţiilor care se publică reflectă 
informaţiile disponibile operatorilor de 
sisteme de transport, cu condiţia de a nu se 
aduce atingere unor secrete comerciale 
legitime.

Operatorii de sisteme de transport publică
măsurile luate, precum şi costurile 
suportate şi veniturile generate în legătură 
cu echilibrarea sistemului.

Operatorii de sisteme de transport 
informează autoritatea competentă despre
măsurile luate, precum şi despre costurile 
suportate şi veniturile generate în legătură 
cu echilibrarea sistemului.

Participanţii pe piaţă implicaţi furnizează 
operatorilor de sisteme de transport datele 
prevăzute la prezentul articol.

Participanţii pe piaţă implicaţi furnizează 
operatorilor de sisteme de transport datele 
prevăzute la prezentul articol.

Or. de

Justificare

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Das Recht eines jeden 
Transport- & Speicherkunden auf vertrauliche Behandlung seiner Daten (z.B. 
Transportmengen) darf nicht so beschränkt werden, dass Rückschlüsse auf sein Verhalten auf 
dem Handelsmarkt gezogen werden können. Der Fernleitungsnetzbetreiber hat Sorge zu 
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tragen, dass Daten, die ebensolche Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen 
Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellt werden.

Amendamentul 223
Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

„(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică informaţiile ex ante şi ex post 
privind cerea şi oferta, pe baza 
nominalizărilor, a previziunilor şi a 
fluxurilor realizate de intrare şi de ieşire 
din sistem. Nivelul de detaliu al 
informaţiilor care se publică reflectă 
informaţiile disponibile operatorilor de 
sisteme de transport.

„(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică informaţiile ex ante şi ex post 
privind cerea şi oferta, pe baza 
nominalizărilor, a previziunilor şi a 
fluxurilor realizate de intrare şi de ieşire 
din sistem. Nivelul de detaliu al 
informaţiilor care se publică reflectă 
informaţiile disponibile operatorilor de 
sisteme de transport.

Operatorii de sisteme de transport publică
măsurile luate, precum şi costurile 
suportate şi veniturile generate în legătură 
cu echilibrarea sistemului.

Operatorii de sisteme de transport pun la 
dispoziţia autorităţii naţionale de 
reglementare măsurile luate, precum şi 
costurile suportate şi veniturile generate în 
legătură cu echilibrarea sistemului.

Participanţii pe piaţă implicaţi furnizează 
operatorilor de sisteme de transport datele 
prevăzute la prezentul articol.”

Participanţii pe piaţă implicaţi furnizează 
operatorilor de sisteme de transport datele 
prevăzute la prezentul articol.”

Or. en

Justificare

This information is commercially sensitive and could place the Transmission System 
Operators at a disadvantage on the market.
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Amendamentul 224
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 –  alineatul 7 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

„(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică informaţiile ex ante şi ex post 
privind cerea şi oferta, pe baza 
nominalizărilor, a previziunilor şi a 
fluxurilor realizate de intrare şi de ieşire 
din sistem. Nivelul de detaliu al 
informaţiilor care se publică reflectă 
informaţiile disponibile operatorilor de 
sisteme de transport.

„(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică informaţiile ex post privind cerea şi 
oferta, pe baza fluxurilor realizate de 
intrare şi de ieşire din sistem. Nivelul de 
detaliu al informaţiilor care se publică 
reflectă informaţiile disponibile 
operatorilor de sisteme de transport.

Or. en

Justificare

Ex post information is useful for understanding market and price movements and should be 
published. However, TSOs should not have to make public ex ante information, i.e. forecasts, 
on large consumers’ gas supply or demand. This would for instance reveal the commercial 
position of large consumers which are directly connected to the gas transmission network.

Amendamentul 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6 –  alineatul 7 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

„(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică informaţiile ex ante şi ex post 
privind cerea şi oferta, pe baza 
nominalizărilor, a previziunilor şi a 
fluxurilor realizate de intrare şi de ieşire 
din sistem. Nivelul de detaliu al 
informaţiilor care se publică reflectă 

„(7) Operatorii de sisteme de transport 
publică zilnic, în regim ex-ante şi în timp 
real, în cazul în care au loc schimbări,
informaţii sub formă numerică pentru 
fiecare punct de intrare şi de ieşire 
corespunzător, cu privire la:
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informaţiile disponibile operatorilor de 
sisteme de transport.

(a) capacitatea maximă disponibilă din 
punct de vedere tehnic,
(b) capacitatea disponibilă pentru 
comercializare şi cea rezervată (sau 
contractată),
(c) calendarul lucrărilor de întreţinere şi 
întreruperile planificate.
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii următoarele informaţii, sub
formă numerică, cu privire la fiecare 
punct de intrare şi de ieşire 
corespunzător:
(a) fluxurile zilnice de gaze, inclusiv 
întreruperi ale fluxurilor respective, în 
regim ex-post, cel târziu la o zi după 
încheierea zilei-gaz corespunzătoare,
(b) fluxurile de gaze zilnice din trecut, 
inclusiv întreruperi ale acestor fluxuri, 
pentru ultimii [zece ani], în regim 
continuu,
(c) notificarea fiecărui transportator 
corespunzător cu privire la alocările 
zilnice, în regim ex-post, cel târziu la o zi 
după încheierea zilei-gaz 
corespunzătoare.
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii următoarele informaţii, sub 
formă numerică, cu privire la fiecare 
punct de interconectare: 
(a) fluxurile zilnice totale ascendente, în 
regim ex-post, cel târziu la o zi după 
încheierea zilei-gaz corespunzătoare,
(b) fluxurile zilnice totale ascendente din 
trecut, pentru ultimii [zece ani], în regim 
continuu.
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii, sub formă numerică, 
previziunile privind cererea zilnică totală 
pentru fiecare zonă de echilibrare 
corespunzătoare, în regim ex-ante, cel 
târziu la începutul zilei-gaz precedente 
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corespunzătoare.
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii, în timp real, taxa de 
dezechilibru pentru fiecare perioadă de 
echilibrare corespunzătoare.
Fiecare operator de sistem de transport 
pune la dispoziţia fiecărui expeditor 
corespunzător, în fiecare perioadă de 
echilibrare, date preliminare cu privire la 
dezechilibru şi la costuri, cel târziu la o 
lună după încheierea perioadei de 
echilibrare respective, datele finale fiind 
puse la dispoziţie timp de cel mult trei luni 
dar nu mai târziu de un an de la 
încheierea perioadei de echilibrare.
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii, în regim ex-post şi cel târziu 
la o zi de la încheierea zilei-gaz 
corespunzătoare, informaţiile cu privire la 
totalul zilnic al stocării în conductă 
(inclusiv informaţiile istorice pentru 
ultimii [10] ani).
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii, în regim ex-ante, previziunile 
privind totalul zilnic al stocării în 
conductă pentru sfârşitul fiecărei zile-gaz 
corespunzătoare.
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii metoda de calculare a 
cantităţii şi taxelor de dezechilibru. În 
cazul în care au loc modificări ale 
informaţiilor corespunzătoare, fiecare 
operator de sistem de transport furnizează 
fără întârziere informaţii actualizate. 
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii informaţiile cu privire la baza 
pe care se fondează declararea unei stări 
de urgenţă privind aprovizionarea, 
inclusiv procedurile pentru aceasta. În 
cazul în care au loc modificări ale 
informaţiilor corespunzătoare, fiecare 
operator de sistem de transport furnizează 
fără întârziere informaţii actualizate. 
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii o specificaţie deplină a 
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parametrilor privind calitatea gazului 
aplicabili sistemului, precum şi 
procedurile şi normele (inclusiv toate 
costurile aferente) privind tratarea 
oricărui fel de gaze care nu se încadrează 
în parametrii specificaţi. În cazul în care 
au loc modificări ale informaţiilor 
corespunzătoare, fiecare operator de 
sistem de transport furnizează fără 
întârziere informaţii actualizate.
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii, în regim ex-post, informaţiile 
cu privire la valorile zilnice reale 
măsurate ale parametrilor-cheie privind 
calitatea gazelor cel târziu la trei zile după 
încheierea zilei-gaz corespunzătoare.
Fiecare operator de sistem de transport dă 
publicităţii orice acorduri cu privire la 
echilibrarea operaţională şi la 
interconectare (sau alte acorduri 
echivalente) care stabilesc dispoziţii în 
legătură cu alocarea fluxurilor de gaze 
(inclusiv metodele aplicate), precum şi 
informaţiile aferente. În cazul în care au 
loc modificări ale informaţiilor 
corespunzătoare, fiecare operator de 
sistem de transport furnizează fără 
întârziere informaţii actualizate.
Fiecare operator de sistem de transport 
oferă utilizatorilor de reţea un sistem 
sigur, pe internet, de rezervare de 
capacitate şi de nominalizare.
Cerinţele expuse în prezentul alineat sunt 
puse la dispoziţie fără taxă suplimentară, 
cu acces pe internet uşor de utilizat şi 
transparent, fiind accesibile tuturor 
utilizatorilor de reţea (inclusiv 
utilizatorilor de reţea potenţiali).

