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Amendamentul 178
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul -5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2c) Articolul următor se inserează după 
cum urmează:

„Articolul -5a
Solidaritatea europeană

(1) Statele membre își coordonează 
activitățile în vederea asigurării unei 
furnizări sigure, diversificate și eficace a 
gazelor naturale pe piața europeană. 
Statele membre cooperează în 
următoarele domenii:
(a) coordonarea măsurilor naționale de 
urgență menționate la articolul 8 din 
Directiva 2004/67/CE;
(b) identificarea și, dacă este cazul, 
dezvoltarea sau modernizarea 
interconectărilor rețelelor de energie 
electrică și gaze naturale;
(c) condițiile și modalitățile practice de 
asistență reciprocă.
(2) Statele membre cooperează la 
elaborarea și implementarea noilor 
proiecte privind interconectările între 
statele membre, instalațiile GNL și 
instalațiile de stocare, cu obiectivul de a 
elimina piețele izolate, contribuind astfel 
la crearea unei piețe europene unice a 
gazelor.
(3) Statele membre își coordonează 
activitățile legate de furnizorii din țările 
terțe în vederea asigurării implementării 
unei politici europene comune în 
domeniul energiei;



PE404.543v03-00 4/126 AM\717987RO.doc

RO

(4) Comisia elaborează măsuri economice 
și tehnice pentru crearea în regim de 
prioritate a unei infrastructuri pentru 
piețele izolate care să conecteze rețelele 
naționale de transport ale statelor 
membre.

Or. lt

Amendamentul 179
Alyn Smith

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) În vederea garantării siguranței 
aprovizionării pe piața internă a gazelor 
naturale, statele membre cooperează în 
sensul promovării solidarității regionale și 
bilaterale.

(1) În vederea garantării siguranței 
aprovizionării pe piața internă a gazelor 
naturale, statele membre cooperează în 
sensul promovării solidarității regionale și 
bilaterale fără a impune sarcini 
disproporționate participanților de pe 
piață.

Or. en

Justificare

Solidarity agreements should ensure that they do not distort the market and that pricing 
signals continue to be effective especially in periods of high demand.

Amendamentul 180
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

(1) În vederea garantării siguranței 
aprovizionării pe piața internă a gazelor 
naturale, statele membre cooperează în 
sensul promovării solidarității regionale și 
bilaterale.

(1) În vederea garantării siguranței 
aprovizionării pe piața internă a gazelor 
naturale, statele membre cooperează în 
sensul dezvoltării interconectărilor și 
promovării solidarității regionale și 
bilaterale.

Or. lt

Amendamentul 181
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Cooperarea se referă la situații care au 
ca rezultat sau care ar putea avea ca 
rezultat o disfuncționalitate, pe termen 
scurt, în ceea ce privește aprovizionarea cu 
gaze naturale a unui stat membru.
Cooperarea include:

(2) Cooperarea se referă la situații care au 
ca rezultat sau care ar putea avea ca 
rezultat o disfuncționalitate, pe termen 
scurt, în ceea ce privește aprovizionarea cu 
gaze naturale a unui stat membru.

(a) coordonarea măsurilor naționale de 
urgență menționate la articolul 8 din 
Directiva 2004/67/CE;
(b) identificarea și, dacă este cazul, 
dezvoltarea sau modernizarea 
interconectărilor de energie electrică și 
gaze naturale;
(c) condițiile și modalitățile practice de 
acordare a asistenței reciproce.

Or. lt
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Amendamentul 182
Alejo Vidal-Quadras

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia este informată permanent cu 
privire la această cooperare.

(3) Comisia, celelalte state membre și 
participanții de pe piață sunt informați
permanent cu privire la această cooperare.

Or. en

Justificare

Amendment is intended to ensure principles of good regulatory practice and transparency 
regarding the rules/guidelines for such co-operation and mutual assistance.

Amendamentul 183
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 184
Paul Rübig

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Leitlinien in Bezug auf regionale Solidarität sind aus unserer Sicht nicht notwendig, da der 
Artikel bereits die wesentlichen Vorschriften beinhaltet.

Amendamentul 185
Herbert Reul

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu eliminat
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privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 186
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta directivă 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

(4) Comisia adoptă orientări cu privire la 
cooperarea în domeniul solidarității 
regionale în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Or. en
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Amendament 187
Christian Ehler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta directivă 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

(4) Comisia poate modifica orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta directivă 
prin completarea acesteia, se modifică în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta directivă 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale, respectând totodată 
suveranitatea națională asupra resurselor 
naturale. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
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alineatul (3). procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Or. nl

Justificare

Solidarity is good, but every country must retain control over its own natural resources.

Amendamentul 189
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5a – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta directivă 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale și europene. Această 
măsură, care are scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. lt

Amendamentul 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5b

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 

(1) Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
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operatorilor de rețele la nivel regional și 
încurajează coerența cadrului lor juridic și 
de reglementare. Zona geografică 
acoperită de cooperările regionale trebuie 
să respecte definiția dată de Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu 
articolul 2h alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

operatorilor de rețele la nivel regional și 
încurajează coerența cadrului lor juridic și 
de reglementare.

(2) În cazul în care cooperarea la nivel 
regional dintre mai multe state membre 
întâmpină dificultăți semnificative, la 
solicitarea comună a acestor state 
membre Comisia poate desemna, în acord 
cu toate statele membre în cauză, un 
coordonator regional. 
(3) Coordonatorul regional promovează, 
la nivel regional, cooperarea dintre 
autoritățile naționale de reglementare și 
alte autorități publice competente, 
operatorii de rețea, bursele de gaze, 
utilizatorii de rețea și actorii de pe piață. 
Coordonatorul regional întreprinde, în 
special, următoarele:
(a) promovează noi investiții eficiente 
pentru interconectări. În acest scop, 
coordonatorul regional acordă asistență 
operatorilor de sisteme de transport la 
elaborarea planurilor lor pentru 
interconexiunile regionale și contribuie la 
coordonarea deciziilor de investiție ale 
acestora și, după caz, a procedurii lor de 
evaluare și de atribuire a capacității 
(„open season procedure”);
(b) promovează utilizarea eficientă și în 
condiții de siguranță a rețelelor. În acest 
scop, coordonatorul regional contribuie la 
coordonarea dintre operatorii de sisteme 
de transport, autoritățile naționale de 
reglementare și alte autorități publice 
naționale competente privind elaborarea 
mecanismelor lor comune de alocare și de 
salvgardare;
(c) prezintă Comisiei și statelor membre în 
cauză un raport anual cu privire la 
progresul realizat în regiune și cu privire 
la toate dificultățile sau obstacolele care 
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pot împiedica realizarea unui progres.

Or. en

Justificare

Regional coordinators could play an important role in facilitating the dialogue between 
Member States, notably as regards cross-border investments.

Amendamentul 191
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5b

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de rețele la nivel regional și 
încurajează coerența cadrului lor juridic și 
de reglementare. Zona geografică 
acoperită de cooperările regionale trebuie 
să respecte definiția dată de Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu 
articolul 2h alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Autoritățile competente și autoritățile 
naționale de reglementare ale statelor 
membre cooperează între ele în vederea 
integrării piețelor lor naționale cel puțin la 
nivel regional. Acestea promovează, în 
special, cooperarea operatorilor de rețele la 
nivel regional în vederea realizării unei 
piețe interne competitive și facilitează 
armonizarea cadrului lor juridic și de 
reglementare.

Or. en

Justificare

To ensure that regional cooperation leads to reconcilable and to a true pan-European 
market, inter-regional cooperation should also be required from regulators, TSO's and 
ACER. ACER should also be empowered to make appropriate recommendation to facilitate 
market integration.
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Amendamentul 192
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5b

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de rețele la nivel regional și 
încurajează coerența cadrului lor juridic și 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să 
respecte definiția dată de Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

Statele membre și autoritățile naționale de 
reglementare ale acestora cooperează între 
ele în vederea integrării piețelor lor 
naționale cel puțin la nivel regional. Statele 
membre promovează, în special, 
cooperarea operatorilor de rețele la nivel 
regional în vederea realizării unei piețe 
interne competitive și facilitează 
armonizarea cadrului lor juridic și de 
reglementare. Zona geografică acoperită de 
cooperarea regională trebuie să respecte 
definiția dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

Or. en

Justificare

Regional cooperation could foster market integration and establish a competitive European 
market. To ensure that regional cooperation leads to reconcilable and to a true pan-
European market, inter-regional cooperation should also be required from regulators, TSO's 
and ACER.. Any move towards regional markets must not become exclusive and there must be 
a clear regulatory framework for that market.

Amendamentul 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5b
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Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de rețele la nivel regional și 
încurajează coerența cadrului lor juridic și 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să 
respecte definiția dată de către Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu 
articolul 2h alineatul (3) din Regulamentul 
(CE) nr. 1775/2005.

Statele membre și autoritățile naționale de 
reglementare ale acestora cooperează între 
ele în vederea integrării piețelor lor 
naționale cel puțin la nivel regional. Statele 
membre promovează, în special, 
cooperarea operatorilor de rețele la nivel 
regional în vederea realizării unei piețe 
interne competitive și facilitează 
armonizarea cadrului lor juridic și de 
reglementare. Zona geografică acoperită de 
cooperarea regională trebuie să respecte 
definiția dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

Or. en

Justificare

Regional cooperation could foster market integration and establish a competitive European 
market. To ensure that cooperation leads to reconcilable and to a true pan-European market, 
inter-regional cooperation should also be required from regulators, TSOs and ACER. ACER 
should also be empowered to make appropriate recommendation to facilitate market 
integration. Any move towards regional markets must not become exclusive and there must be 
a clear regulatory framework for these markets.

Amendamentul 194
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5b

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de rețele la nivel regional și 
încurajează coerența cadrului lor juridic și 

Statele membre și autoritățile de 
reglementare cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
asigură, în special, cooperarea operatorilor 
de rețele la nivel regional și facilitează
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de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să respecte 
definiția dată de Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

armonizarea cadrului lor juridic și de 
reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperarea regională trebuie să 
respecte definiția dată de Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu 
articolul 2h alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. lt

Amendamentul 195
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5b

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de rețele la nivel regional și 
încurajează coerența cadrului lor juridic și 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să respecte 
definiția dată de Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.”

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de rețele la nivel regional și 
garantează coerența cadrului lor juridic și 
de reglementare. În plus, statele membre 
garantează un nivel minim de 
interconexiune între statele membre 
învecinate. Zona geografică acoperită de 
cooperările regionale trebuie să respecte 
definiția dată de Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.”

Or. en

Justificare

In order to create a truly internal market for gas there needs to be enough interconnections 
between the Member States. More interconnections will furthermore also enhance the security 
of supply.
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Amendamentul 196
Anne Laperrouze

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

Text propus de Comisie Amendament

(1a) În cazul în care cooperarea la nivel 
regional dintre mai multe state membre 
întâmpină dificultăți semnificative, 
Comisia poate desemna, în acord cu 
statele membre în cauză, un coordonator 
regional. Coordonatorul regional 
promovează, la nivel regional, cooperarea 
dintre autoritățile de reglementare și alte 
autorități publice competente, operatorii 
de rețea, bursele de gaze, utilizatorii de 
rețea și actorii de pe piață. Coordonatorul 
regional întreprinde, în special, 
următoarele:
(a) promovează noi investiții eficiente 
pentru interconectări. În acest scop, 
coordonatorul regional acordă asistență 
operatorilor de sisteme de transport la 
elaborarea planurilor lor pentru 
interconexiunile regionale și contribuie la 
coordonarea deciziilor de investiție ale 
acestora și, după caz, a procedurii lor de 
evaluare și de atribuire a capacității 
(„open season procedure”); 
(b) promovează utilizarea eficientă și în 
condiții de siguranță a rețelelor. În acest 
scop, coordonatorul regional contribuie la 
coordonarea dintre operatorii de sisteme 
de transport, autoritățile naționale de 
reglementare și alte autorități publice 
naționale competente privind elaborarea 
de mecanisme comune de alocare și de 
salvgardare;
(c) prezintă Comisiei și statelor membre în 
cauză un raport anual cu privire la 
progresul realizat în regiune și cu privire 
la toate dificultățile sau obstacolele care 
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pot împiedica realizarea unui progres."

Or. en

Justificare

The creation of regional coordinator would foster the regional cooperation.

Amendamentul 197
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

"(1a) Agenția cooperează cu autoritățile 
naționale de reglementare și cu operatorii 
de sisteme de transport separați în 
conformitate cu capitolul III, pentru a 
asigura convergența cadrelor de 
reglementare ale regiunilor în vederea 
realizării unei piețe interne competitive. 
În cazul în care agenția apreciază că sunt 
necesare norme obligatorii privind o astfel 
de cooperare, aceasta face recomandările 
corespunzătoare. Pe piețele regionale, 
agenția devine autoritatea de 
reglementare responsabilă."

Or. en

Amendamentul 198
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  3a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 6a (nou) 
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Text propus de Comisie Amendament

(3a) Articolul următor se inserează după 
cum urmează:
„Articolul 6a
Întreprinderi integrate pe verticală
Pentru a garanta independența 
operatorilor de sisteme de transport, 
statele membre asigură obligativitatea 
respectării, începând cu [data 
transpunerii plus un an], de către 
întreprinderile integrate pe verticală fie a 
dispozițiilor stabilite la articolul 7 
alineatul (1) literele (a)-(d) și la articolul 
(9), fie a dispozițiilor stabilite la articolul 
9b."

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul -1 (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(–1) Pentru a garanta independența 
operatorilor de sisteme de transport, 
statele membre asigură obligativitatea 
respectării, începând cu [data 
transpunerii plus un an], de către 
întreprinderile integrate pe verticală fie a 
dispozițiilor stabilite la articolul 7 
alineatul (1) literele (a)-(d), fie a celor 
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stabilite la articolul (9) sau la articolul 
9b."

Or. en

Justificare

This amendment introduces effective and efficient unbundling as alternative to ownership 
unbundling and ISO. It ensures effective separation of the TSO without infringing ownership 
and without causing the sale of either the transmission system or the production of energy.

Amendamentul 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul -1 (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(–1) Pentru a garanta independența 
operatorilor de sisteme de transport, 
statele membre asigură obligativitatea 
respectării, începând cu [data 
transpunerii plus un an], de către 
întreprinderile integrate pe verticală fie a 
dispozițiilor stabilite la articolul 7 
alineatul (1) literele (a)-(d) și la articolul 
(9), fie a dispozițiilor stabilite la articolul 
9b."

Or. en

Justificare

This amendment introduces effective and efficient legal unbundling as alternative to 
ownership unbundling and ISO. It ensures effective separation of the TSO without infringing 
ownership and without causing the sale of either the transmission system or the production of 
energy.
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Amendamentul 201
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

"(da) aceeași persoană sau aceleași 
persoane nu au dreptul să opereze 
sistemul de transport prin intermediul 
unui contract de gestiune sau să exercite 
influență în orice alt mod care nu implică 
calitatea de proprietar, și nici să exercite 
un control direct sau indirect sau să 
dețină vreo participație într-o 
întreprindere sau să exercite vreun drept 
asupra unei întreprinderi care 
îndeplinește orice funcție de generare sau 
aprovizionare."

Or. en

Justificare

This amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.

Amendamentul 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre pot permite derogări 
de la alineatul (1) literele (b) și (c) până la 
[data transpunerii plus doi ani], cu 
condiția ca operatorii de sisteme de 
transport să nu facă parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală.

eliminat
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Or. en

Justificare

This is not relevant in a system with full ownership unbundling.

Amendamentul 203
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre pot permite derogări 
de la alineatul (1) literele (b) și (c) până la 
[data transpunerii plus doi ani], cu 
condiția ca operatorii de sisteme de 
transport să nu facă parte dintr-o
întreprindere integrată pe verticală.

eliminat

Or. en

Justificare

This is not relevant in a system with full ownership unbundling.

Amendamentul 204
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre pot permite derogări 
de la alineatul (1) literele (b) și (c) până la 
[data transpunerii plus doi ani], cu 
condiția ca operatorii de sisteme de 

eliminat
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transport să nu facă parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală.

Or. en

Justificare

This is not relevant in a system with full ownership unbundling.

Amendamentul 205
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care dețin 
sisteme de transport au creat o societate 
administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 
cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
societatea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere a fost 
aprobată în temeiul articolului 9a ca 
operator independent de sistem.

(5) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care dețin 
sisteme de transport au creat o societate 
administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 
cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
societatea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere respectă pe 
deplin dispozițiile prezentului articol.

Or. en

Justificare

All undertakings that are not fully unbundled shall not be permitted to act as a transmission 
system operator.
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Amendamentul 206
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care dețin 
sisteme de transport au creat o societate 
administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 
cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
societatea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere a fost 
aprobată în temeiul articolului 9a ca 
operator independent de sistem.

(5) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care dețin 
sisteme de transport au creat o societate 
administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 
cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
societatea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere respectă pe 
deplin dispozițiile prezentului articol.

Or. en

Justificare

All undertakings that are not fully unbundled shall not be permitted to act as a transmission 
system operator.

Amendamentul 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care dețin 
sisteme de transport au creat o societate 
administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 

(5) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care dețin 
sisteme de transport au creat o societate 
administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 



PE404.543v03-00 24/126 AM\717987RO.doc

RO

cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
societatea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere a fost 
aprobată în temeiul articolului 9a ca 
operator independent de sistem.

cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
societatea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere respectă pe 
deplin dispozițiile prezentului articol.

Or. en

Justificare

All undertakings that are not fully unbundled shall not be permitted to act as a transmission 
system operator.

