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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 preluate 
ca atare 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, 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

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în 
sectorul gazelor naturale
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0529),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95 
din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către 
Comisie (C6-0317/2007),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A6–0257/2008),

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.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta niciunei companii europene 
dreptul de a vinde gaze naturale în orice 
stat membru, în condiții de egalitate, fără 
discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la rețea și nici un nivel 
comparabil în ceea ce privește 
supravegherea normativă din fiecare stat 

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta tuturor companiilor din toate 
statele membre dreptul de a vinde gaze în 
orice stat membru, în condiții de egalitate, 
fără discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la rețea și nici un nivel 
comparabil în ceea ce privește 
supravegherea normativă din fiecare stat 



PE400.700v01-00 6/200 RR\729132RO.doc

RO

membru, întrucât cadrul juridic actual nu 
este suficient de dezvoltat.

membru, întrucât cadrul juridic actual nu 
este suficient de dezvoltat.

Justificare

The wording proposed by the Commission gives the impression that the competition problems 
addressed by the Commission exist in all Member States throughout the EU.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În lipsa separării efective a rețelelor de 
activitățile de producție și de furnizare, 
există riscul inerent al discriminării, nu 
doar în ceea ce privește exploatarea rețelei, 
ci și în privința stimulării întreprinderilor 
integrate pe verticală de a investi în mod 
corespunzător în propriile rețele.

(5) În lipsa separării efective a rețelelor de 
activitățile de producție și de furnizare, 
există un risc de discriminare, nu doar în 
ceea ce privește exploatarea rețelei, ci și în 
privința stimulării întreprinderilor integrate 
pe verticală de a investi în mod 
corespunzător în propriile rețele.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre ar trebui să 
promoveze cooperarea la nivel regional și 
să monitorizeze eficiența rețelei la acest 
nivel. Mai multe state membre au 
prezentat deja o propunere în vederea 
îndeplinirii unui astfel de obiectiv.

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.

Amendamentul 4
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele privind separarea juridică și 
funcțională aplicate în prezent nu au 
condus la separarea efectivă a operatorilor 
de sisteme de transport. În cadrul reuniunii 
sale de la Bruxelles, de la 8 și 9 martie 
2007, Consiliul European a invitat Comisia 
să elaboreze propuneri legislative în 
vederea separării efective a activităților de 
furnizare și producție de activitățile legate 
de exploatarea rețelelor.

(6) Normele privind separarea juridică și 
funcțională aplicate în prezent nu au 
condus încă la separarea efectivă a 
operatorilor de sisteme de transport în 
fiecare stat membru, parțial din cauza 
nepunerii în aplicare a legislației 
comunitare existente. În cadrul reuniunii 
sale de la Bruxelles, de la 8 și 9 martie 
2007, Consiliul European a invitat Comisia 
să elaboreze propuneri legislative în 
vederea separării efective a activităților de 
furnizare și producție de activitățile legate 
de exploatarea rețelelor.

Justificare

It should be mentioned that one reason for insufficient functioning of the European energy 
markets is the insufficient implementation of the current rules, which was also stressed in 
Para 151 to 153 and 478 of the Sector Enquiry Report as of 10 Jan 2007.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Orice viitor sistem de separare ar 
trebui să reușească să elimine orice 
conflict de interese între producători și 
operatorii de sisteme de transport, pentru 
a crea stimulente pentru investițiile 
necesare și a garanta accesul noilor 
operatori pe piață pe baza unui regim de 
reglementare transparent și eficient și nu 
ar trebui să creeze un regim de 
reglementare oneros și împovărător 
pentru autoritățile naționale de 
reglementare, a cărui punere în practică 
ar fi dificilă și costisitoare.
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Justificare

Any system that is introduced must be effective and simple. The necessary Investment will only 
be done, if there are not conflict of interests between generators and TSO.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (7b) Gazele naturale sunt importate în 
Uniunea Europeană în special, și în 
cantități tot mai mari, din țări terțe. 
Legislația comunitară ar trebui să ia în 
considerare integrarea specifică a 
sectorului gazelor naturale pe piața 
mondială, inclusiv diferențele dintre 
piețele din amonte și cele din aval.

Justificare

Both the European Parliament and the European Council have called for sufficient account to 
be taken of the differences between electricity and gas.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Întrucât separarea proprietății necesită, 
în anumite situații, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre trebuie să 
li se pună la dispoziție un interval de timp 
suplimentar pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor pertinente. Datorită legăturilor 
verticale dintre sectoarele energiei electrice 
și al gazului, dispozițiile cu privire la 
separare trebuie să se aplice în ceea ce 
privește ambele sectoare.

(8) Întrucât separarea proprietății necesită, 
în anumite situații, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre care 
decid să pună în aplicare separarea 
proprietății ar trebui să li se pună la 
dispoziție un interval de timp suplimentar 
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente. Datorită legăturilor verticale 
dintre sectoarele energiei electrice și al 
gazului, dispozițiile cu privire la separare 
trebuie să se aplice în ceea ce privește 
ambele sectoare.
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Justificare

The new wording takes into account that ownership unbundling is only one option.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8a (nou) 

Amendamentul

 (8a) Statele membre care doresc pot pune 
în aplicare dispozițiile prezentei directive 
privind separarea efectivă și eficientă a 
sistemelor de transport și a operatorilor de 
sisteme de transport. O astfel de separare 
este efectivă în măsura în care contribuie 
la garantarea independenței operatorilor 
de sisteme de transport și este eficientă în 
măsura în care asigură un cadru de 
reglementare mai adecvat, menit să 
garanteze o concurență echitabilă, 
investiții suficiente, accesul noilor 
operatori pe piață și integrarea piețelor de 
gaze naturale. Se bazează pe un pilon de 
măsuri organizaționale și măsuri privind 
guvernarea operatorilor de sisteme de 
transport și pe un pilon de măsuri 
referitoare la investiții, ce relaționează 
noile capacități de producție cu rețeaua și 
integrarea pieței prin cooperare 
regională. Îndeplinește cerințele 
formulate de Consiliul European în 
cadrul întâlnirii de la Bruxelles, din 8 și 9 
martie 2007.