Or. en

Justificare

The transparency requirements identified in the proposed amendments represent the minimum 
requirements necessary to support the development of an efficient and effective EU gas 
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market and as such legal obligations should be placed on TSOs to ensure that the information 
is made available to the market. The existing transparency requirements are not sufficiently 
prescriptive and they do not cover all of the information that the market requires.

Amendamentul 226
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a  –  alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În legătură cu serviciile furnizate, 
fiecare operator de sistem de depozitare şi 
GNL publică informaţii cu privire la 
capacităţile de depozitare şi ale instalaţiilor 
GNL contractate şi disponibile, pe bază 
numerică, în mod regulat şi continuu şi 
într-o formă standardizată şi accesibilă.

(2) În legătură cu serviciile furnizate, 
fiecare operator de sistem de depozitare şi 
GNL publică informaţii cu privire la 
capacităţile de depozitare şi ale instalaţiilor 
GNL contractate şi disponibile, pe bază 
numerică, în mod regulat şi continuu şi 
într-o formă standardizată şi accesibilă, 
atât timp cât trei sau mai mulţi utilizatori 
contractează capacităţi.

Or. en

Justificare

The „3-Minus“-rule must apply to protect market participants who may monitor purchase 
and sale positions and would thus be able to manipulate prices. In any case involving three or 
more users, information must be made public.

Amendamentul 227
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a  – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În legătură cu serviciile furnizate, 
fiecare operator de sistem de depozitare şi 

(2) În legătură cu serviciile furnizate, 
fiecare operator de sistem de depozitare şi 
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GNL publică informaţii cu privire la 
capacităţile de depozitare şi ale instalaţiilor 
GNL contractate şi disponibile, pe bază 
numerică, în mod regulat şi continuu şi 
într-o formă standardizată şi accesibilă.

GNL publică informaţii cu privire la 
capacităţile de depozitare şi ale instalaţiilor 
GNL contractate şi disponibile, pe bază 
numerică, în mod regulat şi continuu şi 
într-o formă standardizată şi accesibilă, 
atâta timp cât trei sau mai mulţi utilizatori 
dispun de capacităţi contractate.

Or. de

Justificare

Allgemein sollten diese Daten nur veröffentlicht werden, wenn die „3-Minus“-Regel erfüllt 
wird. Vgl. die Begründung zu Artikel 6 Abs. 7 (neu).

Amendamentul 228
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În legătură cu serviciile furnizate, 
fiecare operator de sistem de depozitare şi 
GNL publică informaţii cu privire la 
capacităţile de depozitare şi ale instalaţiilor 
GNL contractate şi disponibile, pe bază 
numerică, în mod regulat şi continuu şi 
într-o formă standardizată şi accesibilă.

(2) În legătură cu serviciile furnizate, 
fiecare operator de sistem de depozitare şi 
GNL publică informaţii cu privire la 
capacităţile de depozitare şi ale instalaţiilor 
GNL contractate şi disponibile, pe bază 
numerică, în mod regulat şi continuu şi 
într-o formă standardizată şi accesibilă, 
atât timp cât trei sau mai mulţi utilizatori 
dispun de capacităţi contractate.

Or. de

Justificare

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Denn 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. Der 
Fernleitungsnetzbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass Daten, die ebensolche 
Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen Regulierungsbehörde zur Verfügung 
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gestellt werden.

Amendamentul 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În legătură cu serviciile furnizate, 
fiecare operator de sistem de depozitare şi 
GNL publică informaţii cu privire la 
capacităţile de depozitare şi ale instalaţiilor 
GNL contractate şi disponibile, pe bază 
numerică, în mod regulat şi continuu şi 
într-o formă standardizată şi accesibilă.

(2) În legătură cu serviciile furnizate, 
fiecare operator de sistem de depozitare şi 
GNL publică informaţii cu privire la 
capacităţile de depozitare şi ale instalaţiilor 
GNL contractate şi disponibile, pe bază 
numerică, în mod regulat şi continuu şi 
într-o formă standardizată şi accesibilă, 
atâta timp cât trei sau mai mulţi utilizatori 
dispun de capacităţi contractate.

Or. de

Justificare

Die Veröffentlichung derartiger Daten sollte nur erlaubt sein, solange drei oder mehr Nutzer 
die Kapazitäten nutzen. Anderenfalls könnte durch die möglichen Rückschlüsse das 
Betriebsgeheimnis gefährdet werden.

Amendamentul 230
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Operatorii de sisteme de depozitare şi 
GNL publică cantitatea de gaze existentă în 
fiecare instalaţie de depozitare sau de 
GNL, fluxurile de intrare şi de ieşire, 

(4) Atât timp cât trei sau mai mulţi 
utilizatori dispun de capacităţi 
contractate, toţi operatorii de sisteme de 
depozitare şi GNL publică cantitatea de 
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precum şi capacităţile disponibile de 
depozitare şi capacităţile instalaţiilor de 
GNL, inclusiv cu privire la instalaţiile 
scutite de la obligaţia de a acorda acces 
terţilor. Aceste informaţii se comunică, de 
asemenea, operatorului sistemului de 
transport care le publică la nivel consolidat, 
pentru fiecare sistem sau subsistem, definit 
cu ajutorul punctelor relevante. Aceste 
informaţii se actualizează cel puţin o dată 
pe zi.

gaze existentă în fiecare instalaţie de 
depozitare sau de GNL, fluxurile de intrare 
şi de ieşire, precum şi capacităţile 
disponibile de depozitare şi capacităţile 
instalaţiilor de GNL, inclusiv cu privire la 
instalaţiile scutite de la obligaţia de a 
acorda acces terţilor. Aceste informaţii se 
comunică, de asemenea, operatorului 
sistemului de transport care le publică la 
nivel consolidat, pentru fiecare sistem sau 
subsistem, definit cu ajutorul punctelor 
relevante. Aceste informaţii se actualizează 
cel puţin o dată pe zi.

