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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This proposed Directive is amending Directive 2003/55 and is "concerning common rules for 
the internal market in natural gas". It is part of the "energy package" ("The EU Electricity & 
Gas markets: third legislative package) which the Commission proposed in September 2007. 
Your draftsman welcomes the five proposals in the package and supports it in general terms, 
as it is very important in obtaining a true European energy internal market. The aims of the 
proposals are to ensure security of supply and to keep prices transparent and related to 
competitive markets to the benefits of all European consumers. In other words the aim is to 
support and further develop the ongoing liberalisation process in Europe, which the 
draftsperson strongly supports  

Though the Draftsman welcomes the proposal, he is of the opinion that there are room for 
further improvement, mainly focused on consumer protection issues, and therefore proposes 
amendments along the following lines:

 Affordable and easy access to energy for all European consumers has a high priority 
for the draftsman and the IMCO Committee. Consumer protection measures in the gas 
sector are therefore very important, especially it is important to ensure that consumers 
can easily and without any extra cost change supplier, and have easy access to their 
data of consumptions etc. Furthermore the Draftsman supports the 2006 requirements 
(in the 2006/32/EC Directive on energy end-use efficiency and energy services) and 
urges Member States to implement a "smart metering" system, and to ensure that 
consumers' prepayment is adequate and reflect their actual consumption of gas.

 In order to secure the enforcement of the consumer protection measures in Annex A, 
the National Regulatory Authorities must secure effective implementation and 
enforcement of these measures. Furthermore the National Regulatory Authorities shall 
monitor it and sanction appropriately in case of non compliance with the rules. Quality 
of service should be a central goal for the gas undertakings. 

 The Commissions proposal gives full independence to the regulatory authority. Under 
most judicial systems within the European Union, a legal court will only be able to 
check if the regulator has followed the right process in coming to a decision (marginal 
check), but will not be able to rule on the substance of the decision. The draftsman 
fears that this would give the regulatory authority a "carte blanche". This is against the 
general principles of checks and balances. 

 The Draftsman is of the opinion that the security of supply to the benefits of European 
consumers can be best achieved by avoiding market concentration and ensuring 
establishing of an effective energy trading market. There are structural differences in 
the gas and the electricity sector. In the gas sector there is a concentration of suppliers 
and long-term contracts that underpin deliveries, and there is a lack of downstream 
liquidity. Therefore there is a need for a new trading system and to make the trading 
obligations mandatory.

 The Draftsman strongly supports the statement in the Resolution on Prospects for the 
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internal gas and electricity market adopted by the Parliament 10 July 2007, that 
transmission unbundling is the most important tool to promote investments in 
infrastructures in a non discriminatory way.

 It is the obligation of the Member States to ensure a proper implementation and 
enforcement of this directive and the implementation of the 2nd energy package as 
well. The Draftsman strongly urges the Commission to sanction Member States that 
did not implement the 2nd Energy package yet. 

 The Draftsman furthermore supports regional cooperation in order to secure a stronger 
integration of the gas pipelines in Europe. It has to be easier to reroute them in order to 
have a true functioning effective internal market. The Member States shall ensure and 
monitor the cooperation of the regional cooperation and ensure a minimum level of 
interconnections between the neighbouring Member States. 

 In line with that there also have to be more transparency and more strict rules 
regarding the transmission, storage and/or LNG facilities, so it is easier for new 
entrants to enter the gas market.

 Finally the Draftsman welcomes the Commission's proposal regarding the exemption 
clause for new infrastructure (Article 22), but the article 22 should also imply for 
interconnectors between Member States and third countries. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să
includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 8A (nou)

(8a) Pentru a garanta aplicarea 
corespunzătoare a cerințelor de separare a 
proprietății, Comisia ar trebui să 
monitorizeze procesul de separare din 
statele membre și să prezinte un raport 
Parlamentului European cu privire la 
acesta . Comisia ar trebui, de asemenea, să 
urmărească statele membre care nu au 
reușit să aplice legislația în domeniul 
energiei aflată în vigoare în momentul 
intrării în vigoare a prezentei directive. 
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Justificare

The implementation of the second energy package showed that the Commission should more 
closely monitor the transposition process and the date of transposition of this directive by the 
Member States