Justificare

The effective and efficient separation of transmission systems and of transmission system 
operators (TSOs) helps guarantee TSO independence through measures that are compatible 
with national constitutions, the proportionality principle and the free movement of capital. 
Coupled with measures to encourage investment and market integration, it provides an 
overall response and one that the directive must therefore put forward to the Member States.

Amendamentul 9
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Statele membre ar trebui să 
promoveze cooperarea regională, cu 
posibilitatea de a desemna un coordonator 
regional, a cărui misiune să fie facilitarea 
dialogului între autoritățile naționale 
competente. În plus, ar trebui conectate la 
rețea noi centrale electrice în timp util și 
în mod adecvat.

Justificare

The third "Energy 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.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Pentru a asigura punerea în aplicare 
adecvată a prezentei directive, Comisia ar 
trebui să acorde asistență statelor membre 
care întâmpină probleme în acest sens.

Justificare

In some Member States the effects of the second energy package remain to be seen; the 
second package has not been implemented or enforced properly yet due to certain national 
specificities.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 

(10) Înființarea operatorilor de sisteme 
independenți față de orice interese legate 
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de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-și 
mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea și a punerii în 
aplicare a unei reglementări detaliate și a 
unor mecanisme de supraveghere 
normativă extensivă.

de furnizare și producție poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-și 
mențină dreptul de proprietate asupra 
activelor rețelei, asigurând, în același timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiția ca operatorul independent de 
sistem să exercite toate funcțiile specifice 
unui operator de rețea, sau să se realizeze o 
separare eficientă și efectivă, și a punerii 
în aplicare a unei reglementări detaliate și a 
unor mecanisme de supraveghere 
normativă extensivă.

Justificare

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

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății și, ca derogare, înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem 
trebuie garantată prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea 
acțiunilor întreprinderii integrate în 
acțiuni ale întreprinderii care exploatează 
rețeaua și acțiuni ale întreprinderii care 
efectuează activitățile de furnizare și 

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a alege dintre trei opțiuni: 
separarea proprietății, stabilirea unui 
operator de sistem independent sau 
separarea efectivă și eficientă.
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producție, cu condiția respectării 
obligațiilor care rezultă în urma separării 
proprietății.

Justificare

Member States should have the choice between three options of unbundling the transmission 
network: ownership unbundling, the independent system operator (ISO) model, effective and 
efficient unbundling (EEU). All three options are equally appropriate in order to guarantee 
non discriminatory access to the system, to solve conflicts of interest within the integrated 
undertaking and to encourage investment into the network. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (11a) Pentru a dezvolta concurența pe 
piața internă a gazului natural, 
consumatorii noncasnici ar trebui să fie 
în măsură să-și aleagă furnizorii, precum 
și să încheie contracte cu mai mulți 
furnizori pentru a–și satisface nevoile de 
gaz natural. Acești consumatori ar trebui 
să fie protejați împotriva clauzelor de 
exclusivitate, care au ca efect excluderea 
ofertelor concurente și/sau 
complementare.

Justificare

The Directive must aim at allowing consumers to benefit from lower energy prices and 
therefore should prevent incumbent dominant suppliers from providing exclusivity provisions 
in contracts with clients. Exclusivity provisions prevent non household customers to call on a 
mix of suppliers that allow significant savings on their energy bills. 

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea în aplicare a separării efective (12) Punerea în aplicare a separării efective 
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trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiția 
ca statul membru în cauză să poată 
demonstra respectarea acestei cerințe, ar 
putea exista două organisme publice de 
control distincte care să controleze 
activitățile de producție și furnizare, pe de 
o parte, și activitățile legate de transport, 
pe de cealaltă parte.

trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. 

Justificare

All public sector companies are subordinated to the national / regional / local Government 
through a strict hierarchical decision line. Usually strategic decisions of public energy 
companies are relevant for the whole economy of the country and are therefore adopted at a 
political level. The assignment of ownership and operation to different bodies of the same 
Public Administration is nonsense.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare 
dintre statele membre. Acest lucru trebuie 
să se aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 

(13) Separarea între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare ar 
trebui să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare trebuie împuternicite să poată 
refuza certificarea operatorilor de sisteme 
de transport care nu respectă regulile 
privind separarea. În vederea asigurării 
unei aplicări coerente pe întreg teritoriul 
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reglementare trebuie împuternicite să poată 
refuza certificarea operatorilor de sisteme 
de transport care nu respectă regulile 
privind separarea. În vederea asigurării 
unei aplicări coerente pe întreg teritoriul 
Comunității și a respectării obligațiilor 
Comunității asumate pe plan internațional, 
Comisia trebuie să aibă dreptul de a revizui 
deciziile cu privire la certificare luate de 
către autoritățile de reglementare.

Comunității și a respectării obligațiilor 
Comunității asumate pe plan internațional, 
Agenția pentru cooperarea autorităților 
de reglementare din domeniul energetic 
(„agenția”) ar trebui să aibă dreptul de a 
revizui deciziile cu privire la certificare 
luate de către autoritățile de reglementare.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 și de integrarea 
piețelor izolate ale statelor membre. 
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 
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regulilor cu privire la separarea efectivă.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (16a) Statele membre ar trebui să adopte 
măsuri concrete pentru a sprijini 
utilizarea pe scară mai largă a biogazului 
și a gazului obținut din biomasă, 
asigurându-se, în același timp, accesul 
nediscriminatoriu la sistemul de gaze 
naturale pentru producătorii acestor 
tipuri de gaze, cu condiția ca acest acces 
să fie în permanență compatibil cu 
normele tehnice și de securitate relevante. 