Or. de

Justificare

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Denn 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. Der 
Fernleitungsnetzbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass Daten, die ebensolche 
Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen Regulierungsbehörde zur Verfügung 
gestellt werden.

Amendamentul 231
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Operatorii de sisteme de depozitare şi 
GNL publică cantitatea de gaze existentă în 
fiecare instalaţie de depozitare sau de 
GNL, fluxurile de intrare şi de ieşire, 
precum şi capacităţile disponibile de 
depozitare şi capacităţile instalaţiilor de 
GNL, inclusiv cu privire la instalaţiile 
scutite de la obligaţia de a acorda acces 

4. Atât timp cât trei sau mai mulţi 
utilizatori dispun de capacităţi 
contractate, toţi operatorii de sisteme de 
depozitare şi GNL publică cantitatea de 
gaze existentă în fiecare instalaţie de 
depozitare sau de GNL, fluxurile de intrare 
şi de ieşire, precum şi capacităţile 
disponibile de depozitare şi capacităţile 
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terţilor. Aceste informaţii se comunică, de 
asemenea, operatorului sistemului de 
transport care le publică la nivel consolidat, 
pentru fiecare sistem sau subsistem, definit 
cu ajutorul punctelor relevante. Aceste 
informaţii se actualizează cel puţin o dată 
pe zi.

instalaţiilor de GNL, inclusiv cu privire la 
instalaţiile scutite de la obligaţia de a 
acorda acces terţilor. Aceste informaţii se 
comunică, de asemenea, operatorului 
sistemului de transport care le publică la 
nivel consolidat, pentru fiecare sistem sau 
subsistem, definit cu ajutorul punctelor 
relevante. Aceste informaţii se actualizează 
cel puţin o dată pe zi.

Or. de

Justificare

Allgemein sollten diese Daten nur veröffentlicht werden, wenn die „3-Minus“-Regel erfüllt 
wird. Vgl. die Begründung zu Artikel 6 Abs. 7 (neu).

Amendamentul 232
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a  –  alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Operatorii de sisteme de depozitare şi 
GNL publică cantitatea de gaze existentă în 
fiecare instalaţie de depozitare sau de 
GNL, fluxurile de intrare şi de ieşire, 
precum şi capacităţile disponibile de 
depozitare şi capacităţile instalaţiilor de 
GNL, inclusiv cu privire la instalaţiile 
scutite de la obligaţia de a acorda acces 
terţilor. Aceste informaţii se comunică, de 
asemenea, operatorului sistemului de 
transport care le publică la nivel consolidat, 
pentru fiecare sistem sau subsistem, definit 
cu ajutorul punctelor relevante. Aceste 
informaţii se actualizează cel puţin o dată 
pe zi.

(4) Atât timp cât trei sau mai mulţi 
utilizatori contractează capacităţi,
operatorii de sisteme de depozitare şi GNL 
publică cantitatea de gaze existentă în 
fiecare instalaţie de depozitare sau de 
GNL, fluxurile de intrare şi de ieşire, 
precum şi capacităţile disponibile de 
depozitare şi capacităţile instalaţiilor de 
GNL, inclusiv cu privire la instalaţiile 
scutite de la obligaţia de a acorda acces 
terţilor. Aceste informaţii se comunică, de 
asemenea, operatorului sistemului de 
transport care le publică la nivel consolidat, 
pentru fiecare sistem sau subsistem, definit 
cu ajutorul punctelor relevante. Aceste 
informaţii se actualizează cel puţin o dată 
pe zi.
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Or. en

Justificare

The „3-Minus“-rule must apply to protect market participants who may monitor purchase 
and sale positions and are thus able to manipulate prices. In any case involving three or more 
users, information must be made public.

Amendamentul 233
Dominique Vlasto

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Operatorii de sisteme de depozitare şi 
GNL publică cantitatea de gaze existentă în 
fiecare instalaţie de depozitare sau de 
GNL, fluxurile de intrare şi de ieşire, 
precum şi capacităţile disponibile de 
depozitare şi capacităţile instalaţiilor de 
GNL, inclusiv cu privire la instalaţiile 
scutite de obligaţia de a acorda acces 
terţilor. Aceste informaţii se comunică, de 
asemenea, operatorului sistemului de 
transport care le publică la nivel consolidat, 
pentru fiecare sistem sau subsistem, definit 
cu ajutorul punctelor relevante. Aceste 
informaţii se actualizează cel puţin o dată 
pe zi.

(4) Toţi operatorii de sisteme de depozitare 
şi GNL publică cantitatea de gaze existentă 
în fiecare instalaţie de depozitare sau grup 
de instalaţii de depozitare din aceeaşi 
zonă de echilibrare sau de GNL, fluxurile 
de intrare şi de ieşire, precum şi 
capacităţile disponibile de depozitare şi 
capacităţile instalaţiilor de GNL, inclusiv 
cu privire la instalaţiile scutite de obligaţia 
de a acorda acces terţilor. Aceste informaţii 
se comunică, de asemenea, operatorului 
sistemului de transport care le publică la 
nivel consolidat, pentru fiecare sistem sau 
subsistem, definit cu ajutorul punctelor 
relevante. Aceste informaţii se actualizează 
cel puţin o dată pe zi.

Or. fr

Justificare

Les gestionnaires de réseaux de stockage peuvent vendre leurs capacités par site ou par 
groupement de sites. Dans ce dernier cas, la publication de données « par site » n’est pas 
pertinente pour les utilisateurs des stockages. Ce principe a été repris par les GGPSSOs : 
publication par site ou par groupement de sites. Par ailleurs, dans le cas où seule une 
publication par site serait autorisée, des comportements commerciaux court-termistes 
pourraient être encouragés (arbitrages, spéculation).
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Amendamentul 234
David Martin

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a  – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Operatorii de sisteme de depozitare şi 
GNL publică cantitatea de gaze existentă 
în fiecare instalaţie de depozitare sau de 
GNL, fluxurile de intrare şi de ieşire, 
precum şi capacităţile disponibile de 
depozitare şi capacităţile instalaţiilor de 
GNL, inclusiv cu privire la instalaţiile 
scutite de la obligaţia de a acorda acces 
terţilor. Aceste informaţii se comunică, de 
asemenea, operatorului sistemului de 
transport care le publică la nivel 
consolidat, pentru fiecare sistem sau 
subsistem, definit cu ajutorul punctelor 
relevante. Aceste informaţii se actualizează 
cel puţin o dată pe zi.

(4) Operatorii de sisteme de depozitare şi 
GNL comunică operatorului de sistem de 
transport cantitatea de gaze existentă în 
fiecare instalaţie de depozitare sau de 
GNL, fluxurile de intrare şi de ieşire, 
precum şi capacităţile disponibile de 
depozitare şi capacităţile instalaţiilor de 
GNL, inclusiv cu privire la instalaţiile 
scutite de la obligaţia de a acorda acces 
terţilor. Operatorul sistemului de transport 
publică aceste informaţii la nivel 
consolidat, pentru fiecare sistem sau 
subsistem, definit cu ajutorul punctelor 
relevante. Aceste informaţii se actualizează 
cel puţin o dată pe zi.