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 14

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

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

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 15

(15) Este necesară asigurarea independenței 
operatorilor de sisteme de depozitare, în 
scopul îmbunătățirii accesului terților la 
instalațiile de depozitare, necesar, din punct 
de vedere tehnic și/sau economic, pentru 
furnizarea unui acces eficient la sistem în 

(15) Este necesară asigurarea independenței 
operatorilor de sisteme de depozitare, în 
scopul îmbunătățirii accesului terților la 
instalațiile de depozitare, necesar, din punct 
de vedere tehnic și/sau economic, pentru 
furnizarea unui acces eficient la sistem în 
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vederea aprovizionării consumatorilor. 
Așadar, este indicat ca instalațiile de 
depozitare să fie exploatate de către entități 
separate din punct de vedere juridic care 
dispun de drepturi efective de luare a 
deciziilor în ceea ce privește activele 
necesare pentru întreținerea, exploatarea și 
dezvoltarea acestora. Este, de asemenea, 
necesară creșterea transparenței privind 
capacitatea de depozitare acordată terților, 
impunând statelor membre obligația de a 
defini și de a publica un cadru clar și 
nediscriminatoriu care să stabilească regimul 
de reglementare corespunzător aplicabil 
instalațiilor de depozitare.

vederea aprovizionării consumatorilor. 
Așadar, este indicat ca instalațiile de 
depozitare să fie exploatate de către entități 
separate din punct de vedere juridic care 
dispun de drepturi efective de luare a 
deciziilor în ceea ce privește activele 
necesare pentru întreținerea, exploatarea și 
dezvoltarea acestora. Este, de asemenea, 
necesară creșterea reală a transparenței 
privind capacitatea de depozitare acordată 
terților, impunând statelor membre obligația 
de a defini și de a publica un cadru clar și 
nediscriminatoriu care să stabilească regimul 
de reglementare corespunzător aplicabil 
instalațiilor de depozitare.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 16

(16) Accesul nediscriminatoriu la rețelele de 
distribuție determină accesul la consumatori 
la nivelul pieței en detail. Aspectele care pot 
implica discriminare în ceea ce privește 
accesul terților și investițiile sunt, cu toate 
acestea, mai puțin semnificative la nivelul 
distribuției decât la nivelul transportului, 
întrucât congestionarea la nivelul distribuției 
și influența intereselor legate de producție 
sunt, în general, mai puțin semnificative 
decât la nivelul transportului. În plus, 
separarea funcțională a operatorilor de 
sisteme de distribuție a devenit, în temeiul 
Directivei 2003/55/CE, obligatorie doar cu 
începere de la 1 iulie 2007, iar efectele sale 
asupra pieței interne trebuie încă evaluate. 
Normele privind separarea juridică și 
funcțională aplicate în prezent pot duce la o 
separare eficientă, cu condiția ca acestea să 
fie definite mai clar, să fie puse în aplicare în 
mod corespunzător și să fie monitorizate 
îndeaproape. Pentru asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile la nivelul pieței en 
detail, operatorii de sisteme de distribuție 
trebuie, prin urmare, monitorizați, în scopul 
de a-i împiedica să profite de integrarea lor 
verticală în ceea ce privește poziția 
concurențială pe piață, în special în raport cu 

(16) Accesul nediscriminatoriu la rețelele de 
distribuție determină accesul la consumatori 
la nivelul pieței en detail. Aspectele care pot 
implica discriminare în ceea ce privește 
accesul terților și investițiile sunt, cu toate 
acestea, mai puțin semnificative la nivelul 
distribuției decât la nivelul transportului, 
întrucât congestionarea la nivelul distribuției 
și influența intereselor legate de producție 
sunt, în general, mai puțin semnificative 
decât la nivelul transportului. În plus, 
separarea funcțională a operatorilor de 
sisteme de distribuție a devenit, în temeiul 
Directivei 2003/55/CE, obligatorie doar cu 
începere de la 1 iulie 2007, iar efectele sale 
asupra pieței interne trebuie încă evaluate. 
Normele privind separarea juridică și 
funcțională aplicate în prezent pot duce la o 
separare eficientă, cu condiția ca acestea să 
fie definite mai clar, să fie puse în aplicare în 
mod corespunzător și să fie monitorizate 
îndeaproape. Pentru asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile la nivelul pieței en 
detail și pentru a crea o piață autentică, 
operatorii de sisteme de distribuție trebuie, 
prin urmare, monitorizați, în scopul de a-i 
împiedica să profite de integrarea lor 
verticală în ceea ce privește poziția 
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micii consumatori casnici și noncasnici. concurențială pe piață, în special în raport cu 
micii consumatori casnici și noncasnici. 

