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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This proposed Regulation is amending Regulation (EC) No 1775/2005 on conditions for 
access to the natural gas transmission networks (COM(2007)532). The proposal is part of the 
"Energy package" ("The Electricity & Gas Markets: third legislative package"), which the 
Commission presented in September 2007. The Draftsperson supports the Energy package in 
general. The package is very important in finalising the ongoing European liberalisation 
processes in the energy and gas sectors and thereby ensuring a genuine, transparent and open 
internal market. 

Although the Draftsperson supports the Energy package he is of the opinion that it is difficult 
to achieve the ownership unbundling goals all over Europe, as there are major differences 
between the European countries. In some countries the effects of the second energy package 
remains to be seen as it is not implemented or enforced properly yet. It is therefore difficult to 
use synchronized ownership unbundling criteria in all Member States. Furthermore some 
Member States have long-term contracts (some for 50-years), which complicates the 
unbundling goals as well. Finally the Draftsperson is not convinced that unbundling will lead 
to price reduction and thereby make any difference to the consumer's benefit.

In accordance with that point of view your Draftsperson suggests amendments along the 
following line:

 Regional efficient cooperation is very important in ensuring a true internal market. 
The Draftsman therefore supports the establishment of a European network of 
transmission system operators, where the basis for the cooperation is to ensure 
efficiency, representativity and transparency of the European gas market. The 
Draftsman considers it very important that the Member States promote and monitor 
the network operators at a regional level. The draftsperson is also of that opinion that 
cooperation within the transmission network does not presuppose unbundling of 
network activities from production and supply. The transmission network can easily 
be effective without ownership unbundling in all the participating Member States.

 Furthermore there are structural differences between the gas and electricity markets, 
and different measures need to be applied. The application of further unbundling 
measures for the gas sector is not straightforward, and specific solutions are needed to 
enable the completion of the internal market in the gas sector.  

 Access to affordable energy for as many people as possible is a key issue for the 
Draftsman. The Draftsman also supports that the European Network of Transmission 
System Operators for Gas shall consult stakeholders in an open and transparent way 
when preparing their work. The Draftsman suggests that consumers/and consumer's 
organisation shall be consulted as well, because they are important stakeholders, as 
they are the household end users. 

 The Draftsman is furthermore convinced of that security of supply is important to 
avoid fluctuations in prices, and thereby demolish the insecurity of prices for 
European consumers. The security of supply can be - together with other measures -
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achieved by avoiding market concentration and in securing a genuine and open 
energy trading market. 

 Therefore the issue of securing open LNG and storage facilities with an open access 
for new entrants is another key issue for the Draftsman. Transparent information 
about storage facilities and capabilities are important in order to secure an internal 
energy trading market. That will ensure fair prices and a genuine open market to the 
benefit of consumers. The publication of information shall be monitored by the 
Competent Authorities. 

 Finally the Draftsman believes there is a need of having a public, updated European 
"road map" of all European gas pipelines, and the Commission shall publish and 
update it. It has to be easier to see all existing and coming regional pipelines in 
Europe to secure transparency and better information on "energy holes" (lack of 
pipelines or connections) and to suggest possible new cross border connections. This 
will strengthen the network planning in Europe. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 1

(1) Piața internă a gazelor naturale, care a 
fost pusă în aplicare treptat începând cu 
1999, are drept obiectiv a oferi tuturor 
consumatorilor din UE, indiferent dacă sunt 
despre persoane fizice sau juridice, 
posibilități reale de alegere, precum și noi 
oportunități de afaceri și un comerț 
transfrontalier mai intens, pentru a garanta 
progrese în materie de eficacitate, prețuri 
competitive și îmbunătățirea calității 
serviciilor, precum și pentru a contribui la 
siguranța aprovizionării și la dezvoltarea 
durabilă.

(1) Piața internă a gazelor naturale, care a 
fost pusă în aplicare treptat începând cu 
1999, are drept obiectiv a oferi tuturor 
consumatorilor din UE, indiferent dacă sunt 
persoane fizice sau juridice, posibilități reale 
de alegere, precum și noi oportunități de 
afaceri și un comerț transfrontalier mai 
intens, pentru a garanta progrese în materie 
de eficacitate, prețuri competitive și 
îmbunătățirea calității serviciilor, extinderea 
accesului la un număr cât mai mare de 
persoane, precum și pentru a contribui la 
siguranța aprovizionării și la dezvoltarea 
durabilă.
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Justificare

Access to affordable gas to as many people as possible is very important. 