Or. en

Justificare

If the information is only to be made public on an aggregated basis (which is the information 
required by the market) then it is inconsistent to require LNG and storage operators to 
publish it for each of their facilities.

Amendamentul 235
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(4a) În vederea garantării unor tarife 
transparente, obiective şi 
nediscriminatorii şi a favorizării utilizării 
eficiente a infrastructurilor, operatorii de 
sisteme de depozitare şi de GNL sau 
autorităţile naţionale de reglementare 
corespunzătoare dau publicităţii 
informaţii rezonabil şi suficient de 
detaliate cu privire la derivarea tarifelor, 
la metodologiile de calcul şi la structura 
tarifelor pentru infrastructură, în 
conformitate cu normele privind accesul 
reglementat al terţilor. Operatorii de 
sisteme de transport prezintă spre 
aprobare autorităţilor de reglementare 
procedurile lor de gestionare a 
congestionărilor, inclusiv atribuirea de 
capacităţi. Înainte de a le aproba, 
autorităţile de reglementare pot cere 
modificarea acestor proceduri.

Or. en

Justificare

The transparency provision should not only apply to transmission infrastructures, but also to 
LNG and storage facilities, given the fact that these infrastructures are also subject to 
regulated access (except for exempted infrastructures and infrastructures under negotiated 
TPA according to article 19of Directive 55/2003) and tariffs information must be equally 
made transparent to all the agents.

Amendamentul 236
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Utilizatorii instalaţiilor de GNL şi de 
depozitare pot solicita operatorilor de 
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instalaţii GNL şi de depozitare ca, din 
motive de confidenţialitate, să nu publice 
date în sensul alineatului (4), dacă 
publicarea acestora ar aduce atingere 
secretelor comerciale şi profesionale ale 
utilizatorilor de instalaţii GNL sau de 
depozitare. În acest caz, operatorul reţelei 
de transport solicită autorităţii competente 
să autorizeze limitarea publicării în ceea 
ce priveşte punctele respective sau punctul 
respectiv.
Autoritatea competentă acordă sau refuză 
autorizarea în funcţie de caz, luând în 
considerare în special, pe de o parte, 
nevoia legitimă de a respecta 
confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi, pe de altă parte, interesul 
public faţă de publicare. Atunci când se 
acordă autorizarea, capacitatea 
disponibilă se publică fără a se divulga 
date numerice care ar putea contraveni 
confidenţialităţii.
În orice caz, operatorii de instalaţii de 
GNL şi de depozitare ar trebui să publice 
informaţiile dacă trei sau mai mulţi 
utilizatori de instalaţii de GNL şi de 
depozitare au rezervat capacităţi pe baza 
unor acorduri contractuale sau similare.

Or. de

Justificare

Die bisher geltende „3-Minus“-Regel sollte erhalten bleiben. Denn 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. Der 
Fernleitungsnetzbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass Daten, die ebensolche 
Informationen erhalten, allenfalls der zuständigen Regulierungsbehörde zur Verfügung 
gestellt werden.
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Amendamentul 237
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Utilizatorii instalaţiilor de GNL şi de 
depozitare pot solicita operatorilor de 
instalaţii GNL şi de depozitare ca, din 
motive de confidenţialitate, să nu publice 
date în conformitate cu alineatul (4), dacă 
publicarea acestora ar aduce atingere 
secretelor comerciale şi profesionale ale 
utilizatorilor de instalaţii GNL sau de 
depozitare. În acest caz, operatorii de 
instalaţii de GNL şi de depozitare solicită 
autorităţii competente să autorizeze 
limitarea publicării în ceea ce priveşte 
punctul respectiv sau punctele respective. 
Autoritatea competentă acordă sau refuză 
autorizarea în funcţie de caz, luând în 
considerare în special, pe de o parte, 
nevoia legitimă de a respecta 
confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi, pe de altă parte, interesul 
public faţă de publicare. 
În orice caz, operatorii de instalaţii de 
GNL şi de depozitare ar trebui să publice 
informaţiile dacă trei sau mai mulţi 
utilizatori de instalaţii de GNL şi de 
depozitare au beneficiat de capacităţi pe 
baza unor acorduri contractuale sau 
similare, exceptând cantitatea utilizată 
pentru producţie, precum şi capacităţile 
rezervate operatorilor de sisteme de 
transport exclusiv pentru executarea 
sarcinilor care le revin. În orice caz, în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (3) 
din Regulamentul 2003/55/CE, trebuie 
publicate cele mai importante condiţii 
comerciale. În cazul în care nu sunt 
publicate, informaţiile trebuie puse la 
dispoziţia autorităţilor de reglementare 
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competente, la cererea acestora.

Or. de

Justificare

Siehe Begründung zu Artikel 6 Absatz 7. Eine vergleichbare Situation würde auch hinsichtlich 
der LNG- und Speicherpositionen eintreten, wenn die “3-Shipper Regelung“ aus den 
GGPSSO nicht in die Verordnung übernommen wird.

Amendamentul 238
Paul Rübig

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) În cazul în care un operator de 
sistem de depozitare sau GNL consideră 
că nu este autorizat, din motive de 
confidenţialitate, să dea publicităţii toate 
datele cerute, acesta solicită autorizarea 
autorităţilor competente de a limita 
publicarea cu privire la punctul sau 
punctele în cauză.
Autorităţile competente acordă sau refuză 
autorizarea, după caz, luând în 
considerare, în special, nevoia legitimă de 
a respecta confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi obiectivul de a crea o piaţă 
internă a gazelor competitivă. În cazul în 
care se acordă autorizarea, capacitatea 
disponibilă de depozitare şi/sau GNL se 
publică fără a se divulga date numerice 
care ar putea contraveni confidenţialităţii.

Or. en

Justificare

The Commission’s proposal does not provide for a procedure to deal with commercial secrets 
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in connection with LNG and storage activities. A fair balance has to be struck between the 
interests of the market and the interests of commercial confidentiality.

Amendamentul 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) În cazul în care un operator de 
sistem de depozitare şi/sau GNL consideră 
că nu este autorizat, din motive de 
confidenţialitate, să dea publicităţii toate 
datele cerute, acesta solicită din partea 
autorităţilor competente autorizarea de a 
limita publicarea cu privire la punctul sau 
punctele în cauză.
Autorităţile competente acordă sau refuză 
autorizarea, după caz, luând în 
considerare, în special, nevoia legitimă de 
a respecta confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi obiectivul de a crea o piaţă 
internă a gazelor competitivă. În cazul în 
care se acordă autorizarea, capacitatea 
disponibilă de depozitare şi/sau GNL se 
publică fără a se divulga date numerice 
care ar putea contraveni confidenţialităţii.

Or. en

Justificare

A liquid EU gas market can only emerge if information on transmission, LNG and storage 
capacities are available to all market actors in real time. This is the case in the US market 
and produces good results in that market. The claim that these informations are 
"commercially sensitive" is often abused by dominant market operators for closing the market 
to their potential competitors.



PE404.708v01-00 66/89 AM\717804RO.doc

RO

Amendamentul 240
Hannes Swoboda

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6a – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) În cazul în care un operator de 
sistem de depozitare sau GNL consideră 
că nu este autorizat, din motive de 
confidenţialitate, să dea publicităţii toate 
datele cerute, acesta solicită din partea 
autorităţilor competente autorizarea de a 
limita publicarea cu privire la punctul sau 
punctele în cauză.
Autorităţile competente acordă sau refuză 
autorizarea, după caz, luând în 
considerare, în special, nevoia legitimă de 
a respecta confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi obiectivul de a crea o piaţă 
internă a gazelor competitivă. În cazul în 
care se acordă autorizarea, capacitatea 
disponibilă de depozitare şi/sau GNL se 
publică fără a se divulga date numerice 
care ar putea contraveni confidenţialităţii.