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 3A (nou)

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

Justificare

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

Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 23

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

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

energetice și asupra schimbărilor 
obiceiurilor de consum. 

Justificare

Consumers pay their gas in advance, e.g. every month. Often this upfront payment does not 
reflect the actual consumption by the consumer. Energy companies therefore receive an 
interest free loan from consumers. With new technologies - such as smart metering - energy 
companies can ask for more adequate pre payments.

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 23A (nou)

(23a) Statele membre ar trebui să garanteze 
furnizarea adecvată a contoarelor 
individuale (aparate inteligente de măsură), 
în conformitate cu Directiva 2006/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind eficiența 
energetică la utilizatorii finali și serviciile 
energetice și de abrogare a Directivei 
93/76/CEE1 a Consiliului, pentru a oferi 
consumatorilor informații precise privind 
consumul de energie și pentru a garanta 
eficiența utilizării finale.
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 64.

Justificare

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

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 24

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

(24) În scopul de a contribui la siguranța 
aprovizionării, menținând totodată spiritul 
de solidaritate între statele membre, în 
special în eventualitatea unei crize în 
furnizarea de energie, este importantă 
crearea unui cadru eficient pentru 
cooperarea în domeniul solidarității 
regionale.
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Amendamentul 9
CONSIDERENTUL 25

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

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

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 5a alineatul (3) (Directiva 2003/55/CE)

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

(3). Comisia este informată permanent cu 
privire la această cooperare, o monitorizează 
și prezintă un raport Parlamentului 
European.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 5 (Directiva 2003/55/CE)

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.”

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.

Amendamentul 12
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ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6 
Articolul 8 alineatul (1) litera (a) (Directiva 2003/55/CE)

„(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 pentru a asigura o piață deschisă 
pentru noii operatori, 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.”

Justificare

The market access for smaller and new companies should be guaranteed.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 8a (nou) (Directiva 2003/55/EC)

(6a) se introduce următorul articol:
„Articolul 8a
Statele membre garantează, individual sau 
împreună, că un minim de 20% din gazele
comercializate angro, măsurate la nivel 
național, sunt comercializate pe o piață 
bursieră transparentă. Statele membre 
trebuie să garanteze că toți operatorii de pe 
piață intră în egală măsură sub incidența 
acestei obligații.

Justificare

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

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13

Articolul 22 alineatul (3) primul paragraful (Directiva 2003/55/CE) 

(3). Autoritatea de reglementare prevăzută la 
capitolul VIa poate, de la caz la caz, să 

(3). Autoritatea de reglementare prevăzută la 
capitolul VIa decide, de la caz la caz, (text 
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decidă asupra derogărilor menționate la 
alineatele (1) și (2). În cazul în care 
infrastructura în cauză se află pe teritoriul 
mai multor state membre, agenția exercită 
atribuțiile conferite autorității de 
reglementare în temeiul prezentului articol.

eliminat) asupra derogărilor menționate la 
alineatele (1) și (2). În cazul în care 
infrastructura în cauză se află pe teritoriul 
mai multor state membre, agenția exercită 
atribuțiile conferite autorității de 
reglementare în temeiul prezentului articol.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 

Articolul 24b litera (a) (Directiva 2003/55/CE)

(a) promovarea, în strânsă cooperare cu 
agenția, cu autoritățile de reglementare ale 
celorlalte state membre și cu Comisia, a unei 
piețe interne a gazelor naturale competitive, 
sigure și durabile din punct de vedere al 
mediului, precum și a unei deschideri 
efective a pieței în beneficiul tuturor 
consumatorilor și furnizorilor din 
Comunitate;

(a) promovarea, în strânsă cooperare cu 
agenția, cu autoritățile de reglementare ale 
celorlalte state membre și cu Comisia, a unei 
piețe interne a gazelor naturale competitive, 
transparente, sigure și durabile din punct de 
vedere al mediului, precum și a unei 
deschideri efective a pieței în beneficiul 
tuturor consumatorilor și furnizorilor din 
Comunitate;

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 

Articolul 24b litera (b) (Directiva 2003/55/CE) 