Amendamentul 208
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Statele membre se asigură că 
informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial menționate la articolul 10 
alineatul (1) deținute de un operator de 
sistem de transport care a făcut parte dintr-
o întreprindere integrată pe verticală, 
precum și de personalul acestuia, nu sunt 
transferate către întreprinderi care 
desfășoară una dintre activitățile de 
producție și de furnizare.”

(6) Statele membre se asigură că:

(a) informațiile sensibile din punct de 
vedere comercial menționate la articolul 10 
alineatul (1) deținute de un operator de 
sistem de transport care a făcut parte dintr-
o întreprindere integrată pe verticală, 
precum și de personalul acestuia, nu sunt 
transferate către întreprinderi care 
desfășoară una dintre activitățile de 
producție și de furnizare;

(b) operatorii de sisteme de transport 
întocmesc și pun în aplicare un program 
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de conformitate, care să stabilească 
măsurile necesare pentru asigurarea 
excluderii practicilor disciminatorii și 
pentru asigurarea respectării obligațiilor 
de transparență. Programul stabilește de 
asemenea obligațiile specifice impuse 
angajaților operatorului sistemului de 
transport pentru realizarea acestui 
obiectiv. Respectarea acestor obligații este 
monitorizată în mod independent de 
agentul de conformitate. Autoritatea 
națională de reglementare este abilitată să 
impună sancțiuni în cazul unei aplicări 
necorespunzătoare a programului de 
conformitate de către operatorul 
sistemului de transport;
(c) operatorii de sisteme de transport 
desemnează o persoană sau un organism 
în calitate de agent de conformitate, care 
este responsabil cu următoarele:
(i) monitorizarea aplicării programului de 
conformitate;
(ii) întocmirea unui raport de 
conformitate anual și prezentarea 
acestuia autorității naționale de 
reglementare;
(iii) formularea de recomandări privind 
programul de conformitate și aplicarea 
sa;
(d) independența agentului de 
conformitate este garantată în special de 
termenii contractului său de muncă și că 
agentul de conformitate are acces la toate 
registrele, arhivele și birourile 
operatorului de sistem de transport, 
precum și la toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale."

Or. en

Justificare

This amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.
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Amendamentul 209
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(6a) Statele membre garantează că 
operatorul sistemului de transport și 
acționarii acestuia se abțin de la orice 
activități care le afectează capacitatea 
financiară de a-și îndeplini obligațiile în 
pofida unei exploatări eficiente a rețelei 
(delimitarea financiară a fondurilor)."

Or. en

Justificare

This amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.

Amendamentul 210
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„6a. Separarea societăţilor integrate pe 
verticală nu ar trebui să ducă la o creştere 
a tarifelor la gaze naturale pentru 
consumatori sau la alte consecinţe sociale 
negative.”

Or. xm
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Amendamentul 211
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(6a) Dispozițiile prezentului articol se 
aplică în egală măsură tuturor 
proprietarilor/ operatorilor de sisteme de 
transport, indiferent de țara de origine a 
acestora."

Or. en

Justificare

All TSOs, when operating in the EU should be subject to the same business rules.

Amendamentul 212
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(6a) Dispozițiile prezentului articol se 
aplică în egală măsură tuturor 
proprietarilor/ operatorilor de sisteme de 
transport, indiferent de țara de origine a 
acestora."

Or. en
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Amendamentul 213
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(6b) Comisia poate adopta orientări 
pentru a garanta respectarea deplină și 
efectivă de către operatorul de sistem de 
transport a dispozițiilor de la alineatul (6) 
literele (b) și (c). Măsura, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive, printre altele prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 30 alineatul (3).”

Or. en

Justificare

Commission should have the possibility to adopt guidelines that ensure the compliance with 
the obligations in Article 7 paragraph 6 (new).

Amendamentul 214
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7 – alineatul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

‘6b. Statele membre monitorizează 
procesul de disociere a întreprinderilor 
integrate pe verticală și trimite Comisiei 
un raport privind stadiul acestui proces.

Or. lt
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Amendamentul 215
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7a eliminat
Controlul asupra proprietarilor de sisteme 
de transport și asupra operatorilor de 
sisteme de transport
1. Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, sistemele 
de transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlați de nicio 
persoană sau persoane din țări terțe.
2. Sunt permise derogările de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate.

Or. en

Justificare

In connection with ownership unbundling and the ISO-model, mechanisms against investment 
by integrated undertakings from third countries were required in order to insure that also 
third country undertakings are bound to ownership unbundling and ISO. Since ownership 
unbundling and the ISO-model should no be longer the only options, such mechanisms are 
not necessary any longer.

Amendamentul 216
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a
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Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7a eliminat
Controlul asupra proprietarilor de sisteme 
de transport și asupra operatorilor de 
sisteme de transport
1. Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, sistemele 
de transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlați de nicio 
persoană sau persoane din țări terțe.
2. Sunt permise derogările de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate.

Or. en

Justificare

Any proposal that precludes investment by third countries will result in a reduction in 
investment diversity that may result in a lack of investment, a slowing of the pace at which an 
open functioning market is achieved and a reduction in system diversity and flexibility.

Amendamentul 217
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7a eliminat
Controlul asupra proprietarilor de sisteme 
de transport și asupra operatorilor de 
sisteme de transport
1. Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, sistemele 
de transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlați de nicio 
persoană sau persoane din țări terțe.
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2. Sunt permise derogările de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate.

Or. en

Justificare

Replaced by new paragraph 7 in Article 7. Any proposal that precludes investment by third 
countries will result in a reduction in investment diversity that may result in a lack of 
investment, a slowing of the pace at which an open functioning market is achieved and a 
reduction in system diversity and flexibility.

Amendamentul 218
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7a eliminat
Controlul asupra proprietarilor de sisteme 
de transport și asupra operatorilor de 
sisteme de transport
1. Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, sistemele 
de transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlați de nicio 
persoană sau persoane din țări terțe.
2. Sunt permise derogările de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe ţări terţe şi Comunitate.

Or. en

Justificare

With regard to sinking gas production within the European Union and urgently needed 
investment into the gas infrastructure, foreign investors should not be excluded from investing 
in the European infrastructure.
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Amendament 219
Constanze Angela Krehl

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7a eliminat
Controlul asupra proprietarilor de sisteme 
de transport și asupra operatorilor de 
sisteme de transport
(1) Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, sistemele 
de transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlați de nicio 
persoană sau persoane din țări terțe.
(2) Sunt permise derogările de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate.

Or. de

Justificare

Vor dem Hintergrund sinkender Eigenproduktion von Erdgas und dringend benötigter 
Investitionen in die Gasinfrastruktur dürfen außereuropäische Produzenten nicht als 
Investoren ausgeschlossen werden. Der weitgehende Ausschluss der Produzenten von 
Investitionen in die europäische Gasinfrastruktur würde ein mit diesen Investitionen belegtes 
„commitment“ der Produzentenebene für die europäische Versorgungssicherheit von 
vornherein ausschließen. Zudem gefährden die Vorschläge die langjährige Partnerschaft mit 
den Produzentenländern.

Amendament 220
Herbert Reul

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a
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Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7a eliminat
Controlul asupra proprietarilor de sisteme 
de transport și asupra operatorilor de 
sisteme de transport
(1) Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, sistemele 
de transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlați de nicio 
persoană sau persoane din țări terțe.
(2) Sunt permise derogările de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate.

Or. de

Justificare

Vor dem Hintergrund sinkender Eigenproduktion von Erdgas und dringend benötigter 
Investitionen in die Gasinfrastruktur dürfen außereuropäische Produzenten nicht als 
Investoren ausgeschlossen werden. Der weitgehende Ausschluss der Produzenten von 
Investitionen in die europäische Gasinfrastruktur würde ein mit diesen Investitionen belegtes 
„commitment“ der Produzentenebene für die europäische Versorgungssicherheit von 
vornherein ausschließen. Zudem gefährden die Vorschläge die langjährige Partnerschaft mit 
den Produzentenländern.

Amendamentul 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, sistemele de 
transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlați de nicio 
persoană sau persoane din țări terțe.

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, sistemele de 
transport sau operatorii de sisteme de 
transport, sistemele de depozitare sau 
operatorii de sisteme de depozitare, 
sistemele de conexiune sau operatorii de 
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sisteme de conexiune nu pot fi controlați 
de nicio persoană sau persoane din țări 
terțe.

Or. en

Justificare

Gas storage facilities and hubs are as vital elements of gas infrastructure as transmission 
systems, therefore the third country provision should be extended to cover these facilities.

Amendamentul 222
Gabriele Albertini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Sunt permise derogările de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate.

(2) Sunt permise derogări de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate, al cărui 
scop este stabilirea unui cadru comun de 
investiții în sectorul energetic și 
deschiderea pieței eneregetice a unei țări 
terțe și pentru societățile stabilite în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Justificare

The notion of agreement between Community and third Countries shall be clarified, in order 
for it to unequivocally refer to a specific agreement in energy matters, providing for correct 
rule of law in both European and external markets, reciprocity as and a comprehensive 
discipline for investment protection.
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Amendamentul 223
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7a – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Sunt permise derogările de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate.

(2) Sunt permise derogări de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe țări terțe și Comunitate, al cărui 
scop este stabilirea unui cadru comun de 
investiții în sectorul energetic și 
deschiderea pieței eneregetice a unei țări 
terțe și pentru societățile stabilite în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Justificare

The notion of agreement between Community and third Countries shall be clarified, in order 
for it to unequivocally refer to a specific agreement in energy matters, providing for correct 
rule of law in both European and external markets and for reciprocity. To this extent, when 
allowing third Countries’ companies to access the European market, the same right of access 
shall be granted to European companies willing to enter these third Countries’ market.

Amendamentul 224
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7b

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7b eliminat
Desemnarea și certificarea operatorilor de 
sisteme de transport
(1) Întreprinderile care dețin un sistem de 
transport și care au fost certificate, în 
temeiul procedurii de certificare de mai 
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jos, de către autoritatea națională de 
reglementare ca îndeplinind dispozițiile 
articolului 7 alineatul (1) și ale articolului 
7a sunt aprobate și desemnate ca 
operatori de sisteme de transport de către 
statele membre. Desemnarea operatorilor 
de sisteme de transport se notifică 
Comisiei Europene și se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Fără a aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Comunității, în cazurile 
în care proprietarul unui sistem de 
transport sau operatorul unui sistem de 
transport controlat de către o persoană 
sau de către persoane din țări terțe, în 
temeiul articolului 7a, solicită certificare, 
aceasta se refuză dacă proprietarul 
sistemului de transport sau operatorul 
sistemului de transport nu demonstrează 
că nu există nicio posibilitate de 
influențare a entității în cauză, cu 
încălcarea dispozițiilor articolului 7 
alineatul (1), în mod direct sau indirect, 
de către un operator activ în producția 
sau furnizarea de gaze naturale sau de 
electricitate sau de către o țară terță.
(3) Operatorii de sisteme de transport 
notifică autorității de reglementare orice 
tranzacție preconizată care poate necesita 
o reevaluare a respectării, de către 
aceștia, a dispozițiilor articolelor 7 
alineatul (1) sau 7a.
(4) Autoritățile de reglementare 
monitorizează continuitatea respectării 
dispozițiilor articolelor 7 alineatul (1) și 
7a de către operatorii de sisteme de 
transport. Acestea deschid o procedură de 
certificare în scopul garantării acestei 
respectări:
(a) în urma notificării efectuate de către 
operatorii de sisteme de transport în 
temeiul alineatului (3);
(b) din proprie inițiativă, atunci când au 
luat la cunoștință despre faptul că o 
modificare planificată a drepturilor sau a 
influenței asupra proprietarilor de sisteme 



AM\717987RO.doc 37/126 PE404.543v03-00

RO

de transport sau a operatorilor de sisteme 
de transport poate duce la încălcarea 
dispozițiilor prevăzute la articolul 7 
alineatul (1) și 7a sau în cazul în care au 
motive să considere că s-ar fi produs o 
asemenea încălcare; or
(c) la cererea motivată a Comisiei.
(5) Autoritățile de reglementare adoptă o 
decizie cu privire la certificarea unui 
operator de sistem de transport în termen 
de patru luni de la data notificării de către 
acesta sau de la data solicitării din partea 
Comisiei. După expirarea acestei 
perioade, certificarea se consideră 
acordată. Decizia explicită sau tacită a 
autorității de reglementare poate deveni 
efectivă numai după încheierea 
procedurii prevăzute la alineatele (6)–(9) 
și numai în cazul în care Comisia nu 
ridică obiecții.
(6) Decizia explicită sau tacită cu privire 
la certificarea unui operator de sistem de 
transport se notifică fără întârziere 
Comisiei de către autoritatea de 
reglementare, împreună cu toate 
informațiile pertinente aferente. 
(7) Comisia examinează notificarea 
imediat după primire. În termen de două 
luni de la primirea notificării, în cazul în 
care consideră că decizia autorității de 
reglementare dă naștere la îndoieli majore 
cu privire la compatibilitatea cu articolele 
7 alineatul (1), 7a sau 7b alineatul (2), 
Comisia decide inițierea procedurilor. 
Într-o astfel de situație, Comisia invită 
autoritatea de reglementare și operatorul 
sistemului de transport să își prezinte 
observațiile. Termenul de două luni poate 
fi prelungit cu încă două luni în cazul în 
care Comisia are nevoie de informații 
suplimentare. Acest termen suplimentar 
începe să curgă de la primirea 
informațiilor complete.
(8) În cazul în care decide inițierea 
procedurilor, în termen de maxim patru 
luni de la data acestei decizii, Comisia ia o 
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decizie finală
(a) de a nu ridica obiecții împotriva 
deciziei autorității de reglementare;
sau
(b) de a solicita autorității de 
reglementare în cauză să își modifice sau 
să își retragă decizia, în cazul în care 
consideră că articolele 7 alineatul (1), 7a 
și 7b alineatul (2) nu au fost respectate. 
(9) În cazul în care Comisia nu a luat 
decizia de a iniția procedurile sau nu a 
luat nicio decizie finală în cadrul 
termenului prevăzut la alineatele (7) și, 
respectiv, (8), se consideră că nu au fost 
ridicate obiecții împotriva deciziei 
autorității de reglementare.
(10) Autoritatea de reglementare se 
conformează deciziei Comisiei de 
modificare sau de retragere a deciziei de 
certificare în termen de patru săptămâni 
și informează Comisia în consecință.
(11) Autoritățile de reglementare și 
Comisia pot solicita operatorilor de 
sisteme de transport și întreprinderilor 
care desfășoară oricare dintre activitățile 
de producție sau de furnizare orice 
informații relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor prevăzute la 
prezentul articol.
(12) Autoritățile de reglementare și 
Comisia păstrează confidențialitatea 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial.
(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 225
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7b – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

This should not be decided by the Commission through the comitology process, but by 
codecision.

Amendament 226
Paul Rübig

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7b – alineatul 13
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Text propus de Comisie Amendament

(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Die Bestimmungen zur Benennung und Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern ist in 
der Richtlinie bereits ausreichend abgedeckt. Eine Ermächtigung zur Erlassung von Leitlinien 
ist daher nicht mehr nötig.

Amendamentul 227
Christian Ehler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7b – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

(13) Comisia poate modifica orientări prin 
care se stabilesc detaliile procedurii care 
trebuie urmată la aplicarea alineatelor (6)-
(9). Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se modifică în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 228
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7b – alineatul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(13a) Procedurile prevăzute la prezentul 
articol, cu referire specifică la limitările 
stabilite la alineatul (2), nu se aplică 
gazoductelor din amonte al căror unic 
obiectiv este conectarea directă a rețelelor 
țărilor de origine a aprovizionării cu gaze 
la un punct de ancoraj pe teritoriul 
Comunității, și nici lucrărilor de 
modernizare a acestora."

Or. en

Justificare

Upstream pipelines directly landing in the territory of the Community shall not undergo the 
certification procedure. Development of major gas production and transport project is 
generally carried out by international consortia to which foreign producing companies take 
part.

Amendamentul 229
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7b – alineatul 13a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

"(13a) Procedurile prevăzute la prezentul 
articol, cu referire specifică la limitările 
stabilite la alineatul (2), nu se aplică 
gazoductelor din amonte al căror unic 
obiectiv este conectarea directă a rețelelor 
țărilor de origine a aprovizionării cu gaze 
la un punct de ancoraj pe teritoriul 
Comunității, și nici lucrărilor de 
modernizare a acestora."

Or. en

Justificare

Upstream pipelines directly landing in the territory of the Community shall not undergo the 
certification procedure. Development of major gas production and transport project is 
generally carried out by international consortia to which foreign producing companies take 
part.

Amendamentul 230
Gabriele Albertini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7b – alineatul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(13a) Procedurile prevăzute la prezentul 
articol, cu referire specifică la limitările 
stabilite la alineatul (2), nu se aplică 
gazoductelor din amonte al căror unic 
obiectiv este conectarea directă a rețelelor 
țărilor de origine a aprovizionării cu gaze 
la un punct de ancoraj pe teritoriul 
Comunității, și nici lucrărilor de 
modernizare a acestora."

Or. en
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Justificare

Development of gas transport projects is often carried out by international consortia to which 
foreign producing companies take part: implementing the certification provision for pipelines 
directly landing in the territory of the Community would hinder gas import investments. 
Certification should be requested only to transit and internal gas transport infrastructure, to 
avoid the risk that control on them by foreign vertically integrated companies would impede 
correct market development.