Or. en

Justificare

The Commission’s proposal does not provide for a procedure to deal with commercial secrets 
in connection with LNG and storage activities. A fair balance has to be struck between the 
interests of the market and the interests of commercial confidentiality.

Amendamentul 241
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6b
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Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6b eliminat
Evidenţa datelor pentru operatorii de 

sisteme
Operatorii de sisteme de transport, 
operatorii de sisteme de depozitate şi 
operatorii de sisteme de GNL păstrează la 
dispoziţia autorităţii naţionale de 
reglementare, a autorităţii naţionale în 
materie de concurenţă şi a Comisiei, 
pentru o perioadă de cinci ani, toate 
informaţiile menţionate la articolele 6 şi 
6a, precum şi în partea 3 din anexă.”

Or. en

Justificare

The detailed record keeping procedures provide no additional benefit to the market 
participants. The procedures only imply more bureaucracy and additional costs for all market 
participants. Publication of aggregated data is unacceptable. Regulating authorities shall not 
make public data they store according to the record keeping obligations as in most cases this 
data contains confidential and sensitive information.

Amendamentul 242
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6b

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 6b eliminat
Evidenţa datelor pentru operatorii de 
sisteme
„Operatorii de sisteme de transport, 
operatorii de sisteme de depozitate şi 
operatorii de sisteme de GNL păstrează la 
dispoziţia autorităţii naţionale de 
reglementare, a autorităţii naţionale în 
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materie de concurenţă şi a Comisiei, 
pentru o perioadă de cinci ani, toate 
informaţiile menţionate la articolele 6 şi 
6a, precum şi în partea 3 din anexă.”

Or. de

Justificare

Detaillierte und langfristige Aufbewahrungsanforderungen haben für den Markt keinen 
Nutzen – im Gegenteil führen sie zu unnötiger Bürokratie bei der Berichterstattung und zu 
höheren Kosten für alle Marktteilnehmer. Noch Besorgnis erregender ist die aggregierte 
Veröffentlichung solcher Daten. Es ist nicht akzeptabel, dass Regulierungsbehörden dem 
Markt Daten zur Verfügung stellen dürfen, welche sie von Marktteilnehmern im Rahmen der 
Aufbewahrungsanforderungen erhalten haben. In den meisten Fällen handelt es sich um 
vertrauliche und sensible Informationen.

Amendamentul 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6b

Text propus de Comisie Amendament

Operatorii de sisteme de transport, 
operatorii de sisteme de depozitate şi 
operatorii de sisteme de GNL păstrează la 
dispoziţia autorităţii naţionale de 
reglementare, a autorităţii naţionale în 
materie de concurenţă şi a Comisiei, pentru 
o perioadă de cinci ani, toate informaţiile 
menţionate la articolele 6 şi 6a, precum şi 
în partea 3 din anexă.

Operatorii de sisteme de transport, 
operatorii de sisteme de depozitate şi 
operatorii de sisteme de GNL păstrează la 
dispoziţia autorităţii naţionale de 
reglementare, a autorităţii naţionale în 
materie de concurenţă şi a Comisiei, pentru 
o perioadă de trei ani, toate informaţiile 
menţionate la articolele 6 şi 6a, precum şi 
în partea 3 din anexă.

Or. de

Justificare

Eine Frist von 3 Jahren erscheint für die angestrebte bessere Kontrolle ausreichend.



AM\717804RO.doc 69/89 PE404.708v01-00

RO

Amendamentul 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 6c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(10a) se introduce următorul articol:
„Articolul 6ba
Restricţii privind publicarea informaţiilor
În cazul în care un operator de reţea de 
transport, sisteme de depozitare sau 
instalaţii de GNL consideră că, din motive 
de confidenţialitate, nu este autorizat să 
publice toate datele cerute, acesta cere din 
partea autorităţilor competente 
autorizarea de a limita publicarea în ceea 
ce priveşte punctul sau punctele vizate.
Autorităţile competente acordă sau refuză 
autorizarea, de la caz la caz, ţinând cont 
în special de necesitatea legitimă de a 
respecta confidenţialitatea informaţiilor 
comerciale şi de obiectivul de a crea o 
piaţă a gazului deschisă concurenţei.
Nu se acordă autorizare, în sensul acestui 
articol, în cazul în care trei sau mai mulţi 
utilizatori au contractat capacitate în 
acelaşi punct.

Or. de

Justificare

Im Einzelfall können Veröffentlichungen den nationalen Regelungen im Bereich des 
Datenschutzes zuwiderlaufen oder dazu führen, die Ziele des wettbewerbsoffenen 
Erdgasmarktes zu konterkarieren. Es scheint daher angebracht Einzelfallprüfungen im 
Ausnahmefall zu erlauben.
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Amendamentul 245
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:

eliminat

„(2) Pentru a permite utilizatorilor reţelei 
să ia măsuri corective oportune, 
operatorii de sisteme de transport 
furnizează prin mijloace electronice 
informaţii suficiente, oportune şi fiabile 
în legătură cu situaţia utilizatorilor reţelei 
din punct de vedere al echilibrării.
Informaţiile furnizate reflectă nivelul 
informaţiilor disponibile operatorului 
sistemului de transport şi perioada de 
decontare pentru care se calculează taxe 
de dezechilibru.
Nu se percep taxe pentru furnizarea 
acestor informaţii.”

Or. de

Amendamentul 246
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

„(2) Pentru a permite utilizatorilor reţelei 
să ia măsuri corective oportune, operatorii 
de sisteme de transport furnizează prin 
mijloace electronice informaţii suficiente, 
oportune şi fiabile în legătură cu situaţia 
utilizatorilor reţelei din punct de vedere al 

„(2) Pentru a permite utilizatorilor reţelei 
să ia măsuri corective în timp util, 
operatorii de sisteme de transport 
furnizează prin mijloace electronice 
utilizatorilor de reţea informaţii suficiente, 
prompte şi fiabile în legătură cu situaţia 
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echilibrării. individuală a acestora din punct de vedere 
al echilibrării, fără a aduce atingere 
confidenţialităţii privind situaţia 
individuală a utilizatorilor.

Informaţiile furnizate reflectă nivelul 
informaţiilor disponibile operatorului 
sistemului de transport şi perioada de 
decontare pentru care se calculează taxe de 
dezechilibru.

Informaţiile furnizate reflectă informaţiile 
disponibile operatorului sistemului de 
transport şi perioada de decontare pentru 
care se calculează taxe de dezechilibru.”

Nu se percep taxe pentru furnizarea 
acestor informaţii.”

Or. en

Justificare

There has to be a balance between transparency and confidentiality needs.

Amendamentul 247
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 7 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(2) Pentru a permite utilizatorilor reţelei să 
ia măsuri corective oportune, operatorii de 
sisteme de transport furnizează prin 
mijloace electronice informaţii suficiente, 
oportune şi fiabile în legătură cu situaţia 
utilizatorilor reţelei din punct de vedere al 
echilibrării. Informaţiile furnizate reflectă 
nivelul informaţiilor disponibile 
operatorului sistemului de transport şi 
perioada de decontare pentru care se 
calculează taxe de dezechilibru.