(b) realizarea, în cadrul Comunității, a unor 
piețe regionale competitive și care să 
funcționeze în mod corespunzător, în 
vederea realizării obiectivului menționat la 
litera (a); 

(b) realizarea, în cadrul Comunității, a unor 
piețe regionale competitive și care să 
funcționeze în mod corespunzător și eficient,
în vederea realizării obiectivului menționat 
la litera (a); 

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 

Articolul 24b litera (d) (Directiva 2003/55/CE) 

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să promoveze 
eficiența energetică, adecvarea la cerere, 
activități de cercetare și inovare în scopul 
satisfacerii cererii, precum și dezvoltarea 
tehnologiilor inovatoare pe bază de 
combustibili regenerabili și a celor cu emisii 
scăzute de carbon, atât pe termen scurt, cât și 

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, transparente, fiabile și eficiente care 
să promoveze eficiența energetică, adecvarea 
la cerere, activități de cercetare și inovare în 
scopul satisfacerii cererii, precum și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pe bază 
de combustibili regenerabili și a celor cu 
emisii scăzute de carbon, atât pe termen 
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pe termen lung; scurt, cât și pe termen lung;

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 24 alineatul (1) litera (i) (Directiva 2003/55/CE) 

i) să monitorizeze nivelul deschiderii pieței 
și al concurenței pe piață la nivelul 
comerțului angro și al comerțului cu 
amănuntul, inclusiv cu privire la bursa 
gazelor naturale, prețurile pentru 
consumatorii casnici, taxele percepute la 
migrarea către un alt furnizor, taxele de 
deconectare și plângerile înaintate de 
consumatorii casnici în formatul agreat, 
precum și orice distorsionare sau 
restricționare a concurenței, în cooperare cu 
autoritățile din domeniul concurenței, 
furnizând toate informațiile relevante și 
aducând la cunoștința autorităților 
competente din domeniul concurenței orice 
situație relevantă;

i) să monitorizeze nivelul deschiderii reale a
pieței și al concurenței pe piață la nivelul 
comerțului angro și al comerțului cu 
amănuntul, inclusiv cu privire la bursa 
gazelor naturale, prețurile pentru 
consumatorii casnici, taxele percepute la 
migrarea către un alt furnizor, condițiile 
adecvate de avans care să reflecte 
consumul real, taxele de deconectare și 
plângerile înaintate de consumatorii casnici 
în formatul agreat, precum și orice 
distorsionare sau restricționare a 
concurenței, în cooperare cu autoritățile din 
domeniul concurenței, furnizând toate 
informațiile relevante și aducând la 
cunoștința autorităților competente din 
domeniul concurenței orice situație 
relevantă; 

Justificare

 Consumers pay their gas every month in advance. Often this upfront payment does not reflect 
the actual consumption by the consumer. Energy companies therefore receive an interest free 
loan from consumers. With new technologies - such as smart metering - energy companies 
can ask for more adequate pre payments.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 24c alineatul (1) punctul 1 (Directiva 2003/55/CE)

(1) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde ridicate 
ale serviciilor publice în domeniul gazelor 
naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în anexa 
A;

(1) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde ridicate 
ale serviciilor publice în domeniul gazelor 
naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în anexa 
A și aplicarea lor corespunzătoare în 
beneficiul consumatorilor, precum și 
sancționarea întreprinderilor furnizoare, în 
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caz de nerespectare a normelor;

Justificare

Regulatory Authorities shall not only ensure that consumer protection measures are effective, 
but also that they are being enforced.

Amendamentul 20
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 24c alineatul (1) litera (n) (Directiva 2003/55/CE)

(n) să garanteze accesul la datele privind 
consumul consumatorilor, precum și 
aplicarea unui format armonizat în ceea ce 
privește datele privind consumul și accesul 
la datele prevăzute la litera (h) din anexa A;

(n) să garanteze accesul la datele privind 
consumul consumatorilor, precum și 
aplicarea unui format armonizat, ușor de 
înțeles, în ceea ce privește datele privind 
consumul, plata unui avans adecvat care să 
reflecte consumul real și accesul la datele 
prevăzute la litera (h) din anexa A;

Justificare

Consumers pay their gas in advance, e.g. every month. Often this upfront payment does not 
reflect the actual consumption by the consumer. Energy companies therefore receive an 
interest free loan from consumers. With new technologies - such as smart metering - energy 
companies can ask for more adequate pre payments.