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 4

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

(4) Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European și către Consiliu intitulată „O 
politică energetică pentru Europa” a 
subliniat importanța realizării pieței interne a 
gazelor naturale și a creării unor condiții de 
concurență echitabile pentru toate 
întreprinderile din domeniul gazelor stabilite 
în Comunitate. Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu 
referitoare la perspectivele privind piețele 
interne de gaz și de energie electrică și 
Comunicarea Comisiei intitulată „Anchetă 
efectuată în temeiul articolului 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în sectoarele 
europene ale gazului și energiei electrice 
(raport final)” au demonstrat că normele și 
măsurile actuale nu oferă cadrul necesar 
îndeplinirii obiectivului de a realiza o piață 
internă funcțională, eficientă și deschisă.

Justificare

It is important to ensure an effective and open internal market, not just a well functioning 
market. It is important to have a market which is open for new entrants and to have effective 
competition for all participants. 

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 6

(6) Este necesară, în special, cooperarea 
sporită și coordonarea între operatorii de 
sisteme de transport, pentru a asigura 
compatibilitatea progresivă a codurilor 
tehnice și comerciale, în vederea asigurării și 
gestionării unui acces eficient la rețelele de 
transport transfrontaliere, precum și pentru a 
garanta o planificare previzională 
coordonată al sistemului european de 
transport și o evoluție tehnică sănătoasă a 
acestuia, acordând atenția cuvenită protecției 

(6) Este necesară, în special, cooperarea 
sporită și coordonarea între operatorii de 
sisteme de transport, pentru a asigura 
compatibilitatea progresivă a codurilor 
tehnice și comerciale, în vederea asigurării și 
gestionării unui acces eficient și transparent
la rețelele de transport transfrontaliere, 
precum și pentru a garanta o planificare 
previzională coordonată a sistemului 
european de transport și o evoluție tehnică 
sănătoasă a acestuia, acordând atenția 
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mediului și pentru a promova 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. 
Operatorii de sisteme de transport trebuie să 
își exploateze rețelele în conformitate cu 
aceste coduri tehnice și comerciale 
compatibile. 

cuvenită protecției mediului și pentru a 
promova 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. Operatorii de sisteme de 
transport trebuie să își exploateze rețelele în 
conformitate cu aceste coduri tehnice și 
comerciale compatibile. 

Justificare

A transparent access to the transmission networks across borders is crucial for the 
development of an efficient and open market. Lack of transparent access can create barriers 
and have an impact of the level of competition.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 7

(7) În scopul garantării unei gestionări 
optime a rețelelor de transport de gaze din 
Comunitate, trebuie înființată o rețea 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport. Atribuțiile acesteia trebuie duse la 
îndeplinire în conformitate cu normele 
comunitare în materie de concurență, care 
rămân aplicabile deciziilor rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport. Aceste 
atribuții trebuie definite clar, iar metoda de 
lucru trebuie să garanteze eficacitate, 
reprezentativitate și transparență. Având în 
vedere faptul că un progres mai eficient 
poate fi realizat printr-o abordare la nivel 
regional, operatorii de sisteme de transport 
ar trebui să înființeze structuri regionale în 
cadrul structurii generale de cooperare, 
garantând, în același timp, faptul că 
rezultatele la nivel regional sunt compatibile 
cu codurile și planurile de investiții la nivel 
comunitar. Cooperarea în cadrul acestor 
structuri regionale presupune separarea 
efectivă a activităților de exploatare a 
rețelelor de activitățile legate de producție 
și furnizare, în absența căreia cooperarea 
regională dintre operatorii de sisteme de 
transport poate da naștere unui risc de 
comportament anticoncurențial.

(7) În scopul garantării unei gestionări 
optime a rețelelor de transport de gaze din 
Comunitate, trebuie înființată o rețea 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport. Atribuțiile acesteia trebuie duse la 
îndeplinire în conformitate cu normele 
comunitare în materie de concurență, care 
rămân aplicabile deciziilor rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport. Aceste 
atribuții trebuie definite clar, iar metoda de 
lucru trebuie să garanteze eficacitate, 
reprezentativitate și transparență. Având în 
vedere faptul că un progres mai eficient 
poate fi realizat printr-o abordare la nivel 
regional, operatorii de sisteme de transport 
ar trebui să înființeze structuri regionale în 
cadrul structurii generale de cooperare, 
garantând, în același timp, faptul că 
rezultatele la nivel regional sunt compatibile 
cu codurile și planurile de investiții la nivel 
comunitar. Statele membre ar trebui să 
promoveze cooperarea la nivel regional și 
să monitorizeze eficiența rețelei la acest 
nivel.
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Justificare

The Member States' promotion of the cooperation at regional level and the obligation to 
monitor the effectiveness of the network is very important in ensuring a true internal cross 
border market and cooperation. Furthermore effective ownership unbundling is not a 
necessary condition for ensuring regional cooperation. The cooperation can exist and can be 
effective without ownership unbundling.

