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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005/CE privind condițiile de acces la 
rețelele pentru transportul gazelor naturale
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0532),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0319/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, avizul Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin 
înființarea Rețelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul 
asigurării unei gestionări optime și a unei 
evoluții tehnice sănătoase a rețelei 
europene de transport de gaze.

Operatorii de sisteme de transport 
cooperează la nivel comunitar prin
înființarea Rețelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de gaze, în scopul
promovării finalizării pieței interne a 
gazelor și al asigurării unei gestionări 
optime și a unei evoluții tehnice sănătoase 
a rețelei europene de transport de gaze.
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Justificare

In order to underline that TSO’s major task is to facilitate market integration, the realization 
of the internal market for gas should be established as an explicit task of the ENTSO.

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

2. În termen de șase săptămâni de la 
primirea documentelor de mai sus, agenția 
furnizează Comisiei un aviz cu privire la 
proiectul de statut, la lista membrilor și la 
normele de procedură. 

2. În termen de șase săptămâni de la 
primirea documentelor de mai sus, agenția, 
după consultarea organizațiilor care 
reprezintă toate părțile interesate,
furnizează Comisiei un aviz cu privire la 
proiectul de statut, la lista membrilor și la 
normele de procedură. 

Justificare

The agency should allow system users and customers the opportunity to submit their views on 
the statutes, members and rules of procedure for the ENTSOG.

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

1. Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze adoptă:

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
menționate la articolul 2a, rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze elaborează:

Justificare

In order to clarify the scope of the codes, a clear link with the objectives of Article 2a must be 
established.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul 1 litera a (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

a. codurile tehnice și comerciale în 
domeniile menționate la alineatul (3);

a. codurile asociate operațiilor din cadrul 
rețelelor în domeniile menționate la 
alineatul (3);
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Justificare

Deletion of technical and market codes would help underline that the ENTSOG deals mainly 
with issues of the network and not with broad commercial issues.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

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

2. Programul anual de activitate menționat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă și 
o descriere a codurilor asociate operațiilor 
din cadrul rețelelor, un plan cu privire la 
coordonarea exploatării rețelei și la 
desfășurarea comună a activităților de 
cercetare și dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum și un 
calendar previzional.

Justificare

See justification to the amendment on ARTICLE 1, POINT (3) (Article 2c, paragraph 3 
(Regulation (EC) No 1778/2005)).

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul 3 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

3. Codurile tehnice și comerciale detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu prioritățile definite în 
programul anual de activitate:

3. Codurile detaliate asociate operațiilor 
din cadrul rețelelor de transport acoperă 
următoarele domenii, în conformitate cu 
prioritățile definite în programul anual de 
activitate:

Justificare

The scope of the codes has to be clearly defined in relation to the tasks actually ensured by 
transmission system operators. The "market" codes that are to be drafted by TSOs should 
only concern rules that are connected with TSOs technical responsibilities and operations.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul 3 litera g (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

g. normele privind schimburile comerciale; g. normele privind schimburile comerciale 
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asociate prestării tehnice și operaționale 
de servicii de acces la rețea și de 
echilibrare a rețelei;

Justificare

The cooperation of TSOs should be limited mainly to network issues and market rules directly 
linked to transmission networks (network balancing, secondary market, etc.).

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul 3 litera 3a (nouă) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

3a. Codurile detaliate menționate la 
alineatul (3) se elaborează în conformitate 
cu liniile directoare relevante menționate 
la articolul 9.

Justificare

There needs to be an explicit link between the codes related to the transmission network and 
the guidelines under Article 9 in order to achieve consistency of intention and outcome.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul 4 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

4. Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze monitorizează
punerea în aplicare a codurilor tehnice și 
comerciale și include rezultatul 
activităților de monitorizare în raportul 
anual menționat la alineatul (1) litera (e).

4. Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze analizează
punerea în aplicare a codurilor și efectul 
lor asupra armonizării normelor 
aplicabile vizând facilitarea integrării 
pieței și include rezultatul acestor analize
în raportul anual menționat la alineatul (1) 
litera (e).