Amendamentul 231
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7b – alineatul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(13a) Procedurile prevăzute la prezentul 
articol, cu referire specifică la limitările 
stabilite la alineatul (2), nu se aplică 
gazoductelor din amonte al căror unic 
obiectiv este conectarea directă a rețelelor 
țărilor de origine a aprovizionării cu gaze 
la un punct de ancoraj pe teritoriul 
Comunității, și nici lucrărilor de 
modernizare a acestora."

Or. en

Justificare

Upstream pipelines directly landing in the territory of the Community shall not undergo the 
certification procedure. Development of major gas production and transport project is 
generally carried out by international consortia to which foreign producing companies take 
part: in most cases some of the companies taking part in these projects are controlled or 
participated by third Countries’.
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Amendamentul 232
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/55/CE
Articolul 7c

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7c eliminat
Desemnarea operatorilor sistemelor de 
depozitare și de GNL
Statele membre desemnează sau solicită 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale care dețin instalații de depozitare 
sau GNL să desemneze, pentru o perioadă 
ce urmează să fie stabilită de statele 
membre luând în considerare eficiența și 
echilibrul economic, unul sau mai mulți 
operatori ai sistemelor.

Or. en

Amendamentul 233
Herbert Reul

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) exploatează, întrețin și dezvoltă, în 
condiții economice, instalații de transport, 
depozitare și/sau de GNL sigure, fiabile și 
eficiente, acordând atenția cuvenită 
protecției mediului și promovează 
eficiența energetică și cercetarea și 
inovarea în special în ceea ce privește 
asigurarea pătrunderii energiilor 
regenerabile și a diseminării tehnologiilor 
cu emisii reduse de carbon.

(a) exploatează, întrețin și dezvoltă, în 
condiții economice, instalații de transport, 
depozitare și/sau de GNL sigure, fiabile și 
eficiente, acordând atenția cuvenită 
protecției mediului.
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Or. de

Justificare

Die Aufgabe der Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicher und/oder LNG-Anlagen, ist es, 
eine sichere, zuverlässige und effiziente Infrastruktur zu garantieren. Wietergehende Ziele 
können nicht durch die Betreiber erreicht werden. Sie fallen entweder in den 
Verantwortungsbereich der betroffenen Mitgliedstaaten, oder in den anderer 
Marktteilnehmer.

Amendamentul 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) exploatează, întrețin și dezvoltă, în 
condiții economice, instalații de transport, 
depozitare și/sau de GNL sigure, fiabile și 
eficiente, acordând atenția cuvenită 
protecției mediului și promovează eficiența 
energetică și cercetarea și inovarea în 
special în ceea ce privește asigurarea 
pătrunderii energiilor regenerabile și a 
diseminării tehnologiilor cu emisii reduse 
de carbon.

(a) exploatează, întrețin și dezvoltă, în 
condiții economice, instalații de transport, 
depozitare și/sau de GNL sigure, fiabile și
eficiente, acordând atenția cuvenită 
protecției mediului și promovează eficiența 
energetică și integrarea proactivă atât a 
energiilor regenerabile la scară largă, cât 
și a producției de energie descentralizate, 
precum și cercetarea și inovarea în vederea 
realizării acestor obiective.

Or. en

Justificare

It is also the task of the system operators to proactively integrate renewables.
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Amendamentul 235
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  6a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) La articolul 8 alineatul (1) se adaugă 
următoarea literă:
„(da) să răspundă de perceperea tarifelor 
de congestionare și a plăților efectuate în 
temeiul mecanismului de compensare 
între operatorii de sisteme de transport în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, de 
acordarea și gestionarea accesului terților 
și prezentarea de explicații motivate 
atunci când accesul este refuzat, sub 
supravegherea autorităților naționale de 
reglementare; efectuându-și sarcinile în
temeiul prezentului articol, operatorii de 
sisteme de transport iau în considerare, în 
primul rând, interesele regiunii în care își 
desfășoară activitatea.”

Or. en

Justificare

This details some of the activities which need to be carried out by TSOs, but also we need to 
ensure that reasons for failing to grant access are dealt with in a transparent way.

Amendamentul 236
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  6b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8 – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

(6b) La articolul 8, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
"(3) Statele membre, prin intermediul 
autorităților naționale de reglementare, 
pot obliga operatorii rețelei de transport 
să respecte cerințele minime pentru 
întreținerea și dezvoltarea rețelei de 
transport, inclusiv capacitatea de 
interconectare. Autorităților naționale de 
reglementare ar trebui să li se acorde 
puteri mai largi în vederea asigurării 
protecției consumatorilor în cadrul 
Uniunii."

Or. en

Justificare

Consumer protection must be a priority when maintenance decisions are being taken to 
ensure that there are no detrimental effects for end users. Currently many National 
Regulatory Authorities have no remit to care for the European consumer so all decisions are 
taken only with the national consumer in mind, this will need to change if a truly European 
energy market is to succeed.

Amendamentul 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  6b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(6b) La articolul 8, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
"(3) Statele membre, prin intermediul 
autorităților naționale de reglementare, 
pot obliga operatorii rețelei de transport 
să respecte cerințele minime pentru 
întreținerea și dezvoltarea rețelei de 
transport, inclusiv capacitatea de 
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interconectare. Autorităților naționale de 
reglementare ar trebui să li se acorde 
puteri mai largi în vederea asigurării 
protecției consumatorilor în cadrul 
Uniunii."

Or. en

(Adding some clarifications to Article 8 - paragraph 3 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Consumer protection must be a priority when maintenance decisions are being taken to 
ensure that there are no detrimental effects for end users. Currently many National 
Regulatory Authorities have no remit to care for the European consumer so all decisions are 
taken only with the national consumer in mind, this will need to change if a truly European 
energy market is to succeed.

Amendamentul 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  6c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8 – alineatele 4a - 4h (noi)

Text propus de Comisie Amendament

(6c) La articolul 8, se adaugă următoarele 
alineate:
"(4a) Operatorii de sisteme de transport 
elaborează un plan decenal de dezvoltare 
a rețelei, cel puțin o dată la doi ani. 
Aceștia întreprind măsuri eficiente pentru 
a garanta caracterul adecvat al sistemului 
și siguranța aprovizionării.
(4b) În special, planul decenal de 
dezvoltare a rețelei:
a) comunică participanților de pe piață 
principalele elemente de infrastructură de 
transport care ar trebui construite în 
următorii zece ani;
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b) include toate investițiile care au fost 
deja hotărâte și identifică noi investiții 
pentru care trebuie luată o decizie de 
aplicare în următorii trei ani.
(4c) În vederea elaborării acestui plan 
decenal de dezvoltare a rețelei, fiecare 
operator de sistem de transport face o 
previziune cu privire la evoluția 
producției, consumului și schimburilor cu 
alte țări, luând în considerare planurile de 
investiții în rețele existente în întreaga 
Europă și la nivel regional. Fiecare 
operator de sistem de transport prezintă, 
în timp util, proiectul acestui plan 
organului național competent.
(4d) Organul național competent în cauză 
consultă toți utilizatorii de rețea vizați cu 
privire la acest proiect într-un mod 
deschis și transparent, și poate publica 
rezultatele acestor consultări, în special 
posibilele necesități investiționale. 
(4e) Organul național competent 
analizează dacă proiectul planului 
decenal de dezvoltare a rețelei acoperă 
toate necesitățile investiționale identificate 
în procesul de consultare. Organul 
național competent poate solicita 
operatorului de sistem de transport să 
modifice planul.
(4f) Organul național competent în sensul 
alineatelor (4c), (4d) și (4e) poate fi 
autoritatea națională de reglementare, 
orice altă autoritate publică națională 
competentă sau un mandatar pentru 
dezvoltarea rețelelor stabilit de operatorii 
de sisteme de transport. În acest ultim caz, 
operatorii de sisteme de transport prezintă 
proiectele statutelor, lista membrilor lor și 
regulamentele interne, spre aprobare, 
autorității publice naționale competente.
(4g) Dacă operatorul de sistem de 
transport nu pune în aplicare o investiție 
specifică menționată în planul decenal de 
dezvoltare a rețelei în următorii trei ani, 
statele membre garantează că autoritatea 
națională de reglementare sau orice altă 
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autoritate publică națională competentă 
are puterea de a lua una dintre 
următoarele măsuri:
a) să solicite operatorului de sistem de 
transport, prin toate mijloacele juridice, 
să-și utilizeze capacitatea financiară 
pentru a-și îndeplini obligațiile 
investiționale sau
b) să invite investitori independenți să 
participe la o licitație privind realizarea 
investiției necesare într-un sistem de 
transport și, în același timp, poate impune 
operatorului de sistem de transport 
următoarele:
- să fie de acord ca finanțarea să fie 
efectuată de orice parte terță,
- să fie de acord ca activitatea de 
construcție să fie desfășurată de orice 
parte terță sau să construiască 
respectivele active noi și
- să exploateze respectivele active noi.
Condițiile de finanțare corespunzătoare 
sunt supuse aprobării de către autoritatea 
națională de reglementare sau de către 
orice altă autoritate națională 
competentă. În ambele cazuri, normele 
tarifare permit realizarea unor venituri 
care să acopere costurile unor astfel de 
investiții.

(4h) Autoritatea publică națională 
competentă monitorizează și evaluează 
aplicarea planului de investiții.

Or. en

Justificare

The proposed amendments of Article 8 ascertain in particular that necessary investments in 
the grid will be made, even against the will of the TSO, and that connections to the grid 
cannot be refused. If the TSO rejects to implement a specific investment, two measures are 
foreseen: either the competent public authority requests the TSO to invest or it launches a 
tendering procedure.
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Amendamentul 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  6c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6c) La articolul 8, se adaugă următorul 
alineat:

"(4a) În cursul executării sarcinilor ce le 
revin, operatorii de sisteme de transport 
țin seama de codurile tehnice și 
comerciale adoptate de rețeaua europeană 
a operatorilor de sisteme de transport de 
gaze."

Or. en

Justificare

It is important that the Codes, adopted by the European Network of Transmission System 
Operators, will be implemented by all Transmission System Operators. By linking the Codes 
to the tasks of the Transmission System Operators, as defined in the Gas Directive, the legal 
position of the Codes is significantly strengthened, losing their complete voluntary character.

Amendamentul 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  6d (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6d) Articolul următor se inserează după 
cum urmează:
„Articolul 8a
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Separarea efectivă și eficientă a 
sistemelor de transport
I. Active, echipamente, personal și 
identitate
(1) Operatorii de sisteme de transport 
dispun de toate resursele umane, fizice și 
financiare ale întreprinderii integrate pe 
verticală necesare pentru activitatea 
curentă de transport de gaze naturale, în 
special:
(i) operatorii de sisteme de transport dețin 
în proprietate activele necesare pentru 
activitatea curentă de transport de gaze 
naturale;
(ii) operatorii de sisteme de transport 
angajează personalul necesar pentru 
activitatea curentă de transport de gaze 
naturale;
(iii) utilizarea în comun a personalului și 
prestarea de servicii între sucursalele unei 
întreprinderi integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau de 
furnizare sunt limitate la cazurile în care 
nu există posibilități de discriminare și fac 
obiectul aprobării de către autoritățile 
naționale de reglementare, pentru a 
exclude problemele legate de concurență 
și conflictele de interese;
(iv) sunt puse la dispoziție în timp util 
resurse financiare adecvate pentru 
viitoare proiecte de investiții.
(2) Printre activitățile considerate 
necesare pentru activitatea curentă de 
transport de gaze naturale menționată la 
alineatul (1) se numără, cel puțin, 
următoarele:
- reprezentarea operatorului de sistem de 
transport și contacte cu părți terțe și cu 
autoritățile naționale de reglementare,
– acordarea și dirijarea accesului terților 
la rețea,
– colectarea taxelor de acces, a tarifelor 
de congestionare, precum și a plăților 
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efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003,
– exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 
sistemului de transport,
– planificarea investițiilor care să asigure 
capacitatea pe termen lung a sistemului 
de a satisface o cerere rezonabilă și să 
garanteze siguranța aprovizionării,
– servicii juridice,
– contabilitate și servicii IT.
(3) Operatorii de sisteme de transport au 
statutul juridic al unei societăți pe acțiuni.
(4) Operatorul de sistem de transport 
dispune de o identitate socială proprie, 
diferită în mod considerabil de cea a 
întreprinderii integrate pe verticală, și are 
propria marcă, propriile activități de 
comunicare și propriul sediu.
(5) Conturile operatorilor de sisteme de 
transport sunt verificate de către un 
auditor diferit de cel care efectuează 
auditul întreprinderii integrate pe 
verticală și al întreprinderilor afiliate 
acesteia.
II. Independența conducerii operatorului 
de sistem de transport, a directorului 
executiv / consiliului executiv
(6) Deciziile privind numirea și toate 
cazurile de încetare anticipată a 
mandatului directorului executiv sau al 
membrilor consiliului executiv al 
operatorului de sistem de transport, 
precum și deciziile privind încheierea sau 
încetarea anticipată a contractelor de 
muncă cu aceste persoane sunt notificate 
autorității naționale de reglementare sau 
oricărei alte autorități publice naționale 
competente. Aceste decizii și acorduri pot 
deveni obligatorii doar dacă, într-o 
perioadă de trei săptămâni de la 
notificare, autoritatea de reglementare 
sau orice altă autoritate publică națională 
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competentă nu și-a exercitat dreptul de 
veto. Dreptul de veto poate fi folosit în 
cazul în care o numire și încheierea 
acordului corespunzător dă naștere la 
îndoieli serioase cu privire la 
independența profesională a directorului 
executiv numit sau a unui membru al 
consiliului executiv; în cazul încetării 
anticipate a mandatelor și a acordurilor 
corespunzătoare încheiate cu aceste 
persoane, dreptul de veto poate fi exercitat 
numai dacă există îndoieli serioase cu 
privire la temeiul și justificarea acestei 
încetări anticipate.
(7) Conducerii operatorului de sistem de 
transport i se garantează dreptul de recurs 
la autoritatea națională de reglementare 
sau la altă autoritate publică națională 
competentă sau în instanță în cazul 
încetării anticipate a mandatelor acestora.
(8) După încheierea mandatului în cadrul 
operatorului de sistem de transport, 
directorii executivi / membrii consiliului 
executiv nu participă, pentru o perioadă 
de cel puțin trei ani, la nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau de 
furnizare.
(9) Directorul executiv / membrii 
consiliului executiv nu dețin nicio 
participație și nu primesc nicio 
remunerațe de la nicio întreprindere a 
societății integrate pe verticală, ci doar de 
la operatorul de sistem de transport. 
Remunerarea directorului executiv / 
membrilor consiliului executiv nu depinde 
în niciun aspect al său de alte activități 
ale întreprinderii integrate pe verticală cu 
excepția celor ale operatorului de sistem 
de transport.
(10) Directorul executiv sau membrii 
consiliului executiv al operatorului de 
sistem de transport nu răspund, direct sau 
indirect, pentru funcționarea zilnică a 
niciunei alte sucursale a întreprinderii 
integrate pe verticală.
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(11) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
menționate anterior, operatorul de sistem 
de transport are competențe efective de 
luare a deciziilor, independente de 
întreprinderea de gaze naturale integrată, 
în ceea ce privește activele necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea rețelei. Aceasta nu ar trebui 
să împiedice existența unor mecanisme de 
coordonare adecvate, care să asigure 
protecția drepturilor de supraveghere 
economică și de gestionare ale societății-
mamă asupra randamentului activelor 
unei filiale, reglementate indirect în 
temeiul articolului 24c. În special, prin 
aceasta se permite societății-mamă să 
aprobe planul financiar anual, sau orice 
instrument echivalent, al operatorului de
sistem de transport și să stabilească limite 
globale cu privire la nivelul de îndatorare 
a filialei sale. Aceasta nu permite 
societății-mamă să dea instrucțiuni 
privind gestionarea cotidiană, nici privind 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea liniilor de 
transport, care nu depășesc limitele 
stabilite în planul financiar aprobat sau 
într-un document echivalent.
III. Consiliul de supraveghere / Consiliul 
de administrație
(12) Președinții consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație al operatorului de sistem de 
transport nu ocupă niciun post în nicio 
sucursală a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfășoară activități de 
producție sau de furnizare.
(13) Printre membrii consiliilor de 
supraveghere / consiliilor de administrație 
ale operatorilor de sisteme de transport se  
numără de asemenea membri 
independenți, numiți pentru o perioadă de 
cel puțin 5 ani. Numirea membrilor 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație se notifică autorității 
naționale de reglementare sau oricărei 
alte autorități publice naționale 
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competente și devine obligatorie în 
condițiile descrise la alineatul (6).
(14) În sensul alineatului (13), un 
membru al consiliului de supraveghere / 
consiliului de administrație al unui 
operator de sistem de transport este 
considerat independent dacă nu este 
implicat în nicio activitate sau orice altă 
relație cu întreprinderea integrată pe 
verticală, cu acționarii săi majoritari sau 
cu conducerea acestora, care ar putea 
genera un conflict de interese, în special:
(a) nu a fost angajatul niciunei sucursale 
a întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție și de 
furnizare în decurs de cinci ani anterior 
numirii sale ca membru al consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație;
(b) nu deține nicio participație și nu 
primește nici un fel de remunerație din 
partea întreprinderii integrate pe verticală 
sau din partea vreuneia dintre societățile 
integrate, cu excepția operatorului de 
sistem de transport;
(c) nu are nicio relație de afaceri 
semnificativă cu nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de furnizare de 
energie pe durata numirii sale ca membru 
al consiliului de supraveghere / 
consiliului de administrație;
(d) nu este membru al consiliului executiv 
al unei societăți în care întreprinderea 
integrată pe verticală numește membri ai 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație.
IV. Agentul de conformitate
(15) Statele membre garantează că 
operatorii de sisteme de transport stabilesc 
și pun în aplicare un program de 
conformitate care conține măsurile 
necesare pentru a se garanta excluderea 
practicilor discriminatorii. Programul 
stabilește de asemenea obligațiile specifice 
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impuse angajaților operatorului 
sistemului de transport pentru realizarea 
acestui obiectiv. Programul face obiectul 
aprobării autorității naționale de 
reglementare sau oricărei alte autorități 
publice naționale competente. 
Conformitatea programului este 
monitorizată în mod independent de 
agentul de conformitate. Autoritatea 
națională de reglementare are competența 
de a impune sancțiuni în cazul unei 
aplicări necorespunzătoare a programului 
de conformitate de către operatorul de 
sistem de transport.
(16) Directorul executiv / consiliul 
executiv al operatorului de sistem de 
transport numește o persoană sau un 
organism în funcția de agent de 
conformitate, care are în sarcină 
următoarele:
(i) monitorizarea aplicării programului de 
conformitate;
(ii) elaborarea unui raport anual, care 
stabilește măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a programului de 
conformitate, și prezentarea acestuia 
autorității naționale de reglementare;
(iii) formularea de recomandări privind 
programul de conformitate și aplicarea 
sa.
(17) Independența agentului de 
conformitate este garantată în special de 
termenii contractului său de muncă.
(18) Agentul de conformitate are 
posibilitatea de a se adresa în mod regulat 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație al operatorului de sistem 
de transport, al întreprinderii integrate pe 
verticală, precum și autorităților de 
reglementare. 
(19) Agentul de conformitate participă la 
toate reuniunile consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație al operatorului de sistem de 
transport, în cadrul căreia se iau în 
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discuție următoarele aspecte:
(i) condițiile de acces și de conectare la 
rețea, inclusiv colectarea taxelor de acces 
și a tarifelor de congestionare, precum și 
a plăților efectuate în temeiul 
mecanismului de compensare între 
operatorii de sisteme de transport în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;
(ii) proiectele desfășurate pentru 
funcționarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelelor de sisteme de transport, inclusiv 
investițiile de conectare și interconectare;
(iii) achizițiile de energie în vederea 
acoperirii pierderilor de energie.
(20) Pe durata acestor ședințe, agentul de 
conformitate împiedică divulgarea, într-
un mod discriminatoriu, către consiliul de 
supraveghere / consiliul de administrație 
a informațiilor privind activitățile 
producătorilor sau furnizorilor, care pot 
aduce avantaje comerciale.
(21) Agentul de conformitate are acces la 
toate registrele, arhivele și birourile 
pertinente ale operatorului de sistem de 
transport, precum și la toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
sale.
Agentul de conformitate este desemnat și 
eliberat din funcție de directorul executiv 
/ consiliul executiv doar după aprobarea 
prealabilă a autorității naționale de 
reglementare.”