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 8A (nou)

(8a) În ceea ce privește procesul de 
consultare, participarea consumatorilor și 
a organizațiilor consumatorilor ar trebui să 
fie mai activă și să aibă o influență mai 
puternică în cadrul îndeplinirii sarcinilor 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze, în special în 
momentul pregătirii codurilor tehnice și 
comerciale și a programului de activitate 
anual al acesteia.

Justificare

The consumers and consumer organisations should be consulted as well in the consultation 
process, because they are important stakeholders, as they are the household end users.

Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 9A (nou)

(9a) Pentru a asigura o mai mare 
transparență a situației ansamblului 
conductelor de gaz din Europa, Comisia ar 
trebui să elaboreze, să publice și să 
actualizeze o „hartă” a rețelei de gaze 
naturale din Europa. Toate conductele de 
gaz, precum și posibilele conexiuni 
regionale ale acestora ar trebui să figureze 
pe această hartă. 

Justificare

The Commission should draw up, publish and update a "road map" for the gas network in 
Europe, including possible regional connections, in order to secure transparency, better 
information on "energy holes" (lack of pipelines or connections) and to be able to suggest 
possible new cross border connections.
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Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 11

(11) Monitorizarea pieței realizată în ultimii 
ani de autoritățile naționale de reglementare 
și de Comisie a demonstrat că cerințele de 
transparență și normele în vigoare privind 
accesul la infrastructură sunt insuficiente.

(11) Monitorizarea pieței realizată în ultimii 
ani de autoritățile naționale de reglementare 
și de Comisie a demonstrat că cerințele de 
transparență și normele în vigoare privind 
accesul la infrastructură sunt insuficiente 
pentru a garanta o piață internă veritabilă, 
deschisă și eficientă.

Justificare

Clarification of the text.

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 13

(13) În scopul sporirii încrederii în piață, 
participanții de pe piață trebuie să se asigure 
că orice comportament abuziv este
sancționat. Autoritățile competente trebuie 
abilitate să investigheze cu eficiență 
alegațiile referitoare la abuzurile de piață. 
Prin urmare, este necesar să se permită 
autorităților competente să acceseze datele 
care oferă informații cu privire la deciziile 
operaționale luate de întreprinderile de 
furnizare. Pe piața gazelor naturale, toate 
aceste decizii sunt comunicate operatorilor 
de sisteme sub forma rezervelor de 
capacitate, a nominalizărilor și a fluxurilor 
realizate. Operatorii de sisteme trebuie să 
păstreze aceste informații la dispoziția 
autorităților competente pentru o perioadă de 
timp determinată. 

(13) În scopul sporirii încrederii în piață, 
participanții de pe piață trebuie să se asigure 
că orice comportament abuziv poate fi
sancționat în mod adecvat. Autoritățile 
competente trebuie abilitate să investigheze 
cu eficiență alegațiile referitoare la abuzurile 
de piață. Prin urmare, este necesar să se 
permită autorităților competente să acceseze 
datele care oferă informații cu privire la 
deciziile operaționale luate de întreprinderile 
de furnizare. Pe piața gazelor naturale, toate 
aceste decizii sunt comunicate operatorilor 
de sisteme sub forma rezervelor de 
capacitate, a nominalizărilor și a fluxurilor 
realizate. Operatorii de sisteme trebuie să 
păstreze aceste informații, într-un format 
ușor accesibil, la dispoziția autorităților 
competente pentru o perioadă de timp 
determinată. Autoritățile competente ar 
trebui să monitorizeze în mod regulat 
respectarea normelor de către operatorii de 
sisteme.

Justificare

The Competent authorities should have easy access to important information from supply 
undertakings and shall monitor that the supply undertakings comply with the rules, in order to 
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ensure a non-discriminating, transparent and effective market. 

Amendamentul 9
CONSIDERENTUL 14

(14) Concurența care vizează consumatorii 
casnici impune ca furnizorii să nu fie 
împiedicați să intre pe noi piețe cu 
amănuntul. În consecință, normele și 
responsabilitățile care guvernează lanțul de 
distribuție trebuie cunoscute de toți 
participanții pe piață și trebuie armonizate 
pentru a consolida integrarea pieței 
comunitare.