Justificare

The status of the ENTSO for gas has no institutionalized regulatory functions so “analyse” 
describes its role more appropriately. In the second place, the main purpose of the codes, to 
harmonize the rules with the view to facilitate market integration, is underlined.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
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Articolul 2c alineatul 5 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

5. Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze publică, la 
fiecare doi ani, un plan european de 
investiții în rețea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea rețelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea cererii și a ofertei, 
precum și evaluarea durabilității 
sistemului. Planul de investiții se bazează,
în special, pe planuri naționale de investiții 
și pe Orientările pentru rețelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Acesta 
identifică deficiențele investiționale, în 
special în ceea ce privește capacitățile 
transfrontaliere. 

5. Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze elaborează și 
publică, la fiecare doi ani, un plan 
european de investiții în rețea pe 10 ani. 
Acest proiect de plan de dezvoltare 
cuprinde modelarea rețelei integrate, 
scenariul de dezvoltare, un raport privind 
adecvarea cererii și a ofertei, precum și 
evaluarea durabilității sistemului. Proiectul 
de plan de investiții trebuie în special:

a. să se bazeze pe planuri naționale de 
investiții și pe Orientările pentru rețelele 
energetice transeuropene în temeiul 
Deciziei nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;
b. fiind vorba despre interconexiuni 
transfrontaliere, să se bazeze pe 
propunerile utilizatorilor rețelei, printre 
care se numără comercianți, operatori de 
rețea de distribuție, operatori de rețea de 
GNL și operatori de rețea de stocare, și să 
integreze angajamentele pe termen lung 
ale investitorilor care diferă de operatorii 
de rețea de transport, interesați de 
dezvoltarea rețelei de transport;
c. să identifice deficiențele investiționale, 
în special în ceea ce privește capacitățile 
transfrontaliere.

Justificare

The terms "prepare" and "draft" are introduced so as to make clearer that:
(i) the establishment of a 10-year plan is a prospective tool that will mainly provide 
orientations and give a European framework but that doesn't need to be formally "adopted" 
as such (precise plans on a shorter term-notice would have to be developed, submitted to the 
regulator's approval and made binding, that's the purpose of the proposal on Directive),
(ii) it is a basis for consultation with all interested parties, the Agency and if need be the 
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national regulatory authorities.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

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

6. La cererea Comisiei, Rețeaua europeană 
a operatorilor de sisteme de transport de 
gaze își împărtășește punctele de vedere
Comisiei cu privire la adoptarea unor noi 
orientări, în conformitate cu articolul 9.

Justificare

Paragraph 6 gives the TSOs a direct advisory role to the Commission in proposing the 
adoption of obligatory guidelines. The advisory role to the Commission should be entrusted to 
the Agency.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

2. Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenției proiectul de coduri tehnice și 
comerciale, proiectul planului de investiții 
pe 10 ani și proiectul programului anual de 
activitate, inclusiv informații cu privire la 
procesul de consultare.

2. Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze transmite 
agenției proiectul de coduri asociate 
operațiilor din cadrul rețelelor, proiectul 
planului de investiții pe 10 ani și proiectul 
programului anual de activitate, inclusiv 
informații cu privire la procesul de 
consultare.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2d alineatul 2 paragraful 3 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiții pe 
10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței.

Agenția furnizează Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze un aviz motivat corespunzător, 
precum și recomandări, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiții pe 
10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
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efective și funcționării eficiente a pieței 
sau un nivel suficient de interconexiuni 
transfrontaliere disponibile pentru 
accesul terților, și informează Comisia în 
acest sens.

Justificare

This amendment aims at strengthening the advisory power of the Agency, and the continuous 
process of interaction with the ENTSOG when defining the general framework (annual 
working programme and 10-year investment plan).

Regarding the codes, the advisory power is defined in the article 2e of the current proposal.
See Amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2e, paragraph 2.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2d alineatul 2 paragraful 3a (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

Agenția emite recomandări în atenția 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport, cu privire la proiectul de 
plan de investiții decenal, ținând seama de 
beneficiile socioeconomice potențiale 
pentru regiune și pentru Comunitate. În 
acest scop, ea poate, dacă este cazul, să 
consulte organismele naționale de 
reglementare. 
Agenția garantează conformitatea 
planului de investiții decenal cu 
programul de lucru anual și cu liniile 
directoare pertinente menționate la 
articolul 9.