Or. en

Justificare

This amendment ensures effective separation without infringing ownership. By introducing 
the above mechanisms, structural and financial independence of the TSO from the production
of vertically integrated companies will be ensured. The neutrality of the TSO will be 
controlled by the national regulatory authority, the compliance officer and the auditor. As a 
second pillar of this option effective sanctions for regulators are introduced which guarantee 
that TSO is no more in a position that enables it to prevent investments into the grid.
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Amendamentul 241
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 9 eliminat
Operatorii independenți de sistem
(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparține unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
permite derogări de la dispozițiile 
articolului 7 alineatul (1), cu condiția 
desemnării, de către statul membru, la 
propunerea proprietarului sistemului de 
transport și sub rezerva validării 
respectivei desemnări de către Comisie, a 
unui operator de sistem independent. 
Întreprinderile integrate pe verticală care 
dețin un sistem de transport nu pot fi în 
niciun caz împiedicate să ia măsurile 
necesare în vederea respectării articolului 
7 alineatul (1).
(2) Statul membru poate aproba și 
desemna un operator de sistem 
independent numai în cazul în care:
(a) operatorul candidat a demonstrat că 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d);
(b) operatorul candidat a demonstrat că 
dispune de resursele financiare, precum și 
de resursele tehnice și umane necesare în 
vederea îndeplinirii sarcinilor sale în 
conformitate cu articolul 8;
(c) operatorul candidat și-a asumat 
angajamentul de a respecta un plan de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 
ani, propus de autoritatea de 
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reglementare;
(d) proprietarul sistemului de transport și-
a demonstrat capacitatea de a-și respecta 
obligațiile care îi revin în conformitate cu 
alineatul (6). În acest scop, acesta 
prezintă toate proiectele de acorduri 
contractuale încheiate cu întreprinderea 
candidată și cu orice altă entitate 
relevantă;
(e) operatorul candidat și-a demonstrat 
capacitatea de a-și respecta obligațiile în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1775/2005 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 28 septembrie 2005 
privind condițiile de acces la rețelele 
pentru transportul gazelor naturale*, 
inclusiv cooperarea operatorilor de 
sisteme de transport la nivel european și 
regional.
(3) Întreprinderile care au fost certificate 
de către autoritatea națională de 
reglementare ca îndeplinind dispozițiile 
articolului 7a și ale articolului 9 alineatul 
(2) sunt aprobate și desemnate ca 
operatori independenți de sistem de către 
statele membre. Se aplică procedura de 
certificare prevăzută la articolul 7b.
(4) În cazul în care Comisia a luat o 
decizie în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7b și constată că 
autoritatea de reglementare nu a dus la 
îndeplinire decizia în termen de două luni, 
Comisia desemnează, într-un interval de 
șase luni, la propunerea agenției și după 
consultarea proprietarului sistemului de 
transport și a operatorului sistemului de 
transport, un operator independent de 
sistem, pentru o perioadă de 5 ani. 
Proprietarul sistemului de transport 
poate, în orice moment, să propună 
autorității de reglementare desemnarea 
unui nou operator independent de sistem, 
în conformitate cu procedura de la 
articolul 9 alineatul (1).
(5) Fiecare operator independent de 
sistem răspunde de acordarea și 
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gestionarea accesului terților, inclusiv de 
colectarea taxelor de acces și a tarifelor 
de congestionare, precum și de 
exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelei de transport și pentru garantarea 
capacității pe termen lung a sistemului de 
a satisface cererile rezonabile prin 
planificarea investițiilor. În ceea ce 
privește dezvoltarea sistemului, operatorul 
independent de sistem este responsabil de 
proiectarea (inclusiv de procedura de 
autorizare), construcția și darea în 
exploatare a noii infrastructuri. În acest 
sens, acesta acționează ca un operator de 
sistem de transport în conformitate cu 
prezentul capitol. Proprietarii de sisteme 
de transport nu pot fi responsabili de 
acordarea și gestionarea accesului 
terților, și nici de planificarea investițiilor.
(6) În cazul desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarul 
sistemului de transport:
(a) asigură pe deplin cooperarea relevantă 
și sprijinul necesar operatorului 
independent de sistem în vederea 
îndeplinirii sarcinilor acestuia, 
furnizându-i acestuia, în special, toate 
informațiile necesare;
(b) finanțează investițiile decise de către 
operatorul independent de sistem și 
aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanțate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanțare fac obiectul 
aprobării de către autoritatea de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiții, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât și cu alte părți 
interesate;
(c) asigură acoperirea riscurilor de 
răspundere privind activele rețelei pe care 
le deține și care sunt gestionate de 
operatorul independent de sistem, 
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excluzându-se răspunderea referitoare la 
sarcinile operatorului independent de 
sistem;
(d) oferă garanții în scopul facilitării 
finanțării eventualelor extinderi ale 
rețelei, cu excepția investițiilor în cazul 
cărora și-a dat acordul cu privire la 
finanțarea de către orice parte interesată, 
inclusiv de către operatorul independent 
de sistem, în temeiul literei (b).
(7) În strânsă cooperare cu autoritatea de 
reglementare, autoritatea națională în 
materie de concurență competentă are 
toate competențele relevante pentru a 
monitoriza în mod eficient respectarea de 
către proprietarul sistemului de transport 
a obligațiilor sale în temeiul alineatului 
(6).”

Or. en

Justificare

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.

Amendamentul 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9 eliminat
Operatorii independenți de sistem
(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparține unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
permite derogări de la dispozițiile 
articolului 7 alineatul (1), cu condiția 
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desemnării, de către statul membru, la 
propunerea proprietarului sistemului de 
transport și sub rezerva validării 
respectivei desemnări de către Comisie, a 
unui operator de sistem independent. 
Întreprinderile integrate pe verticală care 
dețin un sistem de transport nu pot fi în 
niciun caz împiedicate să ia măsurile 
necesare în vederea respectării articolului 
7 alineatul (1).
(2) Statul membru poate aproba și 
desemna un operator de sistem 
independent numai în cazul în care:
(a) operatorul candidat a demonstrat că 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d);
(b) operatorul candidat a demonstrat că 
dispune de resursele financiare, precum și 
de resursele tehnice și umane necesare în 
vederea îndeplinirii sarcinilor sale în 
conformitate cu articolul 8;
(c) operatorul candidat și-a asumat 
angajamentul de a respecta un plan de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 
ani, propus de autoritatea de 
reglementare;
(d) proprietarul sistemului de transport și-
a demonstrat capacitatea de a-și respecta 
obligațiile care îi revin în conformitate cu 
alineatul (6). În acest scop, acesta 
prezintă toate proiectele de acorduri 
contractuale încheiate cu întreprinderea 
candidată și cu orice altă entitate 
relevantă;
(e) operatorul candidat și-a demonstrat 
capacitatea de a-și respecta obligațiile în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1775/2005 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 28 septembrie 2005 
privind condițiile de acces la rețelele 
pentru transportul gazelor naturale*, 
inclusiv cooperarea operatorilor de 
sisteme de transport la nivel european și 
regional.
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(3) Întreprinderile care au fost certificate 
de către autoritatea națională de 
reglementare ca îndeplinind dispozițiile 
articolului 7a și ale articolului 9 alineatul 
(2) sunt aprobate și desemnate ca 
operatori independenți de sistem de către 
statele membre. Se aplică procedura de 
certificare prevăzută la articolul 7b.

(4) În cazul în care Comisia a luat o 
decizie în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7b și constată că 
autoritatea de reglementare nu a dus la 
îndeplinire decizia în termen de două luni, 
Comisia desemnează, într-un interval de 
șase luni, la propunerea agenției și după 
consultarea proprietarului sistemului de 
transport și a operatorului sistemului de 
transport, un operator independent de 
sistem, pentru o perioadă de 5 ani. 
Proprietarul sistemului de transport 
poate, în orice moment, să propună 
autorității de reglementare desemnarea 
unui nou operator independent de sistem, 
în conformitate cu procedura de la 
articolul 9 alineatul (1).
(5) Fiecare operator independent de 
sistem răspunde de acordarea și 
gestionarea accesului terților, inclusiv de 
colectarea taxelor de acces și a tarifelor 
de congestionare, precum și de 
exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelei de transport și pentru garantarea 
capacității pe termen lung a sistemului de 
a satisface cererile rezonabile prin 
planificarea investițiilor. În ceea ce 
privește dezvoltarea sistemului, operatorul 
independent de sistem este responsabil de 
proiectarea (inclusiv de procedura de 
autorizare), construcția și darea în 
exploatare a noii infrastructuri. În acest 
sens, acesta acționează ca un operator de 
sistem de transport în conformitate cu 
prezentul capitol. Proprietarii de sisteme 
de transport nu pot fi responsabili de 
acordarea și gestionarea accesului 
terților, și nici de planificarea investițiilor.
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(6) În cazul desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarul 
sistemului de transport:
(a) asigură pe deplin cooperarea relevantă 
și sprijinul necesar operatorului 
independent de sistem în vederea 
îndeplinirii sarcinilor acestuia, 
furnizându-i acestuia, în special, toate 
informațiile necesare;
(b) finanțează investițiile decise de către 
operatorul independent de sistem și 
aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanțate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanțare fac obiectul 
aprobării de către autoritatea de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiții, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât și cu alte părți 
interesate;
(c) asigură acoperirea riscurilor de 
răspundere privind activele rețelei pe care 
le deține și care sunt gestionate de 
operatorul independent de sistem, 
excluzându-se răspunderea referitoare la 
sarcinile operatorului independent de 
sistem;
(d) oferă garanții în scopul facilitării 
finanțării eventualelor extinderi ale 
rețelei, cu excepția investițiilor în cazul 
cărora și-a dat acordul cu privire la 
finanțarea de către orice parte interesată, 
inclusiv de către operatorul independent 
de sistem, în temeiul literei (b).
(7) În strânsă cooperare cu autoritatea de 
reglementare, autoritatea națională în 
materie de concurență competentă are 
toate competențele relevante pentru a 
monitoriza în mod eficient respectarea de 
către proprietarul sistemului de transport 
a obligațiilor sale în temeiul alineatului 
(6).
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Or. en

Justificare

Ownership unbundling of national transport grids is the only possibility to guarantee the 
independence of administrators of national transport grids and to enhance transparency. It 
also would enable administrators of national transport grids to become more effective market 
facilitators. In an ISO system, the ownership of national transport grids and commercial 
activities remains in the same hands. Although national transport activities are strictly 
regulated, this results in a multitude of rules.

Amendamentul 243
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9 eliminat
Operatorii independenți de sistem
(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparține unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
permite derogări de la dispozițiile 
articolului 7 alineatul (1), cu condiția 
desemnării, de către statul membru, la 
propunerea proprietarului sistemului de 
transport și sub rezerva validării 
respectivei desemnări de către Comisie, a 
unui operator de sistem independent. 
Întreprinderile integrate pe verticală care 
dețin un sistem de transport nu pot fi în 
niciun caz împiedicate să ia măsurile 
necesare în vederea respectării articolului 
7 alineatul (1).
(2) Statul membru poate aproba și 
desemna un operator de sistem 
independent numai în cazul în care:
(a) operatorul candidat a demonstrat că 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
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articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d); 
(b) operatorul candidat a demonstrat că 
dispune de resursele financiare, precum și 
de resursele tehnice și umane necesare în 
vederea îndeplinirii sarcinilor sale în 
conformitate cu articolul 8;
(c) operatorul candidat și-a asumat 
angajamentul de a respecta un plan de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 
ani, propus de autoritatea de 
reglementare;
(d) proprietarul sistemului de transport și-
a demonstrat capacitatea de a-și respecta 
obligațiile care îi revin în conformitate cu 
alineatul (6). În acest scop, acesta 
prezintă toate proiectele de acorduri 
contractuale încheiate cu întreprinderea 
candidată și cu orice altă entitate 
relevantă;
(e) operatorul candidat și-a demonstrat 
capacitatea de a-și respecta obligațiile în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1775/2005 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 28 septembrie 2005 
privind condițiile de acces la rețelele 
pentru transportul gazelor naturale*, 
inclusiv cooperarea operatorilor de 
sisteme de transport la nivel european și 
regional.
(3) Întreprinderile care au fost certificate 
de către autoritatea națională de 
reglementare ca îndeplinind dispozițiile 
articolului 7a și ale articolului 9 alineatul 
(2) sunt aprobate și desemnate ca 
operatori independenți de sistem de către 
statele membre. Se aplică procedura de 
certificare prevăzută la articolul 7b.
(4) În cazul în care Comisia a luat o 
decizie în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7b și constată că 
autoritatea de reglementare nu a dus la 
îndeplinire decizia în termen de două luni, 
Comisia desemnează, într-un interval de 
șase luni, la propunerea agenției și după 
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consultarea proprietarului sistemului de 
transport și a operatorului sistemului de 
transport, un operator independent de 
sistem, pentru o perioadă de 5 ani. 
Proprietarul sistemului de transport 
poate, în orice moment, să propună 
autorității de reglementare desemnarea 
unui nou operator independent de sistem, 
în conformitate cu procedura de la 
articolul 9 alineatul (1).

(5) Fiecare operator independent de 
sistem răspunde de acordarea și 
gestionarea accesului terților, inclusiv de 
colectarea taxelor de acces și a tarifelor 
de congestionare, precum și de 
exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelei de transport și pentru garantarea 
capacității pe termen lung a sistemului de 
a satisface cererile rezonabile prin 
planificarea investițiilor. În ceea ce 
privește dezvoltarea sistemului, operatorul 
independent de sistem este responsabil de 
proiectarea (inclusiv de procedura de 
autorizare), construcția și darea în 
exploatare a noii infrastructuri. În acest 
sens, acesta acționează ca un operator de 
sistem de transport în conformitate cu 
prezentul capitol. Proprietarii de sisteme 
de transport nu pot fi responsabili de 
acordarea și gestionarea accesului 
terților, și nici de planificarea investițiilor.
(6) În cazul desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarul 
sistemului de transport:
(a) asigură pe deplin cooperarea relevantă 
și sprijinul necesar operatorului 
independent de sistem în vederea 
îndeplinirii sarcinilor acestuia, 
furnizându-i acestuia, în special, toate 
informațiile necesare;
(b) finanțează investițiile decise de către 
operatorul independent de sistem și 
aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanțate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
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independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanțare fac obiectul 
aprobării de către autoritatea de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiții, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât și cu alte părți 
interesate;
(c) asigură acoperirea riscurilor de 
răspundere privind activele rețelei pe care 
le deține și care sunt gestionate de 
operatorul independent de sistem, 
excluzându-se răspunderea referitoare la 
sarcinile operatorului independent de 
sistem;
(d) oferă garanții în scopul facilitării 
finanțării eventualelor extinderi ale 
rețelei, cu excepția investițiilor în cazul 
cărora și-a dat acordul cu privire la 
finanțarea de către orice parte interesată, 
inclusiv de către operatorul independent 
de sistem, în temeiul literei (b).
(7) În strânsă cooperare cu autoritatea de 
reglementare, autoritatea națională în 
materie de concurență competentă are 
toate competențele relevante pentru a 
monitoriza în mod eficient respectarea de 
către proprietarul sistemului de transport 
a obligațiilor sale în temeiul alineatului 
(6).