(14) Concurența care vizează consumatorii 
casnici impune ca furnizorii să nu fie 
împiedicați să intre pe noi piețe cu 
amănuntul. În consecință, normele și 
responsabilitățile care guvernează lanțul de 
distribuție trebuie cunoscute de toți 
participanții pe piață și trebuie armonizate 
pentru a consolida integrarea pieței 
comunitare. Autoritățile competente ar 
trebui să monitorizeze în mod regulat 
respectarea normelor de către actorii de pe 
piață.

Justificare

The addition is necessary in order to clarify a responsibility for the Complement authority, 
and to ensure the enforcement of the rules.

Amendamentul 10
CONSIDERENTUL 15

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

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

Justificare

It is necessary to improve the rules radically regarding the access to gas storage facilities and 
LNG facilities, to secure a genuine internal market.
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Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2f alineatul (1) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

1. În decursul desfășurării sarcinilor care îi 
revin, Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze consultă în 
detaliu și într-un stadiu incipient, în mod 
deschis și transparent, toți participanții 
relevanți pe piață, în special în momentul 
pregătirii codurilor tehnice și comerciale și a 
programului anual de activitate menționate 
la articolul 2c alineatele (1) și (3); 
consultarea include întreprinderi de 
furnizare, consumatori, utilizatori ai 
sistemelor, operatori de sisteme de 
distribuție, operatori de sisteme GNL și de 
sisteme de depozitare, precum și asociații 
(industriale) relevante, organisme tehnice și 
platforme ale părților interesate.

1. În decursul desfășurării sarcinilor care îi 
revin, Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze consultă în 
detaliu și într-un stadiu incipient, în mod 
deschis și transparent, toți participanții 
relevanți pe piață, în special în momentul 
pregătirii codurilor tehnice și comerciale și a 
programului anual de activitate menționate 
la articolul 2c alineatele (1) și (3); 
consultarea include întreprinderi de 
furnizare, clienți, consumatori, organizații 
ale consumatorilor, utilizatori ai sistemelor, 
operatori de sisteme de distribuție, operatori 
de sisteme GNL și de sisteme de depozitare, 
precum și asociații (industriale) relevante, 
organisme tehnice și platforme ale părților 
interesate.

Justificare

It is important to ensure an effective and varied consultation process. Therefore consumers 
and consumer organisations shall be consulted as well, because they are important 
stakeholders, as they are household end users of gas.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2h alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

2. Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
rețelei, dezvoltarea schimburilor de energie, 
alocarea de capacitate transfrontalieră prin 
licitații implicite, precum și integrarea 
mecanismelor de echilibrare.

2. Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
rețelei, dezvoltarea schimburilor de energie, 
alocarea de capacitate transfrontalieră prin 
licitații implicite, precum și integrarea 
mecanismelor de echilibrare. Rețeaua este 
promovată și monitorizată de către statele 
membre. 
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Justificare

The Member States' promotion of the network and the obligation to monitor the effectiveness 
of the network is very important in ensuring a true internal cross border market and 
cooperation. 

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 3 alineatul (1) al patrulea paragraf (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

Tarifele pentru utilizatorii de rețele se 
stabilesc separat și independent pentru 
fiecare punct de intrare sau punct de ieșire 
în/din sistemul de transport. Taxele de rețea 
nu se calculează pe baza fluxurilor 
contractuale.

Tarifele pentru utilizatorii de rețele se 
stabilesc separat și independent pentru 
fiecare punct de intrare sau punct de ieșire 
în/din sistemul de transport. Taxele de rețea 
nu se calculează pe baza fluxurilor 
contractuale. Accesul la rețea este deschis 
noilor operatori în mod nediscriminatoriu.

Justificare

To ensure transparency and effective competition with equal opportunities and without 
discrimination is important.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 4a alineatul (1) litera (b) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

(b) să ofere servicii compatibile cu 
modalitățile de utilizare a sistemelor 
interconectate de transport de gaze și să 
faciliteze accesul, prin cooperarea cu 
operatorul sistemului de transport;

(b) să ofere servicii compatibile cu 
modalitățile de utilizare a sistemelor 
interconectate de transport de gaze și să 
faciliteze accesul ușor, prin cooperarea cu 
operatorul sistemului de transport;

Justificare

Easy access is important.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 4a alineatul (1) litera (c) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

(c) să publice informațiile pertinente, în 
special datele cu privire la utilizarea și 
disponibilitatea serviciilor, într-un interval 
compatibil cu necesitățile comerciale 

(c) să publice informațiile pertinente, în 
special datele cu privire la utilizarea și 
disponibilitatea serviciilor, într-un interval 
compatibil cu necesitățile comerciale 
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rezonabile ale utilizatorilor instalațiilor de 
depozitare și de GNL.

rezonabile ale utilizatorilor instalațiilor de 
depozitare și de GNL. Publicarea 
informațiilor necesare este monitorizată de 
către autoritatea competentă. 