Justificare

This amendment also emphasizes the role of coordination of the Agency for the drafting of the 
10-year investment plan.

The Regulation shall make clear that regional/EU-wide planning of transmission network 
structure should be driven by the socio-economic benefits that investments bring for the whole 
region. Community and regional planning should thus take into account the complete energy 
system, not only the transmission network, for which the Agency should be empowered to 
ensure the consistency.
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Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

2a. Agenția aprobă programul de lucru 
anual elaborat de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze.
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 2e alineatul (2), Agenția adoptă 
proiectul de coduri.

Justificare

In addition to codes, working programme and investment plan are important documents that 
will define the overall framework and key strategic issues of the tasks undertaken by the 
ENTSOG and will determine the degree of harmonisation of national rules. It is important 
that the Agency should play a role through:
(i) the approval of the ENTSOG annual work programme,
(ii) the endorsement, e.g. validation, of the codes prepared by the ENTSOG.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2e (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

Instituirea și evaluarea codurilor tehnice și 
comerciale

Instituirea și evaluarea codurilor

Justificare

See justifications of amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2c, paragraph 1, point a) 
(Regulation (EC) No 1775/2005) and amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2c, 
paragraph 3 (Regulation (EC) No 1775/2005).

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2e alineatul 2 literele a - c (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

a. codurile tehnice sau comerciale adoptate 
de Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze în domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3) nu 
garantează respectarea principiilor 
nediscriminării, concurenței efective și 
funcționării eficiente a pieței;

a. codurile asociate operațiilor din cadrul 
rețelelor, elaborate de Rețeaua europeană 
a operatorilor de sisteme de transport de 
gaze în domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței;

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

sisteme de transport de gaze nu reușește să 
adopte, de comun acord și într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un proiect de cod 
asociat operațiilor din cadrul rețelelor
într-unul din domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3);

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

c. operatorii de rețele de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
asociat operațiilor din cadrul rețelelor, 
elaborat de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
într-unul din domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3), și sprijinit de 
Agenție.

Justificare

In parallel with the opinion provided on working programme and investment plan (see 
Amendment on ARTICLE 1, POINT 3), Article 2d, paragraph 2, subparagraph 3 (Regulation 
(EC) No 1775/2005), the Agency shall also intervene at an early stage in the preparation of 
the codes and refer to the Commission in precise circumstances.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2e alineatul 3 paragraful 1 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

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

3. Comisia, din proprie inițiativă sau la 
recomandarea agenției, ia măsuri în 
vederea adoptării unor orientări cu privire 
la domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3), în cazul în care consideră că:

Justificare

The model of developing codes presupposes an obligation for the Commission to act 
immediately when these codes do not ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the market or when they are not implemented.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2e alineatul 3 literele a, b, c (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

a. codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 

a. codurile asociate operațiilor din cadrul 
rețelelor, elaborate de Rețeaua europeană 
a operatorilor de sisteme de transport de 
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în domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței; 

gaze în domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3) nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței;

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

b. Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze nu reușește să 
adopte, de comun acord și într-o perioadă 
de timp rezonabilă, un proiect de cod 
asociat operațiilor din cadrul rețelelor
într-unul din domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3);

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

c. operatorii de rețele de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
asociat operațiilor din cadrul rețelelor, 
elaborat de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
într-unul din domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3), și sprijinit de 
Agenție.

Amendamentul 20
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, în conformitate cu 
Regulamentul de procedură menționat la 
articolul 2b, toți participanții relevanți pe 
piață, în special organizațiile care 
reprezintă toate părțile interesate, în 
momentul pregătirii codurilor, a 
proiectului de plan de investiții decenal în 
rețea 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, și 
vizează să identifice punctele de vedere și 
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propunerile tuturor părților interesate din 
cadrul procesului decizional.