(2) Pentru a permite utilizatorilor reţelei să 
ia măsuri corective oportune, operatorii de 
sisteme de transport furnizează prin 
mijloace electronice informaţii suficiente, 
oportune şi fiabile în legătură cu situaţia 
utilizatorilor reţelei din punct de vedere al 
echilibrării. Informaţiile furnizate reflectă 
nivelul informaţiilor disponibile 
operatorului sistemului de transport şi 
perioada de decontare pentru care se 
calculează taxe de dezechilibru.

Nu se percep taxe pentru furnizarea 
acestor informaţii.

Or. de
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Amendamentul 248
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 7 – alineatele 4-6

Text propus de Comisie Amendament

(c) alineatele (4), (5) şi (6) se elimină. eliminat

Or. de

Justificare

Die Absätze 4, 5, 6 der geltenden Gas VO sollen beibehalten werden.

Amendamentul 249
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 7 – alineatele 4-6

Text propus de Comisie Amendament

(c) alineatele (4), (5) şi (6) se elimină. eliminat

Or. de

Justificare

Die Absätze 4, 5 und 6 der Verordnung 1775/2005 regeln, dass Netznutzer einen Anreiz 
haben, ihre Ein- und Ausspeisungen möglichst auszugleichen. Dies ist notwendig, um die 
Netzstabilität zu gewährleisten. Außerdem müssten die durch die Unausgeglichenheit des 
Netzes entstehenden Kosten auf alle Netznutzer umgelegt werden. Dadurch würden 
letztendlich die Endkundenpreise steigen. Die Angemessenheit der Ausgleichsentgelte wird 
durch die nationale Regulierungsbehörde festgestellt.
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Amendamentul 250
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

Fiecare operator de sistem de transport, de 
sistem de depozitare şi de sistem de GNL 
ia măsuri rezonabile pentru a permite 
comercializarea liberă a drepturilor la 
capacitate şi pentru a facilita această 
comercializare. Fiecare astfel de operator 
elaborează contracte de transport, contracte 
cu privire la instalaţiile GNL şi contracte 
de depozitare şi proceduri armonizate pe
piaţa principală pentru a facilita 
schimburile de capacitate pe piaţa 
secundară şi a recunoaşte transferul 
drepturilor primare la capacitate atunci 
când este notificat de către utilizatorii 
sistemului.

Fiecare operator de sistem de transport, de 
sistem de depozitare şi de sistem de GNL 
ia măsuri rezonabile pentru a permite 
comercializarea liberă a drepturilor la 
capacitate şi pentru a facilita această 
comercializare. Comercializarea se va face 
respectând principiile de transparenţă şi 
nediscriminare. Fiecare astfel de operator 
elaborează contracte de transport, contracte 
cu privire la instalaţiile GNL şi contracte 
de depozitare şi proceduri armonizate pe 
piaţa principală pentru a facilita 
schimburile de capacitate pe piaţa 
secundară şi a recunoaşte transferul 
drepturilor primare la capacitate atunci 
când este notificat de către utilizatorii 
sistemului.

Or. ro

Justificare

Principiile de transparenta si nediscriminare asigura conditii egale pentru toti operatorii si 
garanteaza protejarea intereselor consumatorilor.

Amendamentul 251
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 8a
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Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8a
Pieţele cu amănuntul

Pentru a facilita realizarea unor pieţe cu 
amănuntul transfrontaliere, funcţionale şi 
transparente, la scară regională şi 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile şi responsabilităţile operatorilor 
de sisteme de transport, ale operatorilor 
de sisteme de distribuţie, ale furnizorilor 
şi consumatorilor şi, dacă este cazul, ale 
altor participanţi pe piaţă sunt definite în 
ceea ce priveşte acordurile contractuale, 
angajamentele faţă de consumatori, 
schimbul de date şi normele privind 
decontarea, precum şi proprietatea asupra 
datelor şi responsabilitatea privind 
măsurarea. 

eliminat

Aceste norme se publică, fiind menite să 
armonizeze accesul transfrontalier la 
consumatori şi sunt supuse revizuirii din 
partea autorităţilor de reglementare.

Or. de

Justificare

Endkundenmärkte haben nichts mit Netzen zu tun. Sie unterliegen dem Wettbewerb im 
Erdgassektor und somit dem Wettbewerbsrecht. Der Endkundenmarkt wird durch die 
Wettbewerbsbehörden überwacht.

Amendamentul 252
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 8a

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a facilita realizarea unor pieţe cu Pentru a facilita realizarea unor pieţe 
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amănuntul transfrontaliere, funcţionale şi 
transparente, la scară regională şi 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile şi responsabilităţile operatorilor de 
sisteme de transport, ale operatorilor de 
sisteme de distribuţie, ale furnizorilor şi 
consumatorilor şi, dacă este cazul, ale altor 
participanţi pe piaţă sunt definite în ceea ce 
priveşte acordurile contractuale, 
angajamentele faţă de consumatori, 
schimbul de date şi normele privind 
decontarea, precum şi proprietatea asupra 
datelor şi responsabilitatea privind 
măsurarea.

funcţionale şi transparente, la scară 
regională şi comunitară, statele membre se 
asigură că rolurile şi responsabilităţile 
operatorilor de sisteme de transport, ale 
operatorilor de sisteme de distribuţie, ale 
furnizorilor şi consumatorilor şi, dacă este 
cazul, ale altor participanţi pe piaţă sunt 
definite în ceea ce priveşte acordurile 
contractuale, angajamentele faţă de 
consumatori, schimbul de date şi normele 
privind decontarea, precum şi proprietatea 
asupra datelor şi responsabilitatea privind 
măsurarea.

Aceste norme se publică, fiind menite să 
armonizeze accesul transfrontalier la 
consumatori şi sunt supuse revizuirii din 
partea autorităţilor de reglementare.

Aceste norme se publică şi sunt supuse 
revizuirii din partea autorităţilor de 
reglementare.

Or. en

Justificare

The objective of harmonised cross border retail markets is not necessary for the development 
of well functioning regional and Community wholesale markets, which should remain the 
priority. 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 253
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 8a

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a facilita realizarea unor pieţe cu 
amănuntul transfrontaliere, funcţionale şi 
transparente, la scară regională şi 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile şi responsabilităţile operatorilor de 
sisteme de transport, ale operatorilor de 

Pentru a facilita realizarea unor pieţe cu 
amănuntul transfrontaliere, funcţionale şi 
transparente, la scară regională şi 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile şi responsabilităţile operatorilor de 
sisteme de transport şi ale operatorilor de 
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sisteme de distribuţie, ale furnizorilor şi 
consumatorilor şi, dacă este cazul, ale 
altor participanţi pe piaţă sunt definite în 
ceea ce priveşte acordurile contractuale, 
angajamentele faţă de consumatori, 
schimbul de date şi normele privind 
decontarea, precum şi proprietatea asupra 
datelor şi responsabilitatea privind 
măsurarea.

sisteme de distribuţie sunt definite în ceea 
ce priveşte acordurile contractuale, 
angajamentele faţă de consumatori, 
schimbul de date şi normele privind 
decontarea, precum şi proprietatea asupra 
datelor şi responsabilitatea privind 
măsurarea.

Aceste norme se publică, fiind menite să 
armonizeze accesul transfrontalier la 
consumatori şi sunt supuse revizuirii din 
partea autorităţilor de reglementare.”