Justificare

It is necessary that the competent authority monitor the publication of the necessary 
information, to ensure the effectiveness and enforcement of the rules.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 5a alineatul 3 litera (a) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

(a) operatorul de sistem oferă pe piața 
principală instalația de GNL și capacitatea 
de depozitare neutilizate; în cazul 
instalațiilor de depozitare, acest lucru se 
petrece cel puțin pe baza unui aranjament pe 
termen scurt și întreruptibil; 

(a) operatorul de sistem oferă pe piața 
principală, fără întârziere, instalația de GNL 
și capacitatea de depozitare neutilizate; în 
cazul instalațiilor de depozitare, acest lucru 
se petrece cel puțin pe baza unui aranjament 
pe termen scurt și întreruptibil; 

Justificare
To avoid hoarding of gas.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 9 LITERA (C)

Articolul 6 alineatul (7) primul paragraf (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

Operatorii de sisteme de transport publică 
informațiile ex ante și ex post privind cerea
și oferta, pe baza nominalizărilor, a 
previziunilor și a fluxurilor realizate de 
intrare și de ieșire din sistem. Nivelul de 
detaliu al informațiilor care se publică 
reflectă informațiile disponibile operatorilor 
de sisteme de transport.

Operatorii de sisteme de transport publică 
informațiile ex ante și ex post privind 
cererea și oferta, pe baza nominalizărilor, a 
previziunilor și a fluxurilor realizate de 
intrare și de ieșire din sistem. Nivelul de 
detaliu al informațiilor care se publică 
reflectă informațiile disponibile operatorilor 
de sisteme de transport. Autoritatea 
competentă se asigură că informațiile 
necesare sunt publicate.

Justificare

It is necessary that the competent authority ensure that necessary information is published, in 
order to secure transparency and openness in the gas market.
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Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 6a alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

2. În legătură cu serviciile furnizate, fiecare 
operator de sistem de depozitare și GNL 
publică informații cu privire la capacitățile 
de depozitare și ale instalațiilor GNL 
contractate și disponibile, pe bază numerică, 
în mod regulat și continuu și într-o formă 
standardizată și accesibilă. 

2. În legătură cu serviciile furnizate, fiecare 
operator de sistem de depozitare și GNL 
publică informații cu privire la capacitățile 
de depozitare și ale instalațiilor GNL 
contractate și disponibile, pe bază numerică, 
în mod regulat și continuu și într-o formă 
standardizată și accesibilă. Autoritatea 
competentă se asigură că informațiile 
necesare sunt publicate.

Justificare

It is necessary that the competent authority ensure that necessary information is published, in 
order to secure transparency and openness in the gas market.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13

Articolul 8a primul paragraf (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

Pentru a facilita realizarea unor piețe cu 
amănuntul transfrontaliere, funcționale și 
transparente, la scară regională și 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile și responsabilitățile operatorilor de 
sisteme de transport, ale operatorilor de 
sisteme de distribuție, ale furnizorilor și 
consumatorilor și, dacă este cazul, ale altor 
participanți pe piață sunt definite în ceea ce 
privește acordurile contractuale, 
angajamentele față de consumatori, 
schimbul de date și normele privind 
decontarea, precum și proprietatea asupra 
datelor și responsabilitatea privind 
măsurarea. 

Pentru a facilita realizarea unor piețe cu 
amănuntul transfrontaliere, funcționale, 
eficiente și transparente, la scară regională și 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile și responsabilitățile operatorilor de 
sisteme de transport, ale operatorilor de 
sisteme de distribuție, ale furnizorilor și 
consumatorilor și, dacă este cazul, ale altor 
participanți pe piață sunt definite în ceea ce 
privește acordurile contractuale, 
angajamentele față de consumatori, 
schimbul de date și normele privind 
decontarea, precum și proprietatea asupra 
datelor și responsabilitatea privind 
măsurarea. 

Justificare

To secure that cross border retail markets will work effectively as well.
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