Justificare

The preparation of codes, annual working programme and investment plan, initiated by the 
ENTSOG, must include a structured consultation process of all market stakeholders. To re-
balance the power of the ENTSOG, market players should have a formally defined role in 
commenting and in participating in the development of any proposed codes.

The consultations on the codes shall be conducted under procedures ensuring maximum 
transparency and guarantees for taking into account of the interests of producers, suppliers 
and end-users.

Amendamentul 21
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2f alineatul 3 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

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

3. Înainte de aprobarea programului anual
de activitate și acceptarea codurilor 
menționate la articolul 2c alineatele (1) și 
(3), agenția procedează, dacă este cazul, 
la o consultare extinsă a tuturor părților 
implicate cu privire proiectul elaborat de 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze. Agenția 
prezintă observațiile primite în cadrul 
consultării, precum și modul în care 
acestea au fost luate în considerare. În 
cazul în care observațiile nu au fost luate în 
considerare, aceasta furnizează un aviz 
motivat.

Justificare

At the stage of the approbation and endorsement, a further round of consultation under the 
aegis of the Agency might be needed.

Amendamentul 22
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

Planul regional de investiții nu poate intra 
în contradicție cu planul de investiții pe 
10 ani menționat la articolul 2c alineatul 

Planul regional de investiții nu poate intra 
în contradicție cu planul de investiții pe 
10 ani menționat la articolul 2c alineatul 
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(1) litera (c). (1) litera (c). Agenția asigură coordonarea 
și continuitatea între diferitele regiuni, și 
formulează recomandări în acest sens.

Justificare

Through its recommendations to TSOs, the Agency should be empowered to monitor and 
review the TSOs' regional initiatives regarding regional cooperation so as to ensure the 
coordination and consistency across the different regions.

Amendamentul 23
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

2a. Statele membre și organismele de 
reglementare cooperează în vederea 
integrării piețelor lor naționale la nivel 
regional. Statele membre sunt îndeosebi 
responsabile de cooperarea dintre 
operatorii de rețea de transport la nivel 
regional, în vederea creării unei piețe 
concurențiale de dimensiune europeană.

Justificare

ENTSOG alone could not manage to establish a single interface to commercial functions in 
the name of several TSOs at the regional level. For this reason the involvement of the Member 
states is needed so as to stimulate or create adequate incentives for regional market 
integration.

Amendamentul 24
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

2b. În ceea ce privește obligația lor de 
realizare a cooperării regionale, prevăzută 
la articolul 5b din Directiva 2003/55/CE, 
statele membre îi încurajează pe 
operatorii de rețea de transport, în 
conformitate cu articolele 8 și 10 din 
directiva menționată, să creeze o interfață 
utilizator unic care să acopere teritoriile 
naționale ale mai multor state membre în 
conformitate cu alineatul (3) al acestui 
articol.
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Justificare

ENTSOG alone could not manage to establish a single interface to commercial functions in 
the name of several TSOs at the regional level. For this reason the involvement of the Member 
states is needed so as to stimulate or create adequate incentives for regional market 
integration.

Amendamentul 25
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

2c. În vederea promovării dispozițiilor 
operaționale la nivel regional, operatorii 
de rețea de transport trebuie:
a. în termen de doi ani de la definirea, de 
către Comisie, a zonelor geografice 
pertinente în conformitate cu alineatul 
(3), să armonizeze ofertele lor comerciale 
și condițiile lor de vânzare prin alinierea 
capacităților comerciale ale operatorilor 
de rețea de transport adiacenți, și să 
adopte o coordonare comună a proceselor 
de consultare gestionate de operatorii de 
rețea de transport adiacenți, în vederea 
realizării de noi investiții în punctele de 
interconexiune din cadrul aceleași zone 
regionale;
b. în termen de trei ani de la definirea, de 
către Comisie, a zonelor geografice 
pertinente, să organizeze „oferte grupate” 
comune, în intenția expeditorilor, în 
punctele de interconexiune între 
gestionarii de rețea de transport adiacenți 
din cadrul aceleași zone regionale;
c. în termen de patru ani de la definirea, 
de către Comisie, a zonelor geografice 
pertinente, să organizeze „oferte grupate” 
pentru toate punctele de interconexiune 
din cadrul zonei regionale în cauză, și să 
organizeze platforme regionale (spre 
exemplu interfețe pentru utilizator unic) 
care vor furniza informații centralizate 
expeditorilor cu privire la capacitățile de 
interconexiune în toată zona regională și 
care vor facilita capacitățile lor de 
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rezervare prin intermediul unor legături 
directe cu servicii comerciale ale 
operatorilor de rețea de transport 
implicați.