Aceste norme se publică, fiind menite să 
armonizeze accesul transfrontalier la 
consumatori şi sunt supuse revizuirii din 
partea autorităţilor de reglementare.”

Or. de

Justificare

Gegenstand der Verordnung ist die Regelung des Zugangs zu den Fernleitungsnetzen. Die 
Regelung von Verpflichtungen von Gashändlern/ Versorgungsunternehmen gegenüber ihren 
Kunden ist somit nicht Gegenstand der Verordnung.

Amendamentul 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 8a – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

Aceste norme se publică, fiind menite să
armonizeze accesul transfrontalier la 
consumatori şi sunt supuse revizuirii din 
partea autorităţilor de reglementare.

Aceste norme sunt menite să faciliteze şi
să garanteze accesul transfrontalier la 
consumatori. Acestea se publică după 
revizuirea lor de către autorităţile de 
reglementare. 

Or. de

Justificare

Für die Endkundenmärkte sowie für Rahmenbedingungen u.a. für die Verteilernetzbetreiber 
bleiben die Mitgliedstaaten verantwortlich. Ähnlich wie im Dienstleistungsmarkt kann der 
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grenzüberschreitende Zugang zu den Kunden auch ohne europäische Harmonisierung 
sichergestellt werden.

Amendamentul 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 8a – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Aceste reguli includ decuplarea 
veniturilor realizate de entităţile de 
distribuţie şi personalul acestora de 
energia vândută consumatorilor finali.

Or. en

Justificare

At the distribution level of gas, it is essential that efficiency be encouraged through adequate 
rates. One key issue is to avoid any perverse interest in increasing energy consumption.

Amendamentul 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – titlu

Text propus de Comisie Amendament

(13a) Titlul articolului 9 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Orientări referitoare la mecanismul de 

compensare între operatorii de sisteme de 
transport”

Or. en
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Justificare

Modification of the title to avoid confusion with the guidelines referred to in Article 2e.

Amendamentul 257
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) detalii cu privire la furnizarea de 
informaţii şi definirea informaţiilor tehnice 
necesare utilizatorilor reţelei pentru a 
obţine accesul efectiv la sistem şi despre 
definirea tuturor punctelor relevante pentru 
cerinţele de transparenţă, inclusiv 
informaţiile care urmează să se publice la 
toate punctele relevante şi frecvenţa 
publicării acestor informaţii, în 
conformitate cu articolele 6 şi 6a;

(c) detalii cu privire la furnizarea de 
informaţii şi definirea informaţiilor tehnice 
privind reţeaua, necesare utilizatorilor 
reţelei pentru a obţine accesul efectiv la 
sistem şi despre definirea tuturor punctelor 
relevante pentru cerinţele de transparenţă, 
inclusiv informaţiile care urmează să se 
publice la toate punctele relevante şi 
frecvenţa publicării acestor informaţii, în 
conformitate cu articolele 6 şi 6a;

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.

Amendamentul 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 1 – literele d-h
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Text propus de Comisie Amendament

(d) detalii cu privire la metodologia de 
tarifare, în conformitate cu articolul 3;

eliminat

(e) detalii cu privire la normele de 
echilibrare, în conformitate cu articolul 7;
(f) detalii cu privire la procedurile de pe 
piaţa primară, în scopul facilitării 
comercializării de capacitate pe piaţa 
secundară şi transferul de drepturi 
primare la capacitate între utilizatorii de 
reţele, în conformitate cu articolul 8;
(g) detalii despre aspectele privind pieţele 
cu amănuntul care intră sub incidenţa 
articolului 8a;
(h) detalii cu privire la subiectele 
enumerate la articolul 2c alineatul (3). 

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) detalii despre aspectele privind pieţele 
cu amănuntul care intră sub incidenţa 
articolului 8a; 

eliminat

Or. de
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Justificare

Für notwendige Regelungen bei den Endkundenmärkten sollen die Mitgliedstaaten zuständig 
bleiben.

Amendamentul 260
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) detalii despre aspectele privind pieţele 
cu amănuntul care intră sub incidenţa 
articolului 8a;

eliminat

Or. de

Justificare

Im Übrigen vgl. Begründung zu Änderungsantrag betreffend Art. 15 Abs. 4 
Gasbinnenmarktrichtlinie.

Amendamentul 261
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) detalii despre aspectele privind pieţele 
cu amănuntul care intră sub incidenţa 
articolului 8a;

eliminat

Or. en
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Justificare

The aim of harmonised cross border retail markets is not necessary for the development of 
well functioning regional and Community wholesale markets, which should be the focus of 
this Regulation.  Best practice propositions are often better than formal guidelines in the 
retail area, which is largely a matter for subsidiarity. Though we would support a guideline 
related to the removal of artificially low regulated tariffs, the powers of regulators may be 
constrained by national legislation.

Amendamentul 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) detalii cu privire la subiectele 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Topics listed in art. 2 c (3) should not be included in the Guidelines as described in Art. 9

Amendamentul 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) detalii cu privire la subiectele 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

eliminat

Or. de



PE404.708v01-00 82/89 AM\717804RO.doc

RO

Justificare

Die Ermächtigung, Leitlinie für Artikel 2c, Absatz 3 zu erlassen, ist in Artikel 2e, Absatz 3 
festgeschrieben. Da die übrigen in Artikel 9 Absatz 1 genannten Leitlinien nur durch die 
Kommission geändert aber nicht erlassen werden dürfen, ist eine Nennung aus 
systematischen Gründen in Artikel 9 zu streichen.

Amendamentul 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(2) Orientările cu privire la aspectele 
enumerate la alineatul (1) literele (a), (b) şi 
(c) sunt stabilite în anexa privind operatorii 
de sisteme de transport. 

(2) Orientările cu privire la aspectele 
enumerate la alineatul (1) literele (a), (b) şi 
(c) sunt stabilite în anexa privind operatorii 
de sisteme de transport. Liniile directoare 
necesare referitoare la aspectele 
menţionate la alineatul (1) literele (a), (b) şi 
(c) privind operatorii de sisteme de 
depozitare şi operatorii de sisteme de GNL, 
precum şi liniile directoare privind 
aspectele menţionate la alineatul (1) literele 
(d), (e) şi (f) se adoptă ulterior, în 
conformitate cu procedura obişnuită, şi 
sunt cuprinse în anexa 2 a prezentului 
regulament.

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission soll auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben. Die Kommission 
bezeichnet die Leitlinien als notwendig zur Erreichung der Verordnungsziele, daher sind 
diese auch im Rahmen der Verordnung festzulegen. Der Kommission steht es frei, im 
laufenden Verfahren notwendige Ergänzungen vorzulegen.
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Amendamentul 265
Herbert Reul

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Comisia poate modifica liniile directoare 
menţionate la prima literă şi poate adopta 
liniile directoare cu privire la aspectele 
enumerate la alineatul (1). Măsurile care 
vizează modificarea anumitor elemente 
neesenţiale din prezentul regulament, 
inter alia prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 14 alineatul (2).

Comisia poate adopta orientări în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 14 alineatul (2) pentru a garanta 
că acestea sunt puse în aplicare corect în 
toate statele membre. În plus, Comisia 
poate solicita Agenţiei (ACER), precum şi 
REOST/REUSTG să modifice orientările 
propuse, conform celor prevăzute la 
articolul 2e alineatul (3).