Or. en

Justificare

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.
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Amendamentul 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9 eliminat

Operatorii independenți de sistem

(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparține unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
permite derogări de la dispozițiile 
articolului 7 alineatul (1), cu condiția 
desemnării, de către statul membru, la 
propunerea proprietarului sistemului de 
transport și sub rezerva validării 
respectivei desemnări de către Comisie, a 
unui operator de sistem independent. 
Întreprinderile integrate pe verticală care 
dețin un sistem de transport nu pot fi în 
niciun caz împiedicate să ia măsurile 
necesare în vederea respectării articolului
7 alineatul (1).
(2) Statul membru poate aproba și 
desemna un operator de sistem 
independent numai în cazul în care:
(a) operatorul candidat a demonstrat că 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d);
(b) operatorul candidat a demonstrat că 
dispune de resursele financiare, precum și 
de resursele tehnice și umane necesare în 
vederea îndeplinirii sarcinilor sale în 
conformitate cu articolul 8;
(c) operatorul candidat și-a asumat 
angajamentul de a respecta un plan de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 
ani, propus de autoritatea de 
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reglementare;
(d) proprietarul sistemului de transport și-
a demonstrat capacitatea de a-și respecta 
obligațiile care îi revin în conformitate cu 
alineatul (6). În acest scop, acesta 
prezintă toate proiectele de acorduri 
contractuale încheiate cu întreprinderea 
candidată și cu orice altă entitate 
relevantă;
(e) operatorul candidat și-a demonstrat 
capacitatea de a-și respecta obligațiile în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1775/2005 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 28 septembrie 2005 
privind condițiile de acces la rețelele 
pentru transportul gazelor naturale*, 
inclusiv cooperarea operatorilor de 
sisteme de transport la nivel european și 
regional.
(3) Întreprinderile care au fost certificate 
de către autoritatea națională de 
reglementare ca îndeplinind dispozițiile 
articolului 7a și ale articolului 9 alineatul 
(2) sunt aprobate și desemnate ca 
operatori independenți de sistem de către 
statele membre. Se aplică procedura de 
certificare prevăzută la articolul 7b.
(4) În cazul în care Comisia a luat o 
decizie în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 7b și constată că 
autoritatea de reglementare nu a dus la 
îndeplinire decizia în termen de două luni, 
Comisia desemnează, într-un interval de 
șase luni, la propunerea agenției și după 
consultarea proprietarului sistemului de 
transport și a operatorului sistemului de 
transport, un operator independent de 
sistem, pentru o perioadă de 5 ani. 
Proprietarul sistemului de transport 
poate, în orice moment, să propună 
autorității de reglementare desemnarea 
unui nou operator independent de sistem, 
în conformitate cu procedura de la 
articolul 9 alineatul (1).
(5) Fiecare operator independent de 
sistem răspunde de acordarea și 
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gestionarea accesului terților, inclusiv de 
colectarea taxelor de acces și a tarifelor 
de congestionare, precum și de 
exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelei de transport și pentru garantarea 
capacității pe termen lung a sistemului de 
a satisface cererile rezonabile prin 
planificarea investițiilor. În ceea ce 
privește dezvoltarea sistemului, operatorul 
independent de sistem este responsabil de 
proiectarea (inclusiv de procedura de 
autorizare), construcția și darea în 
exploatare a noii infrastructuri. În acest 
sens, acesta acționează ca un operator de 
sistem de transport în conformitate cu 
prezentul capitol. Proprietarii de sisteme 
de transport nu pot fi responsabili de 
acordarea și gestionarea accesului 
terților, și nici de planificarea investițiilor.
(6) În cazul desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarul 
sistemului de transport:
(a) asigură pe deplin cooperarea relevantă 
și sprijinul necesar operatorului 
independent de sistem în vederea 
îndeplinirii sarcinilor acestuia, 
furnizându-i acestuia, în special, toate 
informațiile necesare;
(b) finanțează investițiile decise de către 
operatorul independent de sistem și 
aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanțate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanțare fac obiectul 
aprobării de către autoritatea de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiții, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât și cu alte părți 
interesate;
(c) asigură acoperirea riscurilor de 
răspundere privind activele rețelei pe care 
le deține și care sunt gestionate de 
operatorul independent de sistem, 
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excluzându-se răspunderea referitoare la 
sarcinile operatorului independent de 
sistem; 
(d) oferă garanții în scopul facilitării 
finanțării eventualelor extinderi ale 
rețelei, cu excepția investițiilor în cazul 
cărora și-a dat acordul cu privire la 
finanțarea de către orice parte interesată, 
inclusiv de către operatorul independent 
de sistem, în temeiul literei (b).
(7) În strânsă cooperare cu autoritatea de 
reglementare, autoritatea națională în 
materie de concurență competentă are 
toate competențele relevante pentru a 
monitoriza în mod eficient respectarea de 
către proprietarul sistemului de transport 
a obligațiilor sale în temeiul alineatului 
(6).

Or. en

Justificare

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.

Amendamentul 245
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparține unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
permite derogări de la dispozițiile 
articolului 7 alineatul (1), cu condiția 
desemnării, de către statul membru, la 
propunerea proprietarului sistemului de 
transport și sub rezerva validării respectivei 

(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparține unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
permite derogări de la dispozițiile 
articolului 7 alineatul (1), cu condiția 
desemnării, de către statul membru, la 
propunerea proprietarului sistemului de 
transport și sub rezerva validării respectivei 
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desemnări de către Comisie, a unui 
operator de sistem independent.  
Întreprinderile integrate pe verticală care 
dețin un sistem de transport nu pot fi în 
niciun caz împiedicate să ia măsurile 
necesare în vederea respectării articolului 7 
alineatul (1).

desemnări de către Comisie, a unui 
operator de sistem independent pentru 
statul membru respectiv.  Întreprinderile 
integrate pe verticală care dețin un sistem 
de transport nu pot fi în niciun caz 
împiedicate să ia măsurile necesare în 
vederea respectării articolului 7 alineatul 
(1).

Or. en

(Article 1 point 8 paragraph 1 of Commission proposal amended as shown)

Justificare

Amendment clarifies that only one ISO can be designated within a Member State.  The 
development of regional markets would not be helped by the creation of multiple ISOs within 
a single Member State. 

Amendamentul 246
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

4. În cazul în care Comisia a luat o decizie 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7b și constată că autoritatea de 
reglementare nu a dus la îndeplinire decizia 
în termen de două luni, Comisia 
desemnează, într-un interval de șase luni, 
la propunerea agenției și după consultarea 
proprietarului sistemului de transport și a 
operatorului sistemului de transport, un 
operator independent de sistem, pentru o 
perioadă de 5 ani. Proprietarul sistemului 
de transport poate, în orice moment, să 
propună autorității de reglementare 
desemnarea unui nou operator independent 
de sistem, în conformitate cu procedura de 
la articolul 9 alineatul (1).

(4) În cazul în care Comisia a luat o decizie 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 7b și constată că autoritatea de 
reglementare nu a dus la îndeplinire decizia 
în termen de două luni, Comisia 
desemnează, într-un interval de șase luni, 
la propunerea agenției și după consultarea 
proprietarului sistemului de transport, a 
operatorului sistemului de transport și a 
autorității naționale de reglementare, un 
operator independent de sistem, pentru o 
perioadă de 5 ani. Proprietarul sistemului 
de transport poate, în orice moment, să 
propună autorității de reglementare 
desemnarea unui nou operator independent 
de sistem, în conformitate cu procedura de 
la articolul 9 alineatul (1).
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Or. ro

Amendamentul 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9a eliminat
Separarea proprietarului sistemului de 

transport și a operatorului sistemului de 
depozitare

(1) În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de depozitare care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și 
procesul de luare a deciziilor, față de alte 
activități care nu au legătură cu 
transportul sau cu depozitarea. Prezentul 
articol se aplică numai cu privire la 
instalațiile de depozitare care sunt 
necesare din punct de vedere tehnic și/sau 
economic pentru furnizarea unui acces 
eficient la sistem în scopul aprovizionării 
consumatorilor, în conformitate cu 
articolul 19.
(2) Pentru a asigura independența 
proprietarului sistemului de transport și a 
operatorului sistemului de depozitare 
menționați la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:
(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare nu 
pot face parte din structurile 
întreprinderii integrate de gaze naturale, 
care răspunde, direct sau indirect, de 
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gestionarea zilnică a activităților de 
producție, distribuție și furnizare a 
gazelor naturale;
(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare de sistem de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare sunt 
luate în considerare, astfel încât să se 
asigure faptul că acestea au posibilitatea 
de a acționa independent;
(c) operatorul sistemului de depozitare 
dispune de suficiente competențe de luare 
a deciziilor, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul gazelor naturale, cu 
privire la elementele de active necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea instalațiilor de depozitare. 
Aceasta nu împiedică existența unor 
mecanisme de coordonare adecvate care 
să garanteze protejarea drepturilor de 
supraveghere economică și de gestionare 
a societății-mamă asupra randamentului 
activelor unei filiale, reglementat indirect 
în temeiul articolului 24c alineatul (4). În 
special, prezenta directivă permite 
societății-mamă să aprobe planul 
financiar anual al operatorului sistemului 
de depozitare sau orice document 
echivalent și să stabilească limite globale 
ale nivelului de îndatorare a filialei sale. 
În schimb, aceasta nu permite societății-
mamă să dea instrucțiuni privind 
gestionarea cotidiană, nici cu privire la 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea instalațiilor 
de depozitare, care nu depășesc limitele 
din planul financiar aprobat sau orice 
document echivalent;
(d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar 
respectarea acestuia este monitorizată în 
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mod adecvat. Programul enumeră 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.
(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către proprietarul sistemului de 
transport și de către operatorul sistemului 
de depozitare a dispozițiilor alineatului (2) 
din prezentul articol. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).”

Or. en

Justificare

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.

Amendamentul 248
Christian Ehler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9a eliminat
Separarea proprietarului sistemului de 

transport și a operatorului sistemului de 
depozitare

1. În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 



PE404.543v03-00 78/126 AM\717987RO.doc

RO

sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de depozitare care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și 
procesul de luare a deciziilor, față de alte 
activități care nu au legătură cu 
transportul sau cu depozitarea. 
Prezentul articol se aplică numai cu 
privire la instalațiile de depozitare care 
sunt necesare din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru furnizarea unui 
acces eficient la sistem în scopul 
aprovizionării consumatorilor, în 
conformitate cu articolul 19.
2. Pentru a asigura independența 
proprietarului sistemului de transport și a 
operatorului sistemului de depozitare 
menționați la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:
a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare nu 
pot face parte din structurile 
întreprinderii integrate de gaze naturale, 
care răspunde, direct sau indirect, de 
gestionarea zilnică a activităților de 
producție, distribuție și furnizare a 
gazelor naturale;
b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare de sistem de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare sunt 
luate în considerare, astfel încât să se 
asigure faptul că acestea au posibilitatea 
de a acționa independent;
c) operatorul sistemului de depozitare 
dispune de suficiente competențe de luare 
a deciziilor, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul gazelor naturale, cu 
privire la elementele de active necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea instalațiilor de depozitare. 
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Aceasta nu împiedică existența unor 
mecanisme de coordonare adecvate care 
să garanteze protejarea drepturilor de 
supraveghere economică și de gestionare 
a societății-mamă asupra randamentului 
activelor unei filiale, reglementat indirect 
în temeiul articolului 24c alineatul (4). În 
special, prezenta directivă permite 
societății-mamă să aprobe planul 
financiar anual al operatorului sistemului 
de depozitare sau orice document 
echivalent și să stabilească limite globale 
ale nivelului de îndatorare a filialei sale. 
În schimb, aceasta nu permite societății-
mamă să dea instrucțiuni privind 
gestionarea cotidiană, nici cu privire la 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea instalațiilor 
de depozitare, care nu depășesc limitele 
din planul financiar aprobat sau orice 
document echivalent;
d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar 
respectarea acestuia este monitorizată în 
mod adecvat. Programul enumeră 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.
3. Comisia poate adopta orientări pentru a 
garanta respectarea deplină și efectivă de 
către proprietarul sistemului de transport 
și de către operatorul sistemului de 
depozitare a dispozițiilor alineatului (2) 
din prezentul articol. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
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reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. xm

Amendamentul 249
Herbert Reul

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9a eliminat
Separarea proprietarului sistemului de 

transport și a operatorului sistemului de 
depozitare

1. În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de depozitare care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și 
procesul de luare a deciziilor, față de alte 
activități care nu au legătură cu 
transportul sau cu depozitarea. 
Prezentul articol se aplică numai cu 
privire la instalațiile de depozitare care 
sunt necesare din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru furnizarea unui 
acces eficient la sistem în scopul 
aprovizionării consumatorilor, în 
conformitate cu articolul 19.
2. Pentru a asigura independența 
proprietarului sistemului de transport și a 
operatorului sistemului de depozitare 
menționați la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:
a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport și al 
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operatorului sistemului de depozitare nu 
pot face parte din structurile 
întreprinderii integrate de gaze naturale, 
care răspunde, direct sau indirect, de 
gestionarea zilnică a activităților de 
producție, distribuție și furnizare a 
gazelor naturale;
b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare de sistem de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare sunt 
luate în considerare, astfel încât să se 
asigure faptul că acestea au posibilitatea 
de a acționa independent;
c) operatorul sistemului de depozitare 
dispune de suficiente competențe de luare 
a deciziilor, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul gazelor naturale, cu 
privire la elementele de active necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea instalațiilor de depozitare. 
Aceasta nu împiedică existența unor 
mecanisme de coordonare adecvate care 
să garanteze protejarea drepturilor de 
supraveghere economică și de gestionare 
a societății-mamă asupra randamentului 
activelor unei filiale, reglementat indirect 
în temeiul articolului 24c alineatul (4). În 
special, prezenta directivă permite 
societății-mamă să aprobe planul 
financiar anual al operatorului sistemului 
de depozitare sau orice document 
echivalent și să stabilească limite globale 
ale nivelului de îndatorare a filialei sale. 
În schimb, aceasta nu permite societății-
mamă să dea instrucțiuni privind 
gestionarea cotidiană, nici cu privire la 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea instalațiilor 
de depozitare, care nu depășesc limitele 
din planul financiar aprobat sau orice 
document echivalent;
d) întreprinderea proprietară de sistem de
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
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conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar 
respectarea acestuia este monitorizată în 
mod adecvat. Programul enumeră
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.
3. Comisia poate adopta orientări pentru a 
garanta respectarea deplină și efectivă de 
către proprietarul sistemului de transport 
și de către operatorul sistemului de 
depozitare a dispozițiilor alineatului (2) 
din prezentul articol. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. xm

Justificare

Die Regelungen der europäischen GGPSSO (Guidelines for Good TPA Practice for Storage 
System Operators) zur Vertraulichkeit sowie zur Transparenz für alle Marktteilnehmer 
garantieren schon heute einen diskriminierungsfreien Speicherzugang. Zusätzlich werden 
Grundsätze der Benutzung von Speicheranlagen in der Verordnung zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den 
Erdgasfernleitungsnetzen, insbesondere in deren Art. 4a, 5a und 6a geregelt.

Amendamentul 250
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a
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Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9a eliminat
Separarea proprietarului sistemului de 
transport și a operatorului sistemului de 
depozitare
(1) În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de depozitare care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și 
procesul de luare a deciziilor, față de alte 
activități care nu au legătură cu 
transportul sau cu depozitarea.
Prezentul articol se aplică numai cu 
privire la instalațiile de depozitare care 
sunt necesare din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru furnizarea unui 
acces eficient la sistem în scopul 
aprovizionării consumatorilor, în 
conformitate cu articolul 19.
(2) Pentru a asigura independența 
proprietarului sistemului de transport și a 
operatorului sistemului de depozitare 
menționați la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:
(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare nu 
pot face parte din structurile 
întreprinderii integrate de gaze naturale, 
care răspunde, direct sau indirect, de 
gestionarea zilnică a activităților de 
producție, distribuție și furnizare a 
gazelor naturale;
(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare de sistem de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare sunt 
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luate în considerare, astfel încât să se 
asigure faptul că acestea au posibilitatea 
de a acționa independent; 
(c) operatorul sistemului de depozitare 
dispune de suficiente competențe de luare 
a deciziilor, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul gazelor naturale, cu 
privire la elementele de active necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea instalațiilor de depozitare. 
Aceasta nu împiedică existența unor 
mecanisme de coordonare adecvate care 
să garanteze protejarea drepturilor de 
supraveghere economică și de gestionare 
a societății-mamă asupra randamentului 
activelor unei filiale, reglementat indirect 
în temeiul articolului 24c alineatul (4). În 
special, prezenta directivă permite 
societății-mamă să aprobe planul 
financiar anual al operatorului sistemului 
de depozitare sau orice document 
echivalent și să stabilească limite globale 
ale nivelului de îndatorare a filialei sale. 
În schimb, aceasta nu permite societății-
mamă să dea instrucțiuni privind 
gestionarea cotidiană, nici cu privire la 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea instalațiilor 
de depozitare, care nu depășesc limitele 
din planul financiar aprobat sau orice 
document echivalent;
(d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar 
respectarea acestuia este monitorizată în 
mod adecvat. Programul enumeră 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.
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(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către proprietarul sistemului de 
transport și de către operatorul sistemului 
de depozitare a dispozițiilor alineatului (2) 
din prezentul articol. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. en

Justificare

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling.