Justificare

The achievement of regional cooperation is a complex and long process that implies that 
Regulation should develop the necessary steps and define concrete measures to be 
progressively implemented by TSOs at regional level so as to achieve a technical convergence 
between TSOs. The long-term objective would be to complete a single user interface in each 
region defined by the Commission in accordance with the amendment on ARTICLE 1, POINT 
3), Article 2h, paragraph 3, subparagraph 1.

Amendamentul 26
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2h alineatul 3 paragraful 1 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

3. Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, care vizează modificarea
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 14 alineatul (2). 

3. Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Comisia poate 
acorda o atenție deosebită „insulelor 
energetice” din UE sau regiunilor limitate 
geografic în care trebuie dezvoltate 
conexiuni la rețeaua de transport de gaze. 
Măsura respectivă, care vizează 
modificarea anumitor elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 14 alineatul (2).

Justificare

The aim of establishing regional cooperation is also to link "energy islands" within the EU.

Amendamentul 27
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2h alineatul 3a (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

3a. Agenția cooperează cu organismele 
naționale de reglementare și cu operatorii 
de rețea de transport, în vederea realizării 
convergenței cadrelor de reglementare 
între regiuni, în perspectiva unei piețe 
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europene concurențiale. În cazul în care 
agenția apreciază că sunt necesare norme
obligatorii privind o astfel de cooperare, 
aceasta face recomandările 
corespunzătoare.

Amendamentul 28
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 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, și respectă 
normele naționale de siguranță a
aprovizionării, precum și pe cele din 
Directiva 2003/55/CE și Directiva 
2004/67/CE a Consiliului din 
26 aprilie 2004 privind măsurile de 
garantare a securității aprovizionării cu 
gaz natural*;
____

* JO L 127, 29.4.2004, p. 92.

Amendamentul 29
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 9

Articolul 6 alineatul 7 paragraful 1 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

„7. 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.

„7. 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. Datele comerciale 
sensibile cu privire la contractele 
individuale nu sunt divulgate în cadrul 
acestor informații.
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Amendamentul 30
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 6a alineatul 3 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

3. Operatorii de sisteme de depozitare și 
GNL transmit întotdeauna informațiile 
necesare în temeiul prezentului regulament 
într-un mod logic, clar, cuantificabil, ușor 
accesibil și nediscriminatoriu.

3. Operatorii de sisteme de depozitare și 
GNL transmit întotdeauna informațiile 
necesare în temeiul prezentului regulament 
într-un mod logic, clar, cuantificabil, ușor 
accesibil și nediscriminatoriu. Nu este 
necesar să se divulge datele comerciale 
sensibile cu privire la contractele 
individuale.

Amendamentul 31
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 9 alineatul 1a (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

1a. Înainte de conceperea liniilor 
directoare și fără a aduce atingere 
procedurii menționate la alineatul (2), 
Comisia, în strânsă colaborare cu agenția, 
întocmește, într-un stadiu precoce și pe o 
bază anuală, o listă de priorități și de 
măsuri propuse de primă importanță 
pentru dezvoltarea pieței europene a 
gazelor.

Justificare

Given the wide range of issues where the adoption of guidelines is set-out, this procedure 
(from art.1a (new) to 1e (new)) would be developed "ex-ante" the comitology process, 
governed by its own rules under the Interinstitutional Agreement.
This mechanism would aim to:
(i) Developing a prospective approach of measures to be adopted by comitology and their 
regular assessment;
(ii)  Recognising the role of the Agency which could prepare and consult on proposed 
measures;   
(ii) Ensuring a prior and transparent consultation of the relevant stakeholders who have the 
technical expertise.