Justificare

In order to meet the EU’s 2020 energy target active support of biogas and gas from biomass 
will be necessary. This will support will exceed measure to ensure compatibility and ensuring 
non-discrimination.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie să poată lua 
decizii privind ansamblul aspectelor 
relevante legate de reglementare, pentru a 
asigura funcționarea corectă a pieței interne 
și pentru a-și asigura independența deplină 
față de orice alte interese publice sau 
private.

(18) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie să poată lua 
decizii privind ansamblul aspectelor 
relevante legate de reglementare, pentru a 
asigura funcționarea corectă a pieței interne 
și pentru a-și asigura independența deplină 
față de orice alte interese ale 
întreprinderilor publice sau private.

Justificare

Energy regulators should be bound to the public interest.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie, în special, 
abilitate să pronunțe hotărâri obligatorii 
pentru întreprinderile din domeniul 
gazelor naturale, precum și să impună 
sancțiuni efective, proporționale și cu efect 
de descurajare împotriva întreprinderilor 
din domeniul gazelor naturale care nu își 
respectă obligațiile. Autorităților de 
reglementare în domeniul energiei trebuie 
să li se confere puterea de a decide, 
independent de aplicarea normelor în 
materie de concurență, cu privire la orice 
măsuri corespunzătoare în scopul 
promovării unei concurențe efective, 
necesară unei funcționări corecte a pieței; 
în scopul asigurării de standarde ridicate 
ale serviciilor publice, în conformitate cu 
principiile legate de deschiderea pieței și 
de protecția consumatorilor vulnerabili, cât 
și în scopul garantării eficienței depline a 
măsurilor de protecție a consumatorilor. 
Aceste dispoziții nu aduc atingere 
competențelor Comisiei cu privire la 
aplicarea normelor în materie de 
concurență, inclusiv examinarea fuziunilor 
care prezintă o dimensiune comunitară, și 
nici normelor cu privire la piața internă, 
cum ar fi cele referitoare la libera circulație 
a capitalurilor.

(19) Autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei ar trebui, abilitate să 
pronunțe hotărâri obligatorii pentru 
operatorii de rețele, precum și să impună 
sancțiuni efective, proporționale și cu efect 
de descurajare împotriva operatorilor de 
rețele care nu își respectă obligațiile. 
Autorităților de reglementare în domeniul 
energiei trebuie să li se confere puterea de 
a decide, independent de aplicarea 
normelor în materie de concurență, cu 
privire la orice măsuri corespunzătoare 
privind accesul la rețele în scopul 
promovării unei concurențe efective, 
necesară unei funcționări corecte a pieței; 
în scopul asigurării de standarde ridicate 
ale serviciilor publice, în conformitate cu 
principiile legate de deschiderea pieței și 
de protecția consumatorilor vulnerabili, cât 
și în scopul garantării eficienței depline a 
măsurilor de protecție a consumatorilor. 
Aceste dispoziții nu aduc atingere 
competențelor Comisiei cu privire la 
aplicarea normelor în materie de 
concurență, inclusiv examinarea fuziunilor 
care prezintă o dimensiune comunitară, și 
nici normelor cu privire la piața internă, 
cum ar fi cele referitoare la libera circulație 
a capitalurilor.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (19a) Autoritățile de reglementare de pe 
piața de energie și de pe piețele financiare 
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ar trebui să coopereze pentru a se ajuta 
reciproc să aibă o privire de ansamblu 
asupra piețelor în cauză. Acestea ar trebui 
să aibă capacitatea de a obține informații 
relevante din partea întreprinderilor din 
domeniul gazelor naturale prin 
intermediul unor investigații adecvate și 
suficiente, de a soluționa diferende și de a 
impune sancțiuni eficiente.

Justificare

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in gas National Regulatory authorities must be able to 
cooperate with other relevant regulatory authorities allowing them to effectively monitor the 
gas market, and where appropriate they must be able to impose effective, appropriate and 
dissuasive sanctions against gas undertakings in cases of non-compliance with any of the 
obligations set out in this Directive.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (21a) Rigiditățile structurale ale pieței 
gazelor naturale, provocate de 
concentrarea furnizorilor, contractele pe 
termen lung care stau la baza 
furnizărilor, precum și lipsa de lichidități 
în aval, generează o structuri tarifare 
opace. 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 22
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Înainte de adoptarea de către 
Comisie a orientărilor care definesc 
cerințele în materie de evidență a datelor, 
Agenția pentru cooperarea autorităților 
de reglementare în domeniul energetic și 
Comitetul autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare (CESR) trebuie să coopereze în 
scopul investigării și acordării de 
consultanță Comisiei cu privire la 
conținutul respectivelor orientări. Agenția 
și Comitetul trebuie să coopereze, de 
asemenea, în scopul analizării și acordării 
de consultanță cu privire la necesitatea de 
a supune tranzacțiile cu contracte de 
furnizare de gaze naturale și cu derivate 
din sectorul gazelor naturale unor 
anumite cerințe cu privire la transparență 
înainte și/sau după tranzacționare și cu 
privire la conținutul respectivelor cerințe.

eliminat

Justificare

See justification to amendment to Article 24f.

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (23a) Obligațiile de serviciu public și 
standardele comune minime care rezultă 
din acestea trebuie mai bine consolidate 
pentru a se garanta faptul că serviciile de 
gaze naturale sunt accesibile publicului și 
întreprinderilor mici și mijlocii. 

Justificare

It is extremely important for the price of accessing the gas infrastructure not to be prohibitive 
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for households or for SMEs dependent for their energy on the provision of those services. 