Amendamentul 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9a eliminat

Separarea proprietarului sistemului de 
transport și a operatorului sistemului de 

depozitare
(1) În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de depozitare care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și 
procesul de luare a deciziilor, față de alte 
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activități care nu au legătură cu 
transportul sau cu depozitarea.
Prezentul articol se aplică numai cu 
privire la instalațiile de depozitare care 
sunt necesare din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru furnizarea unui 
acces eficient la sistem în scopul 
aprovizionării consumatorilor, în 
conformitate cu articolul 19.
(2) Pentru a asigura independența 
proprietarului sistemului de transport și a 
operatorului sistemului de depozitare 
menționați la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:
(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare nu 
pot face parte din structurile 
întreprinderii integrate de gaze naturale, 
care răspunde, direct sau indirect, de 
gestionarea zilnică a activităților de 
producție, distribuție și furnizare a 
gazelor naturale;
(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare de sistem de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare sunt 
luate în considerare, astfel încât să se 
asigure faptul că acestea au posibilitatea 
de a acționa independent; 
(c) operatorul sistemului de depozitare 
dispune de suficiente competențe de luare 
a deciziilor, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul gazelor naturale, cu 
privire la elementele de active necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea instalațiilor de depozitare. 
Aceasta nu împiedică existența unor 
mecanisme de coordonare adecvate care 
să garanteze protejarea drepturilor de 
supraveghere economică și de gestionare 
a societății-mamă asupra randamentului 
activelor unei filiale, reglementat indirect 
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în temeiul articolului 24c alineatul (4). În 
special, prezenta directivă permite 
societății-mamă să aprobe planul 
financiar anual al operatorului sistemului 
de depozitare sau orice document 
echivalent și să stabilească limite globale 
ale nivelului de îndatorare a filialei sale. 
În schimb, aceasta nu permite societății-
mamă să dea instrucțiuni privind 
gestionarea cotidiană, nici cu privire la 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea instalațiilor 
de depozitare, care nu depășesc limitele 
din planul financiar aprobat sau orice 
document echivalent;
(d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar 
respectarea acestuia este monitorizată în 
mod adecvat. Programul enumeră 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.
(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către proprietarul sistemului de 
transport și de către operatorul sistemului 
de depozitare a dispozițiilor alineatului (2) 
din prezentul articol. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Ownership unbundling of national transport grids is the only possibility to guarantee the 
independence of administrators of national transport grids and to enhance transparency. It 
also would enable administrators of national transport grids to become more effective market 
facilitators. In an ISO system, the ownership of national transport grids and commercial 
activities remains in the same hands. Although national transport activities are strictly 
regulated, this results in a multitude of rules.

Amendamentul 252
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9a eliminat
Separarea proprietarului sistemului de 
transport și a operatorului sistemului de 
depozitare
(1) În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de depozitare care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și 
procesul de luare a deciziilor, față de alte 
activități care nu au legătură cu 
transportul sau cu depozitarea. 
Prezentul articol se aplică numai cu 
privire la instalațiile de depozitare care 
sunt necesare din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru furnizarea unui 
acces eficient la sistem în scopul 
aprovizionării consumatorilor, în 
conformitate cu articolul 19.
(2) Pentru a asigura independența 
proprietarului sistemului de transport și a 
operatorului sistemului de depozitare 
menționați la alineatul (1), se aplică 
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următoarele criterii minime:
(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare nu 
pot face parte din structurile 
întreprinderii integrate de gaze naturale, 
care răspunde, direct sau indirect, de 
gestionarea zilnică a activităților de 
producție, distribuție și furnizare a 
gazelor naturale;
(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare de sistem de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare sunt 
luate în considerare, astfel încât să se 
asigure faptul că acestea au posibilitatea 
de a acționa independent;
(c) operatorul sistemului de depozitare 
dispune de suficiente competențe de luare 
a deciziilor, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul gazelor naturale, cu 
privire la elementele de active necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea instalațiilor de depozitare. 
Aceasta nu împiedică existența unor 
mecanisme de coordonare adecvate care 
să garanteze protejarea drepturilor de 
supraveghere economică și de gestionare 
a societății-mamă asupra randamentului 
activelor unei filiale, reglementat indirect 
în temeiul articolului 24c alineatul (4). În 
special, prezenta directivă permite 
societății-mamă să aprobe planul 
financiar anual al operatorului sistemului 
de depozitare sau orice document 
echivalent și să stabilească limite globale 
ale nivelului de îndatorare a filialei sale. 
În schimb, aceasta nu permite societății-
mamă să dea instrucțiuni privind 
gestionarea cotidiană, nici cu privire la 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea instalațiilor 
de depozitare, care nu depășesc limitele 
din planul financiar aprobat sau orice 
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document echivalent;
(d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar 
respectarea acestuia este monitorizată în 
mod adecvat. Programul enumeră 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.
(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către proprietarul sistemului de 
transport și de către operatorul sistemului 
de depozitare a dispozițiilor alineatului (2) 
din prezentul articol. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 253
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 1 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport și operatorii de 

(1) Operatorii de sisteme de depozitare 
care fac parte din întreprinderi integrate pe 
verticală sunt independenți, cel puțin în 
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sisteme de depozitare care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și procesul 
de luare a deciziilor, față de alte activități 
care nu au legătură cu transportul sau cu
depozitarea. 

ceea ce privește forma lor juridică, 
organizarea și procesul de luare a 
deciziilor, față de alte activități care nu au 
legătură cu depozitarea. 

Or. en

Amendamentul 254
Angelika Niebler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de depozitare care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și procesul 
de luare a deciziilor, față de alte activități 
care nu au legătură cu transportul sau cu 
depozitarea. 

Prezentul articol se aplică numai cu 
privire la instalațiile de depozitare care 
sunt necesare din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru furnizarea unui 
acces eficient la sistem în scopul 
aprovizionării consumatorilor, în 
conformitate cu articolul 19.

(1) În situația desemnării unui operator de 
rețea independent, proprietarii de rețele de 
transport care fac parte din întreprinderi 
integrate pe verticală sunt independenți, cel 
puțin în ceea ce privește forma lor juridică, 
organizarea și procesul de luare a 
deciziilor, față de alte activități care nu au 
legătură cu transportul sau cu depozitarea.

Or. de

Justificare

Gasspeicher stellen keinen monopolistischen Markt dar. Eine Regulierung gefährdet zudem 
den bestehenden Wettbewerb und die geplanten Investitionen in den Bau zusätzlicher 
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notwendiger Gasspeicher. Die von der Kommission hier zudem vorgeschlagene 
Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte 
des Europäischen Parlaments erheblich und ist abzulehnen.

Amendamentul 255
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(2) Pentru a asigura independența 
proprietarului sistemului de transport și a
operatorului sistemului de depozitare 
menționați la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:

(2) Pentru a asigura independența 
operatorului sistemului de depozitare 
menționat la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:

Or. en

Amendamentul 256
Angelika Niebler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(2) Pentru a asigura independența 
proprietarului sistemului de transport și a 
operatorului sistemului de depozitare 
menționați la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:

(2) Pentru a asigura independența 
proprietarului rețelei de transport 
menționat la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:

Or. de

Justificare

Gasspeicher stellen keinen monopolistischen Markt dar. Eine Regulierung gefährdet zudem 
den bestehenden Wettbewerb und die geplanten Investitionen in den Bau zusätzlicher 
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notwendiger Gasspeicher. Die von der Kommission hier zudem vorgeschlagene 
Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte 
des Europäischen Parlaments erheblich und ist abzulehnen.

Amendamentul 257
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport și al
operatorului sistemului de depozitare nu 
pot face parte din structurile întreprinderii 
integrate de gaze naturale, care răspunde, 
direct sau indirect, de gestionarea zilnică a 
activităților de producție, distribuție și 
furnizare a gazelor naturale;

(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul operatorului 
sistemului de depozitare nu pot face parte 
din structurile întreprinderii integrate de 
gaze naturale, care răspunde, direct sau 
indirect, de gestionarea zilnică a 
activităților de producție, distribuție și 
furnizare a gazelor naturale;

Or. en

Amendamentul 258
Angelika Niebler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport și al 
operatorului sistemului de depozitare nu 
pot face parte din structurile întreprinderii 
integrate de gaze naturale, care răspunde, 
direct sau indirect, de gestionarea zilnică a 
activităților de producție, distribuție și 

(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a rețelei de transport nu pot 
face parte din structurile întreprinderii 
integrate de gaze naturale, care răspunde, 
direct sau indirect, de gestionarea zilnică a 
activităților de producție, distribuție și 
furnizare a gazelor naturale;
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furnizare a gazelor naturale;

Or. de

Justificare

Gasspeicher stellen keinen monopolistischen Markt dar. Eine Regulierung gefährdet zudem 
den bestehenden Wettbewerb und die geplanten Investitionen in den Bau zusätzlicher 
notwendiger Gasspeicher. Die von der Kommission hier zudem vorgeschlagene 
Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte 
des Europäischen Parlaments erheblich und ist abzulehnen.

Amendamentul 259
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de management 
din cadrul întreprinderii proprietare de 
sistem de transport și al operatorului 
sistemului de depozitare sunt luate în 
considerare, astfel încât să se asigure faptul 
că acestea au posibilitatea de a acționa 
independent;

(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de management 
din cadrul operatorului sistemului de 
depozitare sunt luate în considerare, astfel 
încât să se asigure faptul că acestea au 
posibilitatea de a acționa independent; 

Or. en

Amendamentul 260
Angelika Niebler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera b
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Text propus de Comisie Amendament

(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de management 
din cadrul întreprinderii proprietare de
sistem de transport și al operatorului 
sistemului de depozitare sunt luate în 
considerare, astfel încât să se asigure faptul 
că acestea au posibilitatea de a acționa 
independent;

(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de management 
din cadrul întreprinderii proprietare a 
rețelei de transport sunt luate în 
considerare, astfel încât să se asigure faptul 
că acestea au posibilitatea de a acționa 
independent;

Or. de

Justificare

Gasspeicher stellen keinen monopolistischen Markt dar. Eine Regulierung gefährdet zudem 
den bestehenden Wettbewerb und die geplanten Investitionen in den Bau zusätzlicher 
notwendiger Gasspeicher. Die von der Kommission hier zudem vorgeschlagene 
Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte
des Europäischen Parlaments erheblich und ist abzulehnen.

Amendamentul 261
Angelika Niebler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) operatorul sistemului de depozitare 
dispune de suficiente competențe de luare 
a deciziilor, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul gazelor naturale, cu 
privire la elementele de active necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea instalațiilor de depozitare. 
Aceasta nu împiedică existența unor 
mecanisme de coordonare adecvate care 
să garanteze protejarea drepturilor de 
supraveghere economică și de gestionare 
a societății-mamă asupra randamentului 
activelor unei filiale, reglementat indirect 

eliminat
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în temeiul articolului 24c alineatul (4). În 
special, prezenta directivă permite 
societății-mamă să aprobe planul 
financiar anual al operatorului sistemului 
de depozitare sau orice document 
echivalent și să stabilească limite globale 
ale nivelului de îndatorare a filialei sale. 
În schimb, aceasta nu permite societății-
mamă să dea instrucțiuni privind 
gestionarea cotidiană, nici cu privire la 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea instalațiilor 
de depozitare, care nu depășesc limitele 
din planul financiar aprobat sau orice 
document echivalent;

Or. de

Justificare

Gasspeicher stellen keinen monopolistischen Markt dar. Eine Regulierung gefährdet zudem 
den bestehenden Wettbewerb und die geplanten Investitionen in den Bau zusätzlicher 
notwendiger Gasspeicher. Die von der Kommission hier zudem vorgeschlagene 
Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte 
des Europäischen Parlaments erheblich und ist abzulehnen.

Amendamentul 262
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar respectarea 
acestuia este monitorizată în mod adecvat. 
Programul enumeră obligațiile specifice 
impuse angajaților pentru realizarea acestui 

(d) operatorul sistemului de depozitare 
stabilește un program de conformitate, care 
conține măsurile luate pentru a se garanta 
că practicile discriminatorii sunt excluse, 
iar respectarea acestuia este monitorizată în 
mod adecvat. Programul enumeră 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana 
sau organismul care răspunde de 
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obiectiv. Persoana sau organismul care 
răspunde de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care
detaliază măsurile luate. Acest raport anual 
se publică.

monitorizarea programului de conformitate 
prezintă în fiecare an autorității de 
reglementare un raport care detaliază 
măsurile luate. Acest raport anual se 
publică.

Or. en

Amendamentul 263
Angelika Niebler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar respectarea 
acestuia este monitorizată în mod adecvat. 
Programul enumeră obligațiile specifice 
impuse angajaților pentru realizarea acestui 
obiectiv. Persoana sau organismul care 
răspunde de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport anual 
se publică.

(d) întreprinderea proprietară a rețelei de 
transport stabilește un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar respectarea 
acestuia este monitorizată în mod adecvat. 
Programul enumără obligațiile specifice 
impuse angajaților pentru realizarea acestui 
obiectiv. Persoana sau organismul care 
răspunde de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport anual 
se publică.

Or. de

Justificare

Gasspeicher stellen keinen monopolistischen Markt dar. Eine Regulierung gefährdet zudem 
den bestehenden Wettbewerb und die geplanten Investitionen in den Bau zusätzlicher 
notwendiger Gasspeicher. Die von der Kommission hier zudem vorgeschlagene 
Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte 
des Europäischen Parlaments erheblich und ist abzulehnen.
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Amendamentul 264
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse, iar 
respectarea acestuia este monitorizată în 
mod adecvat. Programul enumeră 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.

(d) întreprinderea proprietară de sistem de 
transport și operatorul sistemului de 
depozitare stabilesc un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se oferi un acces echitabil și a se
garanta că practicile discriminatorii sunt 
excluse. Programul enumeră obligațiile 
specifice impuse angajaților pentru 
realizarea acestui obiectiv.

Or. en

Justificare

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators, and 
introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Amendamentul 265
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera da (nouă)
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Text propus de Comisie Amendament

"(da) conformitatea cu programul se 
monitorizează în mod adecvat de către o 
persoană desemnată sau un organism 
desemnat, numiți în continuare «agent de 
conformitate», care se bucură de 
independență deplină și are acces la toate 
informațiile necesare ale proprietarului 
sistemului de transport și ale operatorului 
sistemului de depozitare, precum și ale 
tuturor filialelor, pentru a-și îndeplini 
sarcinile ce îi revin."

Or. en

Justificare

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators, and 
introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Amendamentul 266
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera db (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

"(db) conformitatea este supravegheată 
de către un consiliu de conformitate, 
majoritatea membrilor căruia sunt 
independenți de întreprinderea integrată 
pe verticală."

Or. en

Justificare

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators, and 
introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
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compliance office/officer.

Amendamentul 267
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

"(dc) agentul de conformitate prezintă 
autorității naționale de reglementare și dă 
publicității un raport anual în care sunt 
descrise măsurile luate și este evaluat 
gradul de conformitate."

Or. en

Justificare

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators, and 
introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Amendament 268
Angelika Niebler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către proprietarul sistemului de 
transport și de către operatorul sistemului 
de depozitare a dispozițiilor alineatului (2) 
din prezentul articol. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 

eliminat
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directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Gasspeicher stellen keinen monopolistischen Markt dar. Eine Regulierung gefährdet zudem 
den bestehenden Wettbewerb und die geplanten Investitionen in den Bau zusätzlicher 
notwendiger Gasspeicher. Die von der Kommission hier zudem vorgeschlagene 
Leitlinienkompetenz durch das "Regelungs-Verfahren mit Kontrolle" beschränkt die Rechte 
des Europäischen Parlaments erheblich und ist abzulehnen.

Amendamentul 269
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către proprietarul sistemului de 
transport și de către operatorul sistemului 
de depozitare a dispozițiilor alineatului (2) 
din prezentul articol. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

These measures exceed the scope of comitology. The issue is neither a simple implementation 
measure, nor does it concern "non-essential elements". The unbundling provisions are at the 
core of gas market liberalisation and thus can not be considered „non-essential“. In addition 
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they impinge on company law – a central pillar in every economic system – and can 
consequently not be considered „non-essential“.

Amendamentul 270
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta orientări pentru a 
garanta respectarea deplină și efectivă de 
către proprietarul sistemului de transport 
și de către operatorul sistemului de 
depozitare a dispozițiilor alineatului (2) din 
prezentul articol. Această măsură, care are 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

(3) Comisia poate adopta orientări pentru a 
garanta respectarea deplină și efectivă de 
către operatorul sistemului de depozitare a 
dispozițiilor alineatului (2) din prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul de 
a modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 271
Christian Ehler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta orientări pentru a 
garanta respectarea deplină și efectivă de 
către proprietarul sistemului de transport și 
de către operatorul sistemului de depozitare 
a dispozițiilor alineatului (2) din prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul de 
a modifica anumite elemente neesențiale 

(3) Comisia poate modifica orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă de 
către proprietarul rețelei de transport și de 
către operatorul rețelei de depozitare a 
dispozițiilor alineatului (2) din prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul de 
a modifica anumite elemente neesențiale 



AM\717987RO.doc 103/126 PE404.543v03-00

RO

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

din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se modifică în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 272
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9a – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

"(3a) În cazul în care este menținută o 
integrare pe verticală din motiv că un stat 
membru controlează atât operatorul 
sistemului de transport, cât și 
întreprinderile ce au funcții de producție 
sau furnizare, se aplică alineatele (2) și 
(3)."