Amendamentul 32
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 9 alineatul 1b (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)
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1b. În ceea ce privește lista de priorități, 
Comisia împuternicește agenția să 
dezvolte, într-un termen de maxim șase 
luni, un proiect de linii directoare în care 
se stabilesc principii de bază clare și 
obiective în vederea armonizării normelor 
vizând favorizarea dezvoltării unei piețe 
concurențiale și integrate a gazelor.

Justificare

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation 
(EC) No 1775/2005)

Amendamentul 33
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 9 alineatul 1c (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

1c. În cadrul elaborării acestor linii 
directoare, agenția procedează la 
consultări extinse, pe o perioadă de cel 
puțin 2 luni, deschise și transparente, ale 
tuturor părților implicate, și în special ale 
organizațiilor care îi reprezintă pe 
utilizatorii rețelei. 

Justificare

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation 
(EC) No 1775/2005)

Amendamentul 34
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 9 alineatul 1d (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

1d. Agenția finalizează proiectul de linii 
directoare pe baza consultărilor, în 
termen de maxim două luni de la 
încheierea perioadei de consultare. Ea 
face publice toate observațiile primite, cu 
excepția unor indicații contrare din partea 
autorului acestor observații, și explică 
modul în care ele au fost luate în 
considerare în proiectul final sau justifică 



PE402.501v01-00 22/29 PR\707198RO.doc

RO

respingerea lor. 

Justificare

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation 
(EC) No 1775/2005)

Amendamentul 35
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 9 alineatul 1e (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

1e. Comisia, imediat după primirea 
propunerii de proiect de linii directoare, 
evaluează dacă acestea stabilesc principii 
de bază clare și obiective pentru 
armonizarea normelor favorabile
dezvoltării unei piețe a gazelor 
concurențială și integrată, precum și 
caracterul echitabil al procesului de 
consultare. În cazul în care Comisia 
conchide că proiectul definitiv de linii 
directoare prezentat de agenție constituie 
o bază adecvată, ea îl înaintează comisiei 
la care face trimitere articolul 14 
alineatul (1), în vederea adoptării sale 
definitive în conformitate cu procedura 
vizată la articolul 14 alineatul (2).

Justificare

Idem as justification on ARTICLE 1, POINT 14), Article 9, paragraph 1 a (new) (Regulation 
(EC) No 1775/2005)

Amendamentul 36
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 9 alineatul 2 paragraful 2 (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

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

Comisia poate modifica liniile directoare 
menționate la prima literă și poate adopta 
liniile directoare cu privire la aspectele 
enumerate la alineatul (1) în conformitate 
cu procedura prevăzută la alineatele (1a) 
- (1e). Măsurile care vizează modificarea 
anumitor elemente neesențiale din 



PR\707198RO.doc 23/29 PE402.501v01-00

RO

conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 14 
alineatul (2).”

prezentul regulament, inter alia prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 14 
alineatul (2).”

Amendamentul 37
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 9 alineatul 2a (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1775/2005)

2a. Comisia, în colaborare cu agenția, 
evaluează periodic adecvarea liniilor 
directoare. În cazul în care consideră că 
este nevoie, agenția consultă Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze și participanții la piață 
în cauză, consumatorii și utilizatorii 
finali, pentru a garanta că liniile 
directoare ating în mod adecvat un grad 
minim de armonizare în domeniile la care 
se referă.

Justificare

It is necessary to set-out a regular assessment of the adequacy  of the guidelines (beyond the 
monitoring of their implementation by Member States as set-out in article 24e of the proposal 
of Directive). A further round of Agency's and ENTSOG's consideration might be needed, 
including the formal consultation of stakeholders.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Regulation amending Regulation n°1775/2005 on conditions for access to the natural gas 
transmission networks

General evaluation

- The whole provisions aim at introducing European tools to improve cooperation and to 
strengthen the functioning of the internal market via the coordination of the transmission 
system operators and the harmonisation of the rules for storage system operators. The aim of 
the proposal is also to increase transparency and long-term perspectives, so as to secure gas 
supply, investment planning and prevent from severe disruptions. The Rapporteur can 
generally adhere at the level of principles to those objectives.