Or. de

Justificare

Das Komitologieverfahren sollte dazu dienen, Leitlinien rechtsverbindlich zu machen, um 
eine einheitliche Umsetzung in Europa zu gewährleisten. Die Entwicklung selbst sollte 
Experten überlassen werden, die mit dem Tagesgeschäft vertraut sind.

Amendamentul 266
Erika Mann

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Comisia poate modifica liniile directoare 
menţionate la prima literă şi poate adopta 
liniile directoare cu privire la aspectele 
enumerate la alineatul (1). Măsurile care 
vizează modificarea anumitor elemente 
neesenţiale din prezentul regulament, inter 
alia prin completarea acestuia, se adoptă 

Comisia poate modifica liniile directoare 
menţionate la primul paragraf. Măsurile 
care vizează modificarea anumitor 
elemente neesenţiale din prezentul 
regulament se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
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în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 14 alineatul (2).

menţionată la articolul 14 alineatul (2).

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.

Amendamentul 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament– act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Comisia poate modifica liniile directoare 
menţionate la prima literă şi poate adopta 
liniile directoare cu privire la aspectele 
enumerate la alineatul (1). Măsurile care 
vizează modificarea anumitor elemente 
neesenţiale din prezentul regulament, inter 
alia prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 14 
alineatul (2).

Comisia poate modifica liniile directoare 
menţionate la primul paragraf. Măsurile 
care vizează modificarea anumitor 
elemente neesenţiale din prezentul 
regulament, inter alia prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 14 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission soll auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben. Die Kommission 
bezeichnet die Leitlinien als notwendig zur Erreichung der Verordnungsziele, daher sind 
diese auch im Rahmen der Verordnung festzulegen.
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Amendamentul 268
Dominique Vlasto

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

În caz de modificare a orientărilor 
menţionate la primul alineat şi de 
adoptare a orientărilor privind punctele la 
care se face referire la alineatul (1), 
Comisia efectuează în prealabil un studiu 
de impact şi o consultare a tuturor 
părţilor care fac obiectul orientărilor, 
inclusiv, în măsura în care este necesar, 
întreprinderile de furnizare, consumatorii, 
utilizatorii reţelei, operatorii de sisteme de 
transport, de distribuţie, operatorii de 
sisteme GNL şi de sisteme de depozitare, 
şi solicită participarea Agenţiei.

Or. fr

Justificare

 Si les pouvoirs d’exécution de la Commission sont étendus à l’ensemble du Règlement, il est 
préférable d’introduire également de la transparence et des mécanismes de consultation 
(comme ils existent pour le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz), 
notamment lorsqu’il s’agit de sujets très techniques tels que l’accès aux infrastructures.

Amendamentul 269
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 2a (nou) 
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Text propus de Comisie Amendament

(2a) Comisia poate adopta, după caz, în 
urma unei propuneri efectuate de agenţie 
în temeiul articolului 2e alineatul (1), 
orientări strategice în domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatele (3) şi 
(5), care să servească drept bază Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze la elaborarea proiectelor 
de coduri tehnice detaliate, enumerate la 
articolul 2c alineatul (3), şi a proiectului 
planului de investiţii decenal menţionat la 
articolul 2c alineatul (5).

Or. en

Justificare

Article 9 should also refer to the possibility to adopt “Strategic Guidelines”, in line with 
similar amendments for the codes and investment plans.

Amendamentul 270
Umberto Guidoni

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Comisia poate adopta, după caz, în 
urma unei propuneri efectuate de agenţie 
în temeiul articolului 2e alineatul (1), 
orientări strategice în domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatele (3) şi 
(5), care să servească drept bază Reţelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze la elaborarea proiectelor 
de coduri tehnice detaliate, enumerate la 
articolul 2c alineatul (3), şi a proiectului 
planului de investiţii decenal menţionat la 
articolul 2c alineatul (5).
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Or. en

Justificare

As a consequence from the procedure set out in Article 2e, Article 9 should also refer to the 
possibility to adopt “Strategic Guidelines” following the same procedure as other guidelines 
as provided for in the Regulation. This lead to the addition of paragraph 3a in this Article. 
The list of the guidelines of the provided in this Article, need to be scrutinised in the light of 
the 11 areas.

Amendamentul 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(14a) La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„Statele membre garantează că 
autorităţile naţionale de reglementare, 
înfiinţate în temeiul articolului 25 din 
Directiva 2003/55/CE, sunt abilitate să 
asigure efectiv respectarea prezentului 
regulament, acordându-le acestora 
puterea juridică de a impune sancţiuni 
eficace, disuasive şi proporţionale, bazate 
pe 10% din cifra de afaceri a operatorului 
de sistem pe piaţa naţională pentru 
fiecare procedură, sau de a retrage licenţa 
operatorului respectiv. Statele membre 
notifică aceste dispoziţii Comisiei până 
cel târziu la 1 ianuarie 2010 şi comunică 
de îndată orice modificare ulterioară 
care le aduce atingere.”

Or. en

(Article 13 - paragraph 1 of Regulation 1775/2005 must be adapted)
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Justificare

The current state of implementation of Regulation 1775/2005 shows shortcomings because of 
missing effective sanctions implemented by Member States. There shall be no room for 
negotiation in case of non-compliance and regulators should have the power to make effective 
use of their enforcement powers.

Amendamentul 272
Giles Chichester

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(14a) La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) Statele membre garantează că 
autorităţile naţionale de reglementare, 
înfiinţate în temeiul articolului 25 din 
Directiva 2003/55/CE, sunt abilitate să 
asigure efectiv respectarea prezentului 
regulament, acordându-le acestora, sau 
altor autorităţi, puterea juridică de a 
emite ordine de conformare şi de a 
impune sancţiuni eficace, disuasive şi 
proporţionale. Statele membre notifică 
aceste dispoziţii Comisiei până cel târziu 
la 1 ianuarie 2010 şi comunică de îndată 
orice modificare ulterioară care le aduce 
atingere.”

Or. en

(This amendment amends the existing Article 13 paragraph 1 of Regulation 1775/2005.)

Justificare

The current implementation of Regulation 1775/2005 demonstrates shortcomings because of 
missing effective sanctions implemented by Member States. The Madrid Forum expressed 
strong concerns about the limited extent to which regulatory authorities are making use of 
their powers to sanction the non-compliance with requirements of the Regulation. There shall 
be no room for negotiation in cases of non-compliance and regulators should have the power 
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to make effective use of their enforcement powers.

Amendamentul 273
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(14a) La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) Statele membre garantează că 
autorităţile naţionale de reglementare, 
înfiinţate în temeiul articolului 25 din 
Directiva 2003/55/CE, sunt abilitate să 
asigure efectiv respectarea prezentului 
regulament, acordându-le acestora, sau 
altor autorităţi, puterea juridică de a 
emite ordine de conformare şi de a 
impune sancţiuni eficace, disuasive şi 
proporţionale. Statele membre notifică 
aceste dispoziţii Comisiei până cel târziu 
la 1 ianuarie 2010 şi comunică de îndată 
orice modificare ulterioară care le aduce 
atingere.”

Or. en

Justificare

According to the Council of European Energy Regulators, the current state of implementation 
of Regulation 1775/2005 shows shortcomings because of missing effective sanctions 
implemented by Member States. Effective use of the enforcement powers of regulators should 
be ensured in order to sanction non-compliance with requirements of the Regulation.
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