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (23b) Statele membre ar trebui să asigure 
instalarea de contoare inteligente, astfel 
cum se prevede în Directiva 2006/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind eficiența 
energetică la utilizatorii finali și serviciile 
energetice¹, pentru a oferi consumatorilor 
informații exacte privind consumul de 
energie și pentru a asigura eficiența la 
utilizatorii finali.
JO L 114, 27.04.2006, 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 25

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) Consumatorii ar trebui să constituie 
centrul acestei directive. Actualele 
drepturi ale consumatorilor ar trebui 
consolidate și garantate și ar trebui să 
includă o mai mare transparență și o mai 
bună reprezentare a intereselor lor. 
Protecția consumatorului înseamnă faptul 
că toți clienții ar trebui să beneficieze de o 
piață competitivă. Drepturile 
consumatorilor ar trebui consolidate de 
către autoritățile naționale de 
reglementare prin crearea unui sistem de 
stimulente și prin impunerea unor 
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sancțiuni pentru societățile care nu 
respectă normele privind protecția 
consumatorilor și concurența.

Justificare

Consumers should be empowered, and should be at the centre of the EU energy policy.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, statele membre ar trebui să 
coopereze strâns, menținând totodată 
spiritul de solidaritate, în special în 
eventualitatea unei crize în furnizarea de 
energie. În acest scop, Directiva 
Consiliului 2004/67/CE din 26 aprilie 
2004 privind măsurile de garantare a 
securității aprovizionării cu gaz natural¹ 
ar trebui să servească drept bază. 
1 JO L 127, 29.04.2004, p. 92.

Justificare

Directive 2004/67 EG covers comprehensively aspects of security of supply.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 promoveze integrarea piețelor lor 
naționale și cooperarea între operatorii de 
rețele la nivel european și regional. 
Inițiativele de integrare regională 
reprezintă un pas intermediar esențial în 
atingerea obiectivului final de integrare a 
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piețelor comunitare ale energiei. Nivelul 
regional contribuie la accelerarea 
procesului de integrare oferindu-le 
posibilitatea actorilor implicați, în special 
statelor membre, autorităților naționale de 
reglementare și operatorilor de sisteme de 
transport, să coopereze în probleme 
specifice.

Justificare

Regional initiatives are a constructive intermediate step making it possible to improve the 
way the internal natural gas market works. By allowing TSOs and NRAs to harmonise access 
and the rules in the region concerned, or even to create a regional transmission structure, 
these initiatives will help the network to work more efficiently and facilitate cross-border 
trade and investment.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (25a) Dezvoltarea unei rețele de gazoducte 
cu adevărat paneuropene ar trebui să 
reprezinte obiectivul prezentei directive și, 
în acest scop, aspectele legate de 
reglementare cu privire la interconectarea 
transfrontalieră și piețele regionale ar 
trebui să intre în sfera de competență a 
Agenției.

Justificare

In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.

Amendamentul 29
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (27a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare, împreună cu partenerii 
sociali în cauză, implicațiile modificării 
Directivei 2003/55/CE, în special diferitele 
modele, pentru a asigura operatorilor 
independenți de rețele de transport, în 
ceea ce privește locul de muncă, condiții 
de muncă și informații, drepturi de 
consultare și participare pentru lucrători, 
cu scopul de a reduce consecințele 
negative.

Justificare

Experience has shown that new rules have consequences for the workers concerned in the 
sector as for example demonstrated in the report on the Employment effects of opening the 
electricity and gas markets for the European Commission (2007).

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește Directiva 
2003/55/CE, este necesar să se acorde 
Comisiei competența, în special, de a 
adopta orientările necesare pentru a 
asigura gradul minim de armonizare 
necesar în vederea realizării obiectivului 
prezentei directive. Întrucât măsurile 
respective au un domeniu general de 
aplicare și vizează completarea Directivei 
2003/55/CE prin adăugarea unor 
elemente neesențiale, acestea trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 

eliminat

Amendamentul 31
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 -1. La articolul 1, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Normele stabilite de prezenta 
directivă pentru gaze naturale, inclusiv 
gaze naturale lichefiate (GNL), se aplică 
într-un mod nediscriminatoriu și 
biogazului și gazului obținut din 
biomasă sau altor tipuri de gaze, în 
măsura în care este posibil din punct de 
vedere tehnic ca acestea să fie injectate și 
transportate în deplină siguranță prin 
rețeaua de gaze naturale.”

(Adding a clarification to Article 1 - paragraph 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Assuming the technical and chemical safety threshold for the different gases are met the need 
for non-discrimination for access between the gases from different sources must be 
emphasised.

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„3. „transport” înseamnă transportul 
gazelor naturale printr-o rețea [...] 
constituită din gazoducte de înaltă 
presiune, alta decât rețeaua de gazoducte 
în amonte și decât acea parte din 
gazoductele de înaltă presiune care este 
folosită în principal pentru distribuția de 
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gaze naturale la nivel local, în vederea 
furnizării către clienți, dar neincluzând 
aprovizionarea;”

Justificare

The current definition of ‘transmission’ in Directive 2003/55/EC differs from the definition of 
‘transmission’ in the Regulation 1775/2005. The proposed amendment changes the definition 
in the Directive to be the same as the one in the Regulation.

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera -aa (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) punctul (9) se înlocuiește cu 
următorul text:
„9. „instalație de depozitare” înseamnă o 
instalație utilizată pentru depozitarea 
gazelor naturale și care este deținută 
și/sau exploatată de o întreprindere din 
sectorul gazelor naturale, incluzând 
partea instalațiilor GNL utilizate pentru 
depozitare, dar excluzând partea 
utilizată exclusiv pentru activitățile de 
producție, precum și instalațiile 
rezervate exclusiv pentru operatorii 
rețelei de transport în vederea 
desfășurării activităților lor;”

Justificare

Wording needs to be tightened to ensure that storage operators are not able to argue that as 
most of their facility is used for production operations, it should therefore not be subject to 
regulated or negotiated third party access (RTPA/NTPA).