Amendamentul 21
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 24c alineatul (3) litera (b) (Directiva 2003/55/CE)

(b) să desfășoare, în cooperare cu autoritățile 
naționale din domeniul concurenței, 
investigații cu privire la funcționarea 
piețelor gazelor naturale și să decidă, în 
absența încălcării normelor în materie de 
concurență, asupra oricăror măsuri 
corespunzătoare necesare și proporționale
pentru promovarea unei concurențe efective 
și pentru asigurarea unei funcționări 
adecvate a pieței, inclusiv a programelor de 
cesiune de contracte de furnizare a gazelor 
naturale;

(b) să desfășoare, în cooperare cu autoritățile 
naționale din domeniul concurenței, 
investigații cu privire la funcționarea 
piețelor gazelor naturale și să decidă, pe 
baza unor astfel de investigații și în 
conformitate cu mandatul conferit de 
legislația națională, asupra oricăror măsuri 
necesare și corespunzătoare pentru 
garantarea respectării obligațiilor, în 
conformitate cu prezenta directivă, sau ale 
oricăror alte decizii ale autorității de 
reglementare sau ale Agenției;

Justificare

The decision by the regulatory authority to take the measures as indicated should be based on 
the results of the aforementioned investigations carried out in cooperation with the national 
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competition authority. Furthermore the second part of the amendment is needed because 
under most judicial systems within the European Union, a legal court will only be able to 
check if the regulator has followed the right process in coming to a decision (marginal 
check), but will not be able to rule on the substance of the decision. Checks and balances are 
needed.

Amendamentul 22
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 24c alineatul (9) (Directiva 2003/55/CE)

(9). Statele membre creează mecanisme 
eficiente și adecvate de reglementare, 
control și asigurarea transparenței în scopul 
evitării abuzurilor de poziție dominantă, în 
special în detrimentul consumatorilor, cât și 
a oricărui comportament agresiv pe piață. 
Aceste mecanisme iau în considerare 
dispozițiile tratatului, în special cele ale 
articolului 82.

(9). Statele membre creează mecanisme 
eficiente și adecvate de reglementare, 
control și asigurarea transparenței în scopul 
asigurării unei piețe deschise autentice a 
gazelor și a evitării abuzurilor de poziție 
dominantă, în special în detrimentul 
consumatorilor, cât și a oricărui 
comportament agresiv pe piață. Aceste 
mecanisme iau în considerare dispozițiile 
tratatului, în special cele ale articolului 82.

Amendamentul 23
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 17

Anexa A litera (h) (Directiva 2003/55/CE)

„(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, oricărei 
întreprinderi care are o licență de furnizare, 
acces la datele sale de măsurare. Partea 
responsabilă cu gestionarea datelor este 
obligată să furnizeze întreprinderii aceste 
date. Statul membru alege formatul de 
prezentare a datelor și procedura de acces al
furnizorilor și al consumatorilor la aceste 
date. Nu se pot percepe costuri suplimentare 
în sarcina consumatorului pentru acest 
serviciu.

„(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, oricărei 
întreprinderi care are o licență de furnizare, 
acces la datele sale de măsurare. Partea 
responsabilă cu gestionarea datelor este 
obligată să furnizeze întreprinderii aceste 
date. Statul membru alege formatul ușor de 
înțeles de prezentare a datelor și procedura 
de acces facil al furnizorilor și al
consumatorilor la aceste date. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

Amendamentul 24
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 17

Anexa A litera (ha) (nouă) (Directiva 2003/55/CE)

(ha) plătește  în avans doar o sumă 
corespunzătoare care reflectă consumul 
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real. 

Amendamentul 25
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 17

Anexa A litera (i) (Directiva 2003/55/CE)

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de gaze 
naturale și la costuri. Nu se pot percepe 
costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de gaze 
naturale și la costuri și accesul facil la 
aceste informații (în timpul lunii). Nu se 
pot percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

Amendamentul 26
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 17

Anexa A - litera (j) (Directiva 2003/55/CE)

j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut cu furnizorul anterior 
este lichidat cel târziu la o lună după ultima 
furnizare din partea acestuia.”

j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului fără costuri 
suplimentare, iar contul consumatorului 
avut cu furnizorul anterior este lichidat cel 
târziu la o lună după ultima furnizare din 
partea acestuia.” 
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