Or. en

Justificare

It is essential that a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies is guaranteed.
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Amendamentul 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  8a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8a) Articolul următor se inserează după 
cum urmează:

„Articolul 9b
Separarea efectivă și eficientă, din punct 

de vedere juridic, a sistemelor de transport

I. Active, echipamente, personal și 
identitate

(1) Operatorii de sisteme de transport 
dispun de toate resursele umane, fizice și 
financiare ale unei întreprinderi integrate 
pe verticală necesare pentru activitatea 
curentă de transport de gaze naturale, în 
special:
(i) operatorii de sisteme de transport dețin 
în proprietate activele necesare pentru 
activitatea curentă de transport de gaze 
naturale;
(ii) operatorii de sisteme de transport 
angajează personalul necesar pentru 
activitatea curentă de transport de gaze 
naturale;
(iii) sunt puse la dispoziție, în cadrul 
planului anual de finanțare, resurse 
financiare adecvate pentru viitoare 
proiecte de investiții.
Printre activitățile considerate necesare 
pentru activitatea curentă de transport de 
gaze naturale menționată în prezentul 
alineat se numără, cel puțin, următoarele:
- reprezentarea operatorului de sistem de 
transport și contacte cu părți terțe și cu 
autoritățile naționale de reglementare,
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- acordarea și dirijarea accesului terților 
la rețea, în special a accesului pentru noii 
operatori de pe piață și pentru 
producătorii de biogaz,
- colectarea taxelor de acces, a tarifelor de 
congestionare, precum și a plăților 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005,
- exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 
sistemului de transport,

- planificarea investițiilor care să asigure 
capacitatea pe termen lung a sistemului 
de a satisface o cerere rezonabilă și să 
garanteze siguranța aprovizionării,
- servicii juridice,
- contabilitate și servicii IT.
(2) Se interzice utilizarea în comun de 
personal și prestarea de servicii de către și 
către oricare dintre sucursalele 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau de 
aprovizionare.
(3) Operatorul de sistem de transport nu 
poate exercita, în afară de activitatea de 
transport, nicio altă activitate care ar 
putea intra în conflict cu obligațiile sale, 
inclusiv deținerea de acțiuni sau de 
participații la o întreprindere sau la o 
parte a întreprinderii integrate pe 
verticală sau la orice altă societate de gaz 
sau electricitate. Eventuale excepții 
necesită aprobarea prealabilă a autorității 
naționale de reglementare și se limitează 
la acțiuni și participații în alte afaceri cu 
caracter de rețea.
(4) Operatorul de sistem de transport 
dispune de o identitate juridică proprie, 
diferită în mod considerabil de cea a 
întreprinderii integrate pe verticală, și are 
propria marcă, propriile activități de 
comunicare și propriul sediu.
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(5) Operatorul de sistem de transport nu 
pune la dispoziția niciunei societăți din 
cadrul întreprinderii integrate pe verticală 
nicio informație sensibilă și avantajoasă 
din punct de vedere comercial, cu excepția 
cazului în care informația respectivă este 
pusă la dispoziția tuturor participanților 
de pe piață în mod nediscriminator. 
Operatorul de sistem de transport 
definește această informație în cooperare 
cu autoritatea națională de reglementare.
(6) Contabilitatea operatorului de sistem 
de transport este verificată de un alt 
auditor decât cel care verifică 
întreprinderea integrată pe verticală și 
toate întreprinderile afiliate acesteia.
II. Independența conducerii operatorului 
de sistem de transport, a directorului 
executiv / consiliului executiv
(7) Deciziile privind numirea și toate 
cazurile de încetare anticipată a 
mandatului directorului executiv / 
membrilor consiliului executiv al 
operatorului de sistem de transport, 
precum și deciziile privind încheierea sau 
încetarea anticipată a contractelor de 
muncă cu aceste persoane sunt notificate 
autorității naționale de reglementare. 
Aceste decizii și acorduri pot deveni 
obligatorii doar dacă, într-o perioadă de 
trei săptămâni de la notificare, autoritatea 
națională de reglementare nu și-a 
exercitat dreptul de veto. Dreptul de veto 
poate fi folosit în cazul în care o numire și 
încheierea acordului corespunzător dă 
naștere la îndoieli serioase cu privire la 
independența profesională a directorului 
executiv desemnat / unui membru al 
consiliului executiv; în cazul încetării 
anticipate a mandatelor și a acordurilor 
corespunzătoare încheiate cu aceste 
persoane, dreptul de veto poate fi exercitat 
dacă există îndoieli serioase cu privire la 
temeiul și justificarea acestei încetări 
anticipate.
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(8) Membrilor conducerii operatorului de 
sistem de transport li se garantează 
dreptul de a contesta încetarea anticipată 
a mandatelor lor în fața autorității 
naționale de reglementare sau în instanță.
(9) Autoritatea națională de reglementare 
ia o decizie cu privire la o astfel de 
contestare în termen de șase luni. Acest 
termen poate fi prelungit numai în cazuri 
excepționale, justificate în mod 
corespunzător.
(10) După încheierea mandatului în 
cadrul operatorului de sistem de 
transport, directorii executivi / membrii 
consiliului executiv nu participă, pentru o 
perioadă de cel puțin trei ani, la nicio 
sucursală a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfășoară activități de 
producție sau de furnizare.
(11) Directorul executiv / membrii 
consiliului executiv nu dețin nicio 
participație și nu primesc nicio 
remunerație de la nicio întreprindere a 
societății integrate pe verticală, ci doar de 
la operatorul de sistem de transport. 
Remunerarea directorului executiv / 
membrilor consiliului executiv nu depinde 
în niciun aspect al său de alte activități 
ale întreprinderii integrate pe verticală, cu 
excepția celor ale operatorului de sistem 
de transport.
(12) Directorul executiv sau membrii 
consiliului executiv al operatorului de 
sistem de transport nu pot fi responsabili, 
direct sau indirect, pentru funcționarea 
zilnică vreunei alte sucursale a 
întreprinderii integrate pe verticală.
(13) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
menționate anterior, operatorul de sistem 
de transport are toate competențele 
efective de luare a deciziilor, independent 
de întreprinderea de gaze naturale 
integrată, în ceea ce privește activele 
necesare pentru exploatarea, întreținerea 
sau dezvoltarea rețelei. Aceasta nu ar 
trebui să împiedice existența unor 
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mecanisme adecvate de coordonare, prin 
intermediul cărora se asigură faptul că 
societatea-mamă poate stabili limite 
generale privind gradul de îndatorare a 
filialelor sale. Aceasta nu permite 
societății-mamă să dea instrucțiuni 
privind gestionarea cotidiană, nici privind 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea liniilor de 
transport, care nu depășesc limitele 
stabilite în planul financiar aprobat sau 
într-un document echivalent.
III. Consiliul de supraveghere / Consiliul 
de administrație

(14) Președintele consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație al operatorului de sistem de 
transport, precum și toți membrii acestuia, 
nu participă la nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală. 
Aceștia nu sunt, de asemenea, membri ai 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație al vreunei întreprinderi 
din cadrul societății integrate pe verticală.
(15) Printre membrii consiliilor de 
supraveghere / consiliilor de administrație 
ale operatorilor de sisteme de transport se 
numără de asemenea membri 
independenți, numiți pentru o perioadă de 
cel puțin 5 ani. Numirea membrilor 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație se notifică autorității
naționale de reglementare și devine 
obligatorie în condițiile descrise la 
alineatul (7).
(16) În sensul alineatului (15), un 
membru al consiliului de supraveghere / 
consiliului de administrație al unui 
operator de sistem de transport este 
considerat independent dacă nu este 
implicat în nicio activitate sau orice altă 
relație cu întreprinderea integrată pe 
verticală, cu acționarii săi majoritari sau 
cu conducerea acestora, care ar putea 
genera un conflict de interese, în special:
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(a) nu a fost angajatul niciunei sucursale 
a întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție și de 
furnizare în decurs de cinci ani anterior 
numirii sale ca membru al consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație;
(b) nu deține nicio participație și nu 
primește nici un fel de remunerație din 
partea întreprinderii integrate pe verticală 
sau din partea vreuneia dintre societățile 
integrate, cu excepția operatorului de 
sistem de transport;
(c) nu are nicio relație de afaceri 
semnificativă cu nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de furnizare de 
energie pe durata mandatului său ca 
membru al consiliului de supraveghere / 
consiliului de administrație;
(d) nu este membru al consiliului executiv 
al unei societăți în care întreprinderea 
integrată pe verticală numește membri ai 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație.
IV. Agentul de conformitate
(17) Statele membre garantează că 
operatorii de sisteme de transport stabilesc 
și pun în aplicare un program de 
conformitate care conține măsurile 
necesare pentru a se garanta excluderea 
practicilor discriminatorii. Acest program 
stabilește obligațiile specifice impuse 
angajaților operatorului sistemului de 
transport pentru realizarea acestui 
obiectiv. Programul face obiectul 
aprobării de către autoritatea de 
reglementare. Conformarea cu programul 
de către operatorii de sisteme de transport 
este monitorizată în mod independent de 
agentul de conformitate. Autoritatea 
națională de reglementare are competența 
de a impune sancțiuni în cazul unei 
aplicări necorespunzătoare a programului 
de conformitate de către operatorul de 
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sistem de transport.
(18) Directorul executiv / consiliul 
executiv al operatorului de sistem de 
transport numește o persoană sau un 
organism în funcția de agent de 
conformitate, care răspunde de 
următoarele:
(i) monitorizarea aplicării programului de 
conformitate;

(ii) elaborarea unui raport anual detaliat, 
care stabilește măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a programului de 
conformitate, și prezentarea acestuia 
autorității naționale de reglementare; 
definirea măsurilor pentru punerea în 
aplicare a programului de conformitate și 
prezentarea raportului autorității 
naționale de reglementare;
(iii) formularea de recomandări privind 
programul de conformitate și aplicarea 
sa.
(19) Independența agentului de 
conformitate este garantată în special de 
termenii contractului său de muncă.
(20) Agentul de conformitate are 
posibilitatea de a se adresa în mod regulat 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație al operatorului de sistem 
de transport și al întreprinderii integrate 
pe verticală, precum și autorităților de 
reglementare.
(21) Agentul de conformitate participă la 
toate reuniunile consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație al operatorului de sistem de 
transport, în cadrul căreia se iau în 
discuție următoarele aspecte:
(i) condițiile de acces și de conectare la 
sistem, inclusiv colectarea taxelor de 
acces și a tarifelor de congestionare, 
precum și a plăților efectuate în temeiul 
mecanismului de compensare între 
operatorii de sisteme de transport în 
conformitate cu articolul 7 din 
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Regulamentul (CE) nr. 1775/2005;
(ii) proiectele desfășurate pentru 
funcționarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelelor de sisteme de transport, inclusiv 
investițiile de conectare și interconectare;
(iii) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;

(iv) achizițiile de energie în vederea 
acoperirii pierderilor de energie.

(22) Pe durata acestor reuniuni, agentul 
de conformitate împiedică divulgarea, 
într-un mod discriminatoriu, către 
consiliul de supraveghere / consiliul de 
administrație a informațiilor privind 
activitățile producătorilor sau 
furnizorilor, care pot aduce avantaje 
comerciale.
(23) Agentul de conformitate are acces la 
toate registrele, arhivele și birourile 
pertinente ale operatorului de sistem de 
transport, precum și la toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
sale.
(24) Agentul de conformitate este 
desemnat și eliberat din funcție de 
directorul executiv / consiliul executiv 
doar după aprobarea prealabilă a 
autorității naționale de reglementare.
(25) În urma revocării mandatului 
agentului de conformitate, acestuia ar 
trebui să-i fie interzise relațiile de afaceri 
cu întreprinderea integrată pe verticală pe 
o durată de cel puțin cinci ani.
V. Dezvoltarea rețelei și competențele de a 
lua decizii privind investițiile

(26) Operatorii de sisteme de transport 
elaborează un plan decenal de dezvoltare 
a rețelei, cel puțin o dată la doi ani. 
Aceștia întreprind măsuri eficiente pentru 
a garanta corespunderea sistemului și 
siguranța aprovizionării.
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(27) În special, planul decenal de 
dezvoltare a rețelei:

a) comunică participanților de pe piață 
principalele elemente de infrastructură de 
transport care ar trebui construite în 
următorii zece ani,
b) conține toate investițiile care au fost 
deja aprobate și identifică noi investiții 
pentru care trebuie să se ia o decizie de 
punere în aplicare în următorii trei ani.
(28) În vederea elaborării acestui plan 
decenal de dezvoltare a rețelei, fiecare 
operator de sistem de transport face o 
previziune rezonabilă cu privire la 
evoluția producției, consumului și 
schimburilor cu alte țări, luând în 
considerare planurile de investiții în rețele 
existente în întreaga Europă și la nivel 
regional. Fiecare operator de sistem de 
transport prezintă, în timp util, proiectul 
acestui plan autorității naționale de 
reglementare.
(29) Autoritatea națională de 
reglementare consultă toți utilizatorii de 
rețea vizați cu privire la proiectul de plan 
într-un mod deschis și transparent și 
poate publica rezultatele acestor 
consultări, în special posibilele necesități 
investiționale.
(30) Autoritatea națională de 
reglementare analizează dacă planul 
decenal de dezvoltare a rețelei acoperă 
toate necesitățile investiționale identificate 
în procesul de consultare. Autoritatea 
națională de reglementare poate obliga 
operatorul de sistem de transport să își 
modifice planul.
(31) Dacă operatorul de sistem de 
transport refuză punerea în aplicare a 
unei investiții specifice menționate în 
planul decenal de dezvoltare a rețelei în 
următorii trei ani, statele membre 
garantează că autoritatea națională de 
reglementare are competența de a lua una 
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dintre următoarele măsuri:
(a) să solicite operatorului de sistem de 
transport, prin toate mijloacele juridice, 
să-și utilizeze capacitatea financiară 
pentru a-și îndeplini obligațiile 
investiționale sau
(b) să invite investitori independenți să 
participe la o licitație privind realizarea 
investiției necesare în sistemul de 
transport și poate, în același timp, să 
oblige operatorul de sistem de transport:
- să fie de acord ca finanțarea să fie 
efectuată de orice parte terță,
- să fie de acord ca activitatea de 
construcție să fie desfășurată de orice 
parte terță sau să construiască 
respectivele active noi,
- să exploateze respectivele active noi și
- să accepte o creștere de capital pentru a 
putea finanța investițiile necesare și să 
permită investitorilor independenți să 
participe la această creștere de capital.
Măsurile financiare corespunzătoare fac 
obiectul aprobării de către autoritatea 
națională de reglementare. În ambele 
cazuri, normele tarifare permit realizarea 
unor venituri care să acopere costurile 
unor astfel de investiții.
(32) Autoritatea națională de 
reglementare monitorizează și evaluează 
aplicarea planului de investiții.
VI. Competențele decizionale privind 
accesul părților terțe la rețeaua de 
transport
(33) Operatorii de sisteme de transport 
sunt obligați să stabilească și să dea 
publicității proceduri transparente și 
eficiente pentru accesul nediscriminatoriu 
al terților la rețea. Aceste proceduri fac 
obiectul aprobării de către autoritatea 
națională de reglementare.
(34) Operatorii de sisteme de transport nu 
au dreptul să refuze accesul unui terț la 
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rețea pe motivul unor eventuale limitări în 
viitor a capacităților disponibile ale 
rețelei, cum ar fi congestionarea unor 
părți îndepărtate ale rețelei de transport. 
Operatorul de sistem de transport 
furnizează informațiile necesare.
(35) Operatorii de sisteme de transport nu 
pot refuza un nou punct de conectare la 
rețea invocând ca unic motiv faptul că 
aceasta va duce la costuri suplimentare ca 
urmare a creșterii capacității necesare a 
elementelor rețelei din imediata vecinătate 
a punctului de conectare.
VII. Cooperarea regională
(36) Statele membre care hotărăsc să 
coopereze la nivel regional stabilesc 
obligații precise pentru operatorii de 
sisteme de transport, care să se înscrie 
într-un interval de timp clar definit și care 
să conducă treptat la crearea unui centru 
regional comun de distribuție responsabil 
pentru aspecte privind securitatea, în 
termen de șase ani de la intrarea în 
vigoare a Directivei .../.../CE de 
modificare a Directivei 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale.
(37) În cazul în care cooperarea la nivel 
regional dintre mai multe state membre 
întâmpină dificultăți, Comisia poate 
desemna, în urma unei solicitări comune 
din partea statelor membre în cauză, un 
coordonator regional.
(38) Coordonatorul regional promovează, 
la nivel regional, cooperarea dintre 
autoritățile de reglementare și dintre alte 
autorități publice competente, dintre 
operatorii de rețea, bursele de gaze, 
utilizatorii de rețea și actorii de pe piață. 
Coordonatorul regional întreprinde, în 
special, următoarele:
(a) promovează noi investiții eficiente 
pentru interconectări. În acest scop, 
coordonatorul regional acordă asistență 
operatorilor de sisteme de transport la 
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elaborarea planurilor lor pentru 
interconexiunile regionale și contribuie la 
coordonarea deciziilor investiționale ale 
acestora și, după caz, a procedurii lor de 
evaluare și de atribuire a capacității 
(„open season procedure”),
(b) promovează utilizarea eficientă și în 
condiții de siguranță a rețelelor. În acest 
scop, coordonatorul regional contribuie la 
coordonarea dintre operatorii de sisteme 
de transport, autoritățile naționale de 
reglementare și alte autorități publice 
naționale competente privind elaborarea 
de mecanisme comune de alocare și de 
salvgardare,
(c) prezintă Comisiei și statelor membre în 
cauză un raport anual cu privire la 
progresul realizat în regiune și cu privire 
la toate dificultățile sau obstacolele care 
pot împiedica realizarea unui progres.
VIII. Sancțiuni
(39) Pentru a-și îndeplini sarcinile ce îi 
revin în temeiul prezentului articol, 
autoritatea națională de reglementare:
(i) are competența de a solicita orice 
informații operatorului de sistem de 
transport și de a contacta direct toți 
angajații operatorului de sistem de 
transport; în cazul în care persistă dubii, 
autoritatea națională de reglementare are 
aceleași competențe și în raport cu 
întreprinderea integrată pe verticală și cu 
filialele acesteia;
(ii) poate efectua toate inspecțiile necesare 
la operatorul de sistem de transport și, în 
cazul în care persistă dubii, la 
întreprinderea integrată pe verticală și la 
filialele acesteia; se aplică articolul 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului din 16 decembrie 2002 privind 
punerea în aplicare a normelor de 
concurență prevăzute la articolele 81 și 82 
din tratat1.
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(40) În vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi 
revin în temeiul prezentului articol, 
autoritatea națională de reglementare are 
competența de a impune sancțiuni 
efective, corespunzătoare și cu efect de 
descurajare operatorului de sistem de 
transport și/sau întreprinderii integrate pe 
verticală în cazul în care aceștia nu își 
respectă obligațiile ce decurg din 
prezentul articol sau deciziile autorității 
naționale de reglementare. Printre 
drepturile ce se conțin în această 
competență se află și dreptul de a:
(i) impune amenzi efective, 
corespunzătoare și cu efect de descurajare 
raportate la cifra de afaceri a 
întreprinderii cu caracter de rețea;
(ii) emite ordine în vederea remedierii 
unei practici discriminatorii;

(iii) retrage, parțial sau în totalitate, 
licența operatorului de sistem de transport 
în cazul în care acesta încalcă în mod 
repetat dispozițiile de separare stabilite la 
prezentul articol.”
1    JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

Or. en

Justificare

Member States are given the opportunity to further liberalise their markets without having to 
resort to ownership unbundling.