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera -ab (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 (–ab) punctul (14) se înlocuiește cu 
următorul text:
„14. „servicii auxiliare” înseamnă toate 
serviciile necesare pentru accesul la o 
rețea de transport și/sau distribuție 
și/sau la o instalație GNL și/sau de 
depozitare și pentru exploatarea 
acestora, inclusiv dispozitive de 
echilibrare a sarcinilor, de amestecare și 
de injectare a gazelor inerte, dar 
excluzând instalațiile rezervate exclusiv 
pentru operatorii rețelei de transport în 
vederea exercitării funcțiilor acesteia;”

(Amending Article 2 point 14 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Wording needs to be tightened to ensure that ’blending’ is not restricted to the mixing of 
natural gas streams but also includes nitrogen injection, which is the main way of converting 
high calorific value gas to low calorific gas (H gas to L gas). Given the de facto monopoly in 
the L gas market, access to quality conversion is essential to creating competition.

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera -ac (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (-ac) punctul (17) se înlocuiește cu 
următorul text:
„17. „conductă de interconectare” 
înseamnă o conductă de transport a 
gazelor pe distanțe mari care traversează 
sau trece peste o frontieră dintre două 
state membre pentru scopul principal  al 
conectării rețelelor naționale de transport 
ale acestor state;”
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Justificare

The current definition may be appropriate for interconnectors in electricity networks, but with 
the exception of underwater pipelines there are no natural gas pipelines whose sole purpose 
is to link two Member States.

Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Articolul 2 – punctul 36 – al doilea paragraful (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se evita orice dubiu, deținerea 
unui contract de transport pe termen lung 
de către o întreprindere cu interese în 
activități de producție sau furnizare nu 
implică în sine controlul unui sistem de 
transport.

Justificare

The amendment seeks to exclude from the concept of ‘control’ any long-term contracts 
concerning supply or production, since it is deemed necessary to protect such multi-annual 
contracts that are typical of the gas sector and not of the electricity sector.

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (ba) se adaugă următorul punct:
„36a. „piață izolată” înseamnă un stat 
membru fără interconectare la sistemele 
de transport naționale ale altui stat 
membru și/sau a cărui aprovizionare cu 
gaze este controlată de o persoană sau de 
persoane dintr-o țară terță;”

Amendamentul 38
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 36b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (bb) se adaugă următorul punct:
„36b. „proiect de interes european” 
înseamnă un proiect de infrastructură de 
gaze care are ca rezultat punerea la 
dispoziția comunității a noi resurse de 
gaze și diversificarea mai mare a 
aprovizionării cu gaze în mai multe state 
membre;”

Justificare

In Europe, demand for transmission capacity is growing, and investment in new 
infrastructure is therefore essential. Well developed infrastructure is vital for genuine 
European competition on the gas market. "Projects of European interest" must therefore be 
defined and the strategic and political decisions required for them must be taken.

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bc (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 36c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (bc) se adaugă următorul punct:
„36c. „concurență echitabilă și 
nedenaturată pe o piață deschisă” 
înseamnă oportunități comune și acces 
egal pentru toți furnizorii din Uniunea 
Europeană, pentru care sunt responsabile 
statele membre, autoritățile naționale de 
reglementare și Agenția.”

Amendamentul 40
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bd (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 36d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) se adaugă următorul punct:
 „36d. „sărăcie energetică” înseamnă 

situația în care o gospodărie nu își 
permite să-și încălzească locuința la un 
standard acceptabil, bazat pe nivelurile 
recomandate de Organizația Mondială a 
Sănătății;”

Justificare

Due to a lack of definition many Member States do not officially collect data on the number of 
citizens who are in energy poverty. In supporting a common definition, Member States will be 
aware of the scale of the problem and should be encouraged to take measures to tackle it. 
This definition, based on research undertaken by a group of European academics, ensures a 
calculation which can be applied across the EU. It is aimed at low income households who 
pay proportionally more for their energy 

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera be (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 36e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (be) se adaugă următorul punct:
„36e. „preț accesibil” înseamnă un preț 
definit de statele membre la nivel 
național, după consultarea autorităților 
naționale de reglementare, a partenerilor 
sociali și a părților interesate, ținând cont 
de definiția sărăciei energetice, prevăzută 
la punctul 36d;”

Justificare

This should be determined at member state level as this is clearly a matter for subsidiarity.
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Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bf (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul -36f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (bf) se adaugă următorul punct:
„36f. „platformă industrială” înseamnă o 
zonă geografică aflată în proprietate 
privată cu o rețea de gaze naturale 
prevăzută, în principal, pentru 
aprovizionarea consumatorilor industriali 
de pe această platformă.”

Justificare

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Luând pe deplin în considerare 
dispozițiile pertinente ale tratatului, în 
special articolul 86, statele membre pot 
impune întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale, în interesul economic 
general, obligații de serviciu public care 
pot fi legate de securitate, inclusiv de 
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securitatea aprovizionării, regularitatea 
și calitatea [...], precum și protecția 
mediului, inclusiv eficiența energetică și 
protejarea climatului. [...]”

(Adding new elements to Article 3 paragraph 2 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

By moving the reference to price of supplies from the considerations of public service 
obligations to the considerations relating to vulnerable customers, the amendment aims to 
ensure that measures relating to price of supplies are targeted at the most vulnerable of 
consumers. By targeting more specifically, the end result should benefit those most in need of 
customer protection.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 3, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Statele membre iau măsurile 
adecvate pentru protejarea 
consumatorilor finali și pentru a asigura 
un nivel ridicat al protecției 
consumatorilor și se asigură, în special, 
că există măsurile de siguranță adecvate 
pentru protecția consumatorilor 
vulnerabili, inclusiv măsuri adecvate 
care le includ pe cele referitoare la 
termenii de plată, pentru a-i ajuta să 
evite deconectarea. [...]”