- When examining the whole set of proposals related to the gas market in the 3rd energy 
package, the Rapporteur is convinced that one has to bear in mind the protection of consumers 
by adopting transparent and socially adequate measures. The Regulation, however, is 
related to technical measures aiming at creating the technical regulatory framework for 
access to networks. The Directive should be adequately used as the correct legislative 
vehicle for addressing consumer concerns at EU level. (Article 3 on public service 
obligations).Alternatively consumers can be protected or by the means of specific national 
measures which have to be compatible with EU competition law.
- The Commission is also concerned about the level of concentration in wholesale and retail 
activities, but it fails to address the feature of the market, integration of retail with gas 
wholesale and electricity generation, which is likely to cement the positions of the dominant 
companies. Increasingly across Europe, markets are being dominated by integrated wholesale 
retail companies active in both electricity and gas markets. Access of the SMEs to the 
networks has to improve significantly.

- Finally, one of the major concerns is that the different stages of implementation between 
Member States of the present 2nd energy package are not duly taken into account. The 
conditions to ensure the implementation of the third package present more of a challenge 
since the 2nd round of liberalisation has not been fully enforced yet. Adopting additional 
measures could be therefore a source of legal uncertainty. Practical remedies would have to 
be found to ensure implementation in addition to legal infringement procedures.

I. Cooperation between transmission system operators: the creation of the European 
Network of transmission system operators for gas (ENTSOG) as a structure in charge of 
compulsory tasks is an important step forward.
(i) balance of powers between the ENTSOG, national regulators and the Agency: The 
Rapporteur considers that the area of cooperation of the ENTSOG is too broadly defined 
(adoption of harmonised technical and market codes covering security rules but also rules for 
trading, coordination of grid operations, adoption of a 10-year investment plan, publication of 
network development plans). He believes that the action of ENTSOG - as a form of co-
regulation parallel to the activity of the European Commission - should be limited to technical 
issues related to network third party access, security and reliability and interoperability rules, 
operational procedures. The Rapporteur suggests a more stringent scope for the codes and 



PR\707198RO.doc 25/29 PE402.501v01-00

RO

rules to be drafted by the ENTSOG, limited to transmission network operations.     
In this context, the Rapporteur considers that the establishment of the Agency being a vital 
step forward to an integrated market, its powers could be strengthened to approve the working 
programme developed by ENTSOG, to monitor and review TSO’s initiatives regarding 
regional cooperation and to coordinate the drafting of the 10-year investment plan. The 
Rapporteur suggests also that the Agency endorses the codes drafted by the ENTSOG.

(ii) involvement of other operators and stakeholders in gas market: Additional provisions 
ensuring the proper mechanism of prior consultation of the stakeholders should be envisaged 
with the involvement amongst others of the EASEE-gas association. The full range of 
interested parties shall be consulted, including producers, network operators, suppliers and 
consumers.    

The Agency should also have the responsibility to consult all stakeholders when it makes 
proposals and recommendations.

II. Integration of the market through regional initiatives: the new regulatory framework 
promotes regional initiatives between transmission system operators and regulatory 
authorities, so as to ensure optimum management of the network and appropriate investment 
planning and delivery.
(i) a necessary step towards an internal integrated market: The Rapporteur considers that the 
dimension of the regional cooperation is not clearly defined in the proposal, though it is an 
important step to an internal integrated market. It is essential to link up “energy islands” like 
the Baltic States or the Iberian peninsula.
The Rapporteur therefore suggests that the gas Regulation should impose on the TSOs a 

precise calendar coupled with concrete objectives to be implemented at regional level, so as to 
achieve the setting-up of single user interfaces. The Rapporteur is also concerned by the role 
of the Agency on the TSOs' initiatives regarding regional cooperation and would empower the 
Agency to ensure the necessary convergence of the technical and regulatory frameworks 
between the regions as well as the supervision of the regional investment plan.  
(ii) how can the Regulation make "regional initiatives" practically operational? The 

Commission’s proposals could be strengthened through: the set up of single user interfaces 
(e.g. one stop shop), ensuring commercial functions in the name of several TSOs, at the 
regional level. Areas should be more clearly identified in which TSOs are obliged to 
cooperate. The TSOs could consider setting up regional entities with defined responsibilities.