Amendamentul 274
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul  8a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 9b (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(8a) Articolul următor se inserează după 
cum urmează:
„Articolul 9b
Separarea efectivă și eficientă a 
sistemelor de transport
I. Active, echipamente, personal și 
identitate
(1) Operatorii de sisteme de transport 
dispun de toate resursele umane, fizice și 
financiare ale unei întreprinderi integrate 
pe verticală necesare pentru activitatea 
curentă de transport de gaze naturale, în 
special:
(i) operatorii de sisteme de transport dețin
în proprietate activele necesare pentru 
activitatea curentă de transport de gaze 
naturale;
(ii) operatorii de sisteme de transport 
angajează personalul necesar pentru 
activitatea curentă de transport de gaze 
naturale;
(iii) utilizarea în comun a personalului și 
prestarea de servicii între sucursalele unei 
întreprinderi integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau de 
furnizare sunt limitate la cazurile în care 
nu există riscul discriminării și fac 
obiectul aprobării de către autoritățile 
naționale de reglementare, pentru a 
exclude problemele legate de concurență 
și conflictele de interese;
(iv) sunt puse la dispoziție în timp util 
resurse financiare adecvate pentru 
viitoare proiecte de investiții.
(2) Printre activitățile considerate 
necesare pentru activitatea curentă de 
transport de gaze naturale menționată la 
alineatul (1) se numără, cel puțin, 
următoarele:
- reprezentarea operatorului de sistem de 
transport și contacte cu părți terțe și cu 
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autoritățile naționale de reglementare,
– acordarea și dirijarea accesului terților 
la rețea,
- colectarea taxelor de acces și a tarifelor 
de congestionare,
- exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 
sistemului de transport,
- planificarea investițiilor care să asigure 
capacitatea pe termen lung a sistemului 
de a satisface o cerere rezonabilă și să 
garanteze siguranța aprovizionării,
- servicii juridice,
- contabilitate și servicii IT.
(3) Operatorii de sisteme de transport au 
statutul juridic al unei societăți pe acțiuni.
(4) Operatorul de sistem de transport 
dispune de o identitate socială proprie, 
diferită în mod considerabil de cea a 
întreprinderii integrate pe verticală, și are 
propria marcă, propriile activități de 
comunicare și propriul sediu.
(5) Contabilitatea operatorului de sistem 
de transport este verificată de un alt 
auditor decât cel care verifică 
întreprinderea integrată pe verticală și 
toate întreprinderile afiliate acesteia.
II. Independența conducerii operatorului 
de sistem de transport, a directorului 
executiv / consiliului executiv
(6) Deciziile privind numirea și încetarea 
anticipată a mandatului directorului 
executiv / membrilor consiliului executiv 
al operatorului de sistem de transport, 
precum și deciziile privind încheierea sau 
încetarea anticipată a acordurilor de 
muncă respective cu aceste persoane sunt 
notificate autorității naționale de 
reglementare sau oricărei alte autorități 
publice naționale competente. Aceste 
decizii și acorduri pot deveni obligatorii 
doar dacă, într-o perioadă de trei 
săptămâni de la notificare, autoritatea 
națională de reglementare sau orice altă 
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autoritate publică națională competentă 
nu și-a exercitat dreptul de veto. Dreptul 
de veto poate fi folosit în cazul în care 
numirea și încheierea acordului respectiv 
dă naștere la îndoieli serioase cu privire la 
independența profesională a directorului 
executiv desemnat / unui membru al 
consiliului executiv; în cazul încetării 
anticipate a mandatelor și a acordurilor 
corespunzătoare încheiate cu aceste 
persoane, dreptul de veto poate fi exercitat 
dacă există îndoieli serioase cu privire la 
temeiul și justificarea acestei încetări 
anticipate.
(7) Membrilor conducerii operatorului de 
sistem de transport li se garantează 
dreptul de a contesta încetarea anticipată 
a mandatelor lor în fața autorității 
naționale de reglementare sau în fața 
unei alte autorități publice naționale 
competente sau în instanță.
(8) După încheierea mandatului în cadrul 
operatorului de sistem de transport, 
directorii executivi / membrii consiliului 
executiv nu participă, pentru o perioadă 
de cel puțin trei ani, la nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau de 
furnizare.
(9) Directorul executiv / membrii 
consiliului executiv nu dețin nicio 
participație și nu primesc nicio 
remunerație de la nicio întreprindere a 
societății integrate pe verticală, ci doar de 
la operatorul de sistem de transport. 
Remunerarea nu depinde în niciun fel de 
alte activități ale întreprinderii integrate 
pe verticală, ce excepția celor ale 
operatorului de sistem de transport.
(10) Directorul executiv sau membrii 
consiliului executiv al operatorului de 
sistem de transport nu pot fi responsabili, 
direct sau indirect, pentru funcționarea 
zilnică a niciunei alte sucursale a 
întreprinderii integrate pe verticală.
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(11) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
menționate anterior, operatorul de sistem 
de transport are competențe efective de 
luare a deciziilor, independente de 
întreprinderea de gaze naturale integrată, 
în ceea ce privește activele necesare 
pentru exploatarea, întreținerea sau 
dezvoltarea rețelei. Aceasta nu ar trebui 
să împiedice existența unor mecanisme de 
coordonare adecvate, care să asigure 
protecția drepturilor de supraveghere 
economică și de gestionare ale societății-
mamă asupra randamentului activelor 
unei filiale, reglementate indirect în 
temeiul articolului 24c. În special, prin 
aceasta se permite societății-mamă să 
aprobe planul financiar anual, sau orice 
instrument echivalent, al operatorului de 
sistem de transport și să stabilească limite 
globale cu privire la nivelul de îndatorare 
a filialei sale. Aceasta nu permite 
societății-mamă să dea instrucțiuni 
privind gestionarea cotidiană, nici cu 
privire la deciziile individuale referitoare 
la construirea sau modernizarea
conductelor de transport a gazelor, care 
nu depășesc limitele stabilite în planul 
financiar aprobat sau în orice document 
echivalent.
III. Consiliul de supraveghere / consiliul 
de administrație
(12) Președinții consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație al operatorului de sistem de 
transport nu participă la nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau de 
furnizare.
(13) Printre membrii consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație al operatorului de sistem de 
transport se numără de asemenea membri 
independenți, numiți pentru o perioadă de 
cel puțin 5 ani. Numirea membrilor 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație se notifică autorității 
naționale de reglementare sau oricărei 
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alte autorități publice naționale 
competente și devine obligatorie în 
condițiile descrise la alineatul (6).
(14) În sensul alineatului (13), un 
membru al consiliului de supraveghere / 
consiliului de administrație al unui 
operator de sistem de transport este 
considerat independent dacă nu este 
implicat în nicio activitate sau vreo altă 
relație cu întreprinderea integrată pe 
verticală, cu acționarii săi majoritari sau 
cu conducerea acestora, care ar putea 
genera un conflict de interese, în special:
(a) nu a fost angajatul niciunei sucursale 
a întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție și de 
furnizare în decurs de cinci ani anterior 
numirii sale ca membru al consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație;
(b) nu deține nicio participație și nu 
primește nici un fel de remunerație din 
partea întreprinderii integrate pe verticală 
sau din partea vreuneia dintre societățile 
integrate, cu excepția operatorului de 
sistem de transport;
(c) nu are nicio relație de afaceri 
semnificativă cu nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de furnizare de 
energie pe durata mandatului său ca 
membru al consiliului de supraveghere / 
consiliului de administrație;
(d) nu este membru al consiliului executiv 
al unei societăți în care întreprinderea 
integrată pe verticală numește membri ai 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație.
IV. Agentul de conformitate
(15) Statele membre garantează că 
operatorii de sisteme de transport stabilesc 
și pun în aplicare un program de 
conformitate care conține măsurile 
necesare pentru a se garanta excluderea 
practicilor discriminatorii. Acest program 
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stabilește obligațiile specifice impuse 
angajaților operatorilor de sisteme de 
transport pentru realizarea acestui 
obiectiv. Programul face obiectul 
aprobării autorității naționale de 
reglementare sau oricărei alte autorități 
publice naționale competente. 
Conformitatea programului este 
monitorizată în mod independent de 
agentul de conformitate. Autoritatea 
națională de reglementare are competența 
de a impune sancțiuni în cazul unei 
aplicări necorespunzătoare a programului 
de conformitate de către operatorul de 
sistem de transport.
(16) Directorul executiv / consiliul 
executiv al operatorului de sistem de 
transport numește o persoană sau un 
organism în funcția de agent de 
conformitate, care are în sarcină 
următoarele:
(i) monitorizarea aplicării programului de 
conformitate;
(ii) elaborarea unui raport anual, care 
stabilește măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a programului de 
conformitate, și prezentarea acestuia 
autorității naționale de reglementare;
(iii) formularea de recomandări privind 
programul de conformitate și aplicarea 
sa.
(17) Independența agentului de 
conformitate este garantată în special de 
termenii contractului său de muncă.
(18) Agentul de conformitate are 
posibilitatea de a se adresa în mod regulat 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administrație al operatorului de sistem 
de transport și al întreprinderii integrate 
pe verticală, precum și autorităților 
naționale de reglementare.
(19) Agentul de conformitate participă la 
toate reuniunile consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administrație al operatorului de sistem de 
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transport, în cadrul căreia se iau în 
discuție următoarele aspecte:
(i) condițiile de acces și de conectare la 
rețea, inclusiv colectarea taxelor de acces 
și a tarifelor de congestionare;
(ii) proiectele desfășurate pentru 
funcționarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelelor de sisteme de transport, inclusiv 
investițiile de conectare și interconectare;
(iii) normele de ajustare, inclusiv 
necesitățile de flexibilitate ale 
operatorului de sistem de transport;
(iv) achizițiile de energie pentru a 
satisface nevoile operatorului de sistem de 
transport.
(20) Pe durata acestor reuniuni, agentul 
de conformitate împiedică divulgarea, 
într-un mod discriminatoriu, către 
consiliul de supraveghere / consiliul de 
administrație a informațiilor privind 
activitățile clienților sau furnizorilor, care 
pot aduce avantaje comerciale.
(21) Agentul de conformitate are acces la 
toate registrele, arhivele și birourile 
pertinente ale operatorului de sistem de 
transport, precum și la toate informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
sale.
(22) Agentul de conformitate este 
desemnat și eliberat din funcție de 
directorul executiv / consiliul executiv 
doar după aprobarea prealabilă a 
autorității naționale de reglementare.
V. Dezvoltarea rețelei și competențele de a 
lua decizii privind investițiile
(23) Operatorii de sisteme de transport 
elaborează un plan decenal de dezvoltare 
a rețelei, cel puțin o dată la doi ani. 
Aceștia întreprind măsuri eficiente pentru 
a garanta corespunderea sistemului și 
siguranța aprovizionării.
(24) În special, planul decenal de 
dezvoltare a rețelei:
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(a) comunică participanților de pe piață 
principalele elemente de infrastructură de 
transport care ar trebui construite în 
următorii zece ani;
(b) conține toate investițiile care au fost 
deja aprobate și identifică noi investiții 
pentru care trebuie să se ia o decizie de 
punere în aplicare în următorii trei ani.
(25) În vederea elaborării proiectului 
acestui plan, fiecare operator de sistem de 
transport face o previziune rezonabilă cu 
privire la evoluția ofertei, consumului și 
schimburilor cu alte țări, luând în 
considerare planurile de investiții în rețele 
existente în întreaga Europă și la nivel 
regional. Fiecare operator de sistem de 
transport prezintă, în timp util, proiectul 
acestui plan organului național 
competent.
(26) Organul național competent consultă 
toți utilizatorii de rețea vizați cu privire la 
proiectul de plan într-un mod deschis și 
transparent și poate publica rezultatele 
acestor consultări, în special posibilele 
necesități investiționale.
(27) Organul național competent 
analizează dacă proiectul planului 
decenal de dezvoltare a rețelei acoperă 
toate necesitățile investiționale identificate 
în procesul de consultare. Organul 
național competent poate obliga 
operatorul de sistem de transport să 
modifice planul.
(28) Organul național competent în 
sensul alineatelor (25), (26) și (27), poate 
fi autoritatea națională de reglementare, 
orice altă autoritate publică națională 
competentă sau un mandatar pentru 
dezvoltarea rețelelor constituit de 
operatorii de sisteme de transport. În acest 
ultim caz, operatorii de sisteme de 
transport prezintă proiectele statutelor, 
lista de membri și regulamentul intern, 
spre aprobare, autorității publice 
naționale competente.
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(29) În cazul în care operatorul de sistem 
de transport refuză să pună în aplicare 
una din investițiile menționate în planul 
decenal de dezvoltare a rețelei în 
următorii trei ani, statele membre 
garantează că autoritatea națională de 
reglementare sau orice altă autoritate 
publică națională competentă are 
competența de a lua una dintre 
următoarele măsuri:
(a) să solicite operatorului de sistem de 
transport, prin toate mijloacele juridice, 
să-și utilizeze capacitatea financiară 
pentru a-și îndeplini obligațiile 
investiționale sau
(b) să invite investitori independenți să 
participe la o licitație privind realizarea 
investiției necesare în sistemul de 
transport și poate, în același timp, să 
oblige operatorul de sistem de transport:
- să fie de acord ca finanțarea să fie 
efectuată de orice parte terță,
- să fie de acord ca activitatea de 
construcție să fie desfășurată de orice 
parte terță sau să construiască 
respectivele active noi și
- să exploateze respectivele active noi. 
Modalitățile de finanțare corespunzătoare 
sunt supuse aprobării de către autoritatea 
națională de reglementare sau de către 
orice altă autoritate națională 
competentă. În ambele cazuri, normele 
tarifare permit realizarea unor venituri 
care să acopere costurile unor astfel de 
investiții.

(30) Autoritatea publică națională 
competentă monitorizează și evaluează 
aplicarea planului de investiții.
VI. Cooperarea regională
(31) Atunci când cooperarea la nivel 
regional dintre mai multe state membre 
întâmpină dificultăți semnificative, 
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Comisia poate desemna, în acord cu 
statele membre în cauză, un coordonator 
regional.
(32) Coordonatorul regional promovează, 
la nivel regional, cooperarea dintre 
autoritățile de reglementare și dintre alte 
autorități publice competente, dintre 
operatorii de rețea, bursele de gaze, 
utilizatorii de rețea și actorii de pe piață. 
Coordonatorul regional întreprinde, în 
special, următoarele:
(a) promovează noi investiții eficiente 
pentru interconectări. În acest scop, 
coordonatorul regional acordă asistență 
operatorilor de sisteme de transport la 
elaborarea planurilor lor pentru 
interconexiunile regionale și contribuie la 
coordonarea deciziilor investiționale ale 
acestora și, după caz, a procedurii lor de 
evaluare și de atribuire a capacității 
(„open season procedure”);
(b) promovează utilizarea eficientă și în 
condiții de siguranță a rețelelor. În acest 
scop, coordonatorul regional contribuie la 
coordonarea dintre operatorii de sisteme 
de transport, autoritățile naționale de 
reglementare și alte autorități publice 
naționale competente privind elaborarea 
de mecanisme comune de alocare și de 
salvgardare;
(c) prezintă Comisiei și statelor membre în 
cauză un raport anual cu privire la 
progresul realizat în regiune și cu privire 
la toate dificultățile sau obstacolele care 
pot împiedica realizarea unui progres."

Or. en

Justificare

An alternative solution for Member States to ensure the independence of TSOs has to be 
introduced.
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