(Adding new elements to Article 3 paragraph 3 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

By moving the reference to price of supplies from the considerations of public service 
obligations to the considerations relating to vulnerable customers, the amendment aims to 
ensure that measures relating to price of supplies are targeted at the most vulnerable of 
consumers. By targeting more specifically, the end result should benefit those most in need of 
customer protection.
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Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(3a) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a combate sărăcia 
energetică în planurile lor de acțiune 
naționale, pentru a garanta că numărul 
de persoane afectate de sărăcia energetică 
se diminuează în termeni reali și 
comunică măsurile respective Comisiei. 
Fiecare stat membru are responsabilitatea 
de a furniza, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, o definiție a sărăciei 
energetice la nivel național, după 
consultarea cu autoritățile de 
reglementare și părțile implicate, în baza 
articolului 2 punctul 36d. Aceste măsuri 
pot include beneficii în sistemele de 
asigurare socială, sprijin pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice și 
pentru producția de energie la cele mai 
mici prețuri posibile și nu împiedică 
deschiderea pieței prevăzută la Articolul 
23. Comisia oferă asistență pentru a 
monitoriza impactul acestor măsuri 
asupra sărăciei energetice și asupra 
funcționării pieței. ”

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1d (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 - alineatul 3b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(3b) Statele membre garantează că toți 
consumatorii au dreptul de a-și procura 
gazele de la orice furnizor, cu condiția ca 
acesta din urmă să fie de acord, indiferent 
de statul membru în care furnizorul este 
recunoscut ca furnizor. În această 
privință, statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
întreprinderile care sunt recunoscute ca 
furnizori în alt stat membru pot furniza 
gaze cetățenilor din statul lor fără a trebui 
să se conformeze altor condiții 
suplimentare.”

Justificare

Suppliers encounter different preconditions for the supply of customers in the various 
Member States; these different market rules constitute substantial barriers to entry to 
markets. In order to facilitate unrestricted access to the market the country-of-origin principle 
should apply.

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1e (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. La articolul 3, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Statele membre iau măsurile care se 
impun pentru atingerea obiectivelor de 
coeziune economică și socială, care reduc 
costul gazelor pentru consumatorii 
casnici cu venituri reduse și garantează 
aceleași condiții celor care locuiesc în 
zone îndepărtate, și obiectivele de 
protecție a mediului. Aceste măsuri 
includ eficiență energetică/gestionarea 
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cererii și mijloace de combatere a 
schimbărilor climatice, și de securitate a 
aprovizionării, și pot, de asemenea, 
include, în special, stimulente economice 
adecvate, utilizând, după caz, toate 
instrumentele naționale și comunitare 
existente, pentru întreținerea și 
construirea infrastructurilor de rețea 
necesare, în special capacitatea de 
interconectare.”

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1f (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1f. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(4a) Pentru a promova eficiența 
energetică, autoritățile naționale de 
reglementare împuternicesc 
întreprinderile de gaze naturale să 
introducă formule de stabilire a 
prețurilor, care se majorează în cazul 
unor niveluri mai ridicate de consum, și 
garantează participarea activă a 
consumatorilor și a operatorilor de 
sisteme de distribuție prin sprijinirea 
introducerii de măsuri pentru optimizarea 
utilizării gazelor, în special în orele de 
vârf. Aceste formule de stabilire a 
prețurilor, combinate cu introducerea de 
contoare și rețele inteligente, încurajează 
comportamentul înclinat spre eficiența 
energetică și cele mai scăzute costuri 
posibile pentru consumatorii casnici, în 
special în cazul consumatorilor casnici 
afectați de sărăcia energetică.”
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Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1g. La articolul 3, se inserează următorul 
alineat:
„(5a) Punerea în aplicare a prezentei 
directive nu are consecințe negative 
pentru angajarea, condițiile de muncă și 
informațiile, drepturile de consultare și 
participare pentru lucrătorii în cauză. 
Statele membre consultă partenerii sociali 
în cauză în ceea ce privește aplicarea 
oricăror amendamente la prezenta 
directivă pentru a reduce consecințele 
negative pentru lucrătorii în cauză. 
Comisia prezintă un raport comisiilor 
sectoriale de dialog social pentru gaze și 
electricitate în privința consultărilor și 
măsurilor luate.”

(Adding a new paragraph after paragraph 5 of Article 3 of Directive 2003/55/EC)

Justificare

Safeguards are needed to protect workers concerned in the sector from any adverse effects of 
opening up the electricity and gas markets. To mitigate possible negative consequences it is 
important that these are discussed with the social partners.

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La articolul 3 se adaugă alineatul (7) 
după cum urmează:

eliminat
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„(7) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

Amendamentul 51

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Atunci când statele membre dețin 
un sistem de autorizare, acestea stabilesc 
criterii obiective și nediscriminatorii 
care trebuie îndeplinite de o 
întreprindere ce solicită autorizație 
pentru construirea și/sau exploatarea 
instalațiilor de gaze naturale sau care 
solicită o autorizație pentru furnizarea 
de gaze naturale. Statele membre nu au 
dreptul să facă obținerea autorizației  
dependentă de criterii care conferă puteri 
discreționare autorităților competente. 
Criteriile și procedurile 
nediscriminatorii privind acordarea de 
autorizații trebuie făcute publice. Statele 
membre asigură că procedurile de 
obținere a autorizației pentru 
amplasamente, gazoducte și echipamente 
asociate iau în considerare importanța 
proiectului pentru piața internă a 
energiei.”

(Changes wording of Article 4 paragraph 2 of Directive 2003/55/EC))
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Justificare

A big obstacle to the completion of the internal market in energy is the lack of sufficient 
infrastructure. In many Member States, projects for the construction of new and the 
upgrading of existing infrastructure cannot be realised in reasonable time due to problems 
with authorisation procedures.

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Amendment is intended to ensure principles of good regulatory practice and transparency 
regarding the rules/guidelines for such co-operation and mutual assistance.
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Amendamentul 54

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

These measures exceed the scope of comitology. The issue is neither a simple implementation 
measure, nor does it concern "non-essential elements". It is the role of the Commission to 
develop the appropriate regulatory framework concerning regional solidarity cooperation 
under the adequate decision-making procedure.