III. Security of supply: For the Rapporteur, it is imperative that the provisions of the 
Regulation are examined from the perspective of security of supply.

- Planning of the investments:  according to the draft Regulation, the 10 year - voluntary -
network development scheme would be drawn up at the EU level by the ENTSOG.
(i) Necessity to reinforce investment development plan: Planning of investment will need to be 
driven by the viewpoints and needs of market users, at national level where TSOs plan their 
independent investment and also at European level. The Rapporteur is of the opinion that 
those plans would have to be approved by national regulators - and not only submitted for 
advice to the Agency - and strictly monitored if we want them to become effective; the 



PE402.501v01-00 26/29 PR\707198RO.doc

RO

coordination between national, regional, and European plans should be clarified.
(ii) Investments plans must be equally developed by all TSOs regardless of the structures of 
the market finally adopted in the Directive (ownership unbundling, ISO and other solutions).
The investment plan should be monitored by the Agency and the NRA to ensure that the 
needed investment is carried out on a timely basis. However, at his stage, the Rapporteur 
considers that his Report has to progress in parallel with the parliamentary works on the 
relevant provisions of the proposed Directive on natural gas market. He deemed too early to 
introduce specific mechanism about the implementation of the investments, the link between 
national plans and European plans and the approval mechanisms of investments by national 
regulators. For the time being, the Rapporteur proposes additional measures to involve at least 
the Agency in the preparation of the European 10-year investment plans.

- Access to storage: The regulatory framework for storage system operators would be 
harmonised according to good practices and guidelines already established by the ERGEG.
The existing provisions of the current Regulation concerning TSO would be extended to 
storage operators and extensively to LNG terminals so as to create a common approach to 
third party access.  
(i) The Rapporteur considers that the rules for access to storage must not jeopardize the long-
term security of supply. A clause introducing some safeguards has been added to the 
provisions of Art. 5a, in relation to Directive 2004/67/EC concerning security of gas supply.

(ii) Rules on congestion management applied by TSO, storage and LNG operators (on the 
basis of interruptible capacity and on a day-to-day access) should be firmly defined and 
should at least take into account the existence of long-term contracts and flexibility 
mechanisms.      

IV. Transparency requirements: the proposed regulation extends the transparency 
requirements already existing for TSO to cover commercial gas stocks, forecasts of demand 
on and availability of capacities, costs for balancing the network and trading capacity. New 
provisions also apply to TSO with regards to ex-ante and ex-post supply and demand 
information and to measures taken to balance the system.

Though those provisions are an important milestone on the way to increase operational 
transparency benefiting all market players and though the right of access is legitimate, the 
Rapporteur estimates that provided the appropriate commercial confidentiality is guaranteed 
the publication of such data will generally strengthen the market. It must, however, be 
recalled that certain gas transactions are very commercially sensitive. Some safeguards have 
been introduced when deemed necessary.

V. Institutional aspects: The Regulation is not clear enough regarding comitology process as 
for prerogatives of the ENTSOG:
(i) on the one hand, if ENTSOG has the task to elaborate codes, the Commission can 
intervene under precise circumstances via a comitology procedure when it is deemed that 
technical or market codes adopted by the ENTSOG will not ensure non-discrimination, 
effective competition and the efficient functioning of the service;
(ii) on the other hand, the Commission can take the initiative under Article 9 and adopt 
"guidelines" in the same area, whatever the circumstances are, in order to specify details on 
third party access services, capacity allocation mechanisms, congestion management 
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procedure, etc.
Taking into account the wide range of subjects where the adoption of Guidelines is envisaged, 
the Rapporteur proposes that a clear and robust "ex-ante" procedure should frame and prepare 
the comitology process, in cooperation with the Agency and in consultation with stakeholders.
The Commission should define and prioritize the list of subjects in cooperation with the 
proposed Agency (ACER) and the draft Guidelines should be subject to public consultation or 
if appropriate regular assessments by the Commission and ACER.
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ANEXĂ: CONTEXTUL GENERAL AL SECTORULUI GAZELOR ÎN UE

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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