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.”

(1) Autoritățile de reglementare ale 
statelor membre cooperează între ele în 
vederea armonizării organizării piețelor și 
integrării piețelor lor naționale cel puțin la 
unul sau mai multe niveluri regionale, ca 
un prim pas către liberalizarea totală a 
pieței interne. Autoritățile naționale de 
reglementare promovează, în special, 
cooperarea operatorilor de rețea la nivel 
regional și facilitează integrarea acestora 
la nivel regional, în vederea creării unei 
piețe interne competitive, încurajând 
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armonizarea cadrului lor juridic, de 
reglementare și tehnic și, mai presus de 
toate, integrând insulele de gaze existente 
încă în prezent în Uniunea Europeană. 
Statele membre promovează, de 
asemenea, cooperarea autorităților de 
reglementare naționale la nivel 
transfrontalier și regional.”
(2) Agenția cooperează cu autoritățile 
naționale de reglementare și cu operatorii 
de sisteme de transport în conformitate cu 
capitolele III și IV pentru a asigura 
convergența cadrelor de reglementare 
între regiuni, în vederea creării unei piețe 
interne competitive. În cazul în care 
agenția apreciază că sunt necesare norme 
obligatorii privind o astfel de cooperare, 
aceasta face recomandările 
corespunzătoare. Agenția devine 
autoritatea competentă privind domeniile 
menționate la articolul 24d pentru piețele 
regionale.”

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aceeași persoană sau aceleași persoane 
nu este (sunt) abilitată (abilitate):

(b) aceeași persoană sau aceleași persoane 
nu este (sunt) abilitată (abilitate), 
individual sau în comun:

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul 
asupra unei întreprinderi care desfășoară 
oricare dintre activitățile de producție sau 
de furnizare și să exercite, direct sau 
indirect, controlul sau să aibă în același 
timp vreun interes ori să exercite vreun 
drept asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul 
asupra unei întreprinderi care desfășoară 
oricare dintre activitățile de producție sau 
de furnizare și să exercite, direct sau 
indirect, controlul sau să aibă în același 
timp vreun interes ori să exercite vreun 
drept asupra unui operator de sistem de 
transport

Amendamentul 58

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii. să exercite, direct sau indirect, controlul 
asupra unui operator de sistem de transport 
sau asupra unui sistem de transport și să 
exercite, direct sau indirect, controlul sau 
să aibă în același timp vreun interes ori să 
exercite vreun drept asupra unei 
întreprinderi care desfășoară oricare dintre 
activitățile de producție sau de furnizare;

(ii) să exercite, direct sau indirect, 
controlul asupra unui operator de sistem de 
transport și să exercite, direct sau indirect, 
controlul sau să aibă în același timp vreun 
interes ori să exercite vreun drept asupra 
unei întreprinderi care desfășoară oricare 
dintre activitățile de producție sau de 
furnizare;

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aceeași persoană sau aceleași persoane 
nu este (sunt) abilitată (abilitate) să 
numească membri în consiliul de 
supraveghere, consiliul de administrație 
sau alte organe care reprezintă 
întreprinderea din punct de vedere juridic 

(c) aceeași persoană sau aceleași persoane 
nu este (sunt) abilitată (abilitate) să 
numească membri în consiliul de 
supraveghere, consiliul de administrație 
sau alte organe care reprezintă 
întreprinderea din punct de vedere juridic 
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în cazul unui operator de sistem de 
transport sau în cazul unui sistem de 
transport și, în același timp, să exercite, 
direct sau indirect, controlul ori să aibă 
vreun interes ori să exercite vreun drept 
asupra unei întreprinderi care desfășoară 
oricare dintre activitățile de producție sau 
de furnizare; 

în cazul unui operator de sistem de 
transport și, în același timp, să exercite, 
direct sau indirect, controlul ori să aibă 
vreun interes ori să exercite vreun drept 
asupra unei întreprinderi care desfășoară 
oricare dintre activitățile de producție sau 
de furnizare; 

Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(da) aceeași persoană sau aceleași 
persoane nu este (sunt) abilitată (abilitate) 
să exploateze sistemul de transport prin 
intermediul unui contract de administrare 
sau să exercite influențe în orice alt mod 
care nu presupune calitatea de proprietar 
și să exercite, direct sau indirect, 
controlul sau să dețină participații ori să 
exercite vreun drept asupra unei 
întreprinderi care desfășoară oricare 
dintre activitățile de producție sau de 
furnizare.”

Amendamentul 61

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre monitorizează 
procesul de separare a întreprinderilor 
integrate pe verticală și prezintă Comisiei 
un raport cu privire la progresele 
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realizate.

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În vederea punerii în aplicare a 
prezentului articol, atunci când persoana 
menționată la alineatul (1) literele (b)-(d) 
este statul membru sau alt organism 
public, se consideră că două organisme 
publice diferite, una exercitând controlul 
asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport, iar cealaltă exercitând 
controlul asupra unei întreprinderi care 
desfășoară oricare dintre activitățile de 
producție sau de furnizare, nu sunt 
considerate aceeași persoană sau aceleași 
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persoane.

Amendamentul 64

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care, la data intrării în 
vigoare a Directivei .../.../EC [de 
modificare a Directivei 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale], 
sistemul de transport face parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală, 
statele membre pot decide să nu aplice 
alineatul (1).
În acest caz, statele membre: 
(a) fie desemnează un operator de sistem 
independent în conformitate cu articolul 
9, fie
(b) respectă dispozițiile prevăzute la 
capitolul IVa.
Întreprinderile integrate pe verticală care 
dețin un sistem de transport nu pot fi în 
niciun caz împiedicate să ia măsurile 
necesare în vederea respectării alineatului 
(1).

Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

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

Amendamentul 67

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

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

Justificare

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

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, în vederea asigurării unei piețe 
deschise pentru noii operatori, acordând 
atenția cuvenită protecției mediului.

Justificare

The task of transmission network, storage and/or LNG system operators is to guarantee a 
safe, reliable and efficient infrastructure. Objectives over and above these tasks cannot be 
achieved by operators. They fall within the sphere of responsibility either of the relevant 
Member States or of other market participants.
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Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a eliminat
Separarea proprietarului sistemului de 

transport și a operatorului sistemului de 
depozitare

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

Justificare

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

Amendamentul 72

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Informațiile sensibile din punct de 
vedere comercial se stabilesc cu ajutorul 
unor criterii obiective și transparente.
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Justificare

Transparency within the internal gas market is beneficial when it fits the purpose of 
supporting a functioning market. Any additional data sharing requirements should respect the 
confidentiality of business sensitive information and not contravene competition law.

Amendamentul 73

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
"(1) Fiecare operator al rețelei de 
distribuție este responsabil de asigurarea 
capacității pe termen lung a rețelei de a 
satisface cereri rezonabile de distribuire a 
gazelor naturale, precum și de 
exploatarea, întreținerea și dezvoltarea în 
condiții acceptabile din punct de vedere 
economic a unei rețele de distribuție 
sigure, fiabile și eficiente în zona pe care 
o acoperă, acordând atenția cuvenită 
protecției mediului și promovării 
eficienței energetice.”

Justificare

The DSO should have the same responsibilities as the TSO to fulfil the criteria set out above.

Amendamentul 74

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9b (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. La articolul 12, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
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(4) Operatorul rețelei de distribuție 
furnizează utilizatorilor rețelei 
informațiile de care au nevoie pentru un 
acces eficient la rețea și utilizarea 
acesteia.

Amendamentul 75

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9c (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9c. La articolul 12, se inserează 
următorul alineat:
„(4a) Operatorul de sistem de distribuție 
prezintă autorității de reglementare 
corespunzătoare, în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a Directivei .../.../CE 
[de modificare a Directivei 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale], o 
propunere care cuprinde o descriere a 
sistemelor adecvate de informare și 
comunicare ce urmează a fi realizate în 
vederea furnizării informațiilor 
menționate la alineatul (4). Această 
propunere facilitează, printre altele, 
utilizarea contoarelor electronice 
bidirecționale, care se instalează la toți 
consumatorii în termen de 10 ani de la 
intrarea în vigoare a directivei 
menționate, participarea activă a 
clienților finali și a producătorilor care 
utilizează gazele distribuite pentru 
exploatarea sistemului, precum și fluxul 
de informații în timp real între operatorii 
de sisteme de transport și de distribuție, în 
scopul optimizării utilizării tuturor 
resurselor disponibile aferente producției, 
rețelelor și cererii.”
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Amendamentul 76

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9d (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 12 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9d. La articolul 12, se inserează 
următorul alineat:
„(4b) În termen de doi ani de la intrarea 
în vigoare a Directivei .../.../CE [de 
modificare a Directivei 2003/55/CE 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale], 
autoritățile naționale de reglementare 
aprobă sau resping propunerile 
menționate la alineatul (4a). Autoritățile 
naționale de reglementare garantează 
interoperabilitatea integrală a sistemelor 
de informare și comunicare ce urmează a 
fi realizate. În acest scop, ele pot emite 
orientări și pot solicita modificări ale 
propunerilor menționate la alineatul 
(4a).”

Amendamentul 77

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9e (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 12 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9e. La articolul 12, se inserează 
următorul alineat:
„(4c) Înainte de a-i comunica 
operatorului de sistem de distribuție 
decizia sa cu privire la propunerea 
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menționată la alineatul (4a), autoritatea 
națională de reglementare informează cu 
privire la aceasta agenția sau, dacă 
aceasta nu și-a început încă activitatea, 
Comisia. Agenția sau Comisia garantează 
că sistemele de informare și comunicare 
ce urmează a fi realizate facilitează 
dezvoltarea pieței interne a gazelor 
naturale și nu creează noi bariere 
tehnice.”

Amendamentul 78

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9f (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Capitolele IVa și IVb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9f. Se inserează capitolul IVa articolele 
12a-12i și capitolul IVb articolul 12j:

„CAPITOLUL IVa
Operatorii de transport independenți

Articolul 12a
Domeniul de aplicare

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol 
se aplică atunci când un stat membru 
decide să nu aplice articolul 7 alineatul 
(1) în temeiul articolului 7 alineatul (6a) 
și nu desemnează un operator de sistem 
independent în conformitate cu articolul 
9, sub rezerva aprobării Comisiei.

Articolul 12b
Active, echipamente, personal și identitate
(1) Operatorii de sisteme de transport 
dispun de toate resursele umane, fizice și 
financiare necesare pentru îndeplinirea 
obligațiilor care le revin în temeiul 
prezentei directive și pentru desfășurarea 
activității de transport de gaze, cu 
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următoarele condiții:
(a) activele necesare pentru activitatea de 
transport de gaze, inclusiv rețeaua de 
transport, sunt deținute de operatorul de 
sisteme de transport;
(b) personalul necesar pentru activitatea 
de transport de gaze, inclusiv pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor 
administrative, este angajat de operatorul 
de sisteme de transport;
(c) sunt interzise detașarea de personal și 
prestarea de servicii în favoarea sau din 
partea oricărei alte părți a întreprinderii 
integrate pe verticală;
(d) resursele financiare corespunzătoare, 
destinate finanțării viitoarelor proiecte de 
investiții și/sau înlocuirii activelor 
existente, sunt puse la dispoziție, în 
special de către întreprinderea integrată 
pe verticală, în urma unei solicitări 
corespunzătoare din partea operatorului 
de sisteme de transport în cadrul planului 
financiar anual menționat la articolul 
12f;
(e) operatorii de sisteme de transport nu 
recurg la aceiași prestatori sau 
consultanți externi ca și cei angajați de 
întreprinderea integrată pe verticală și nu 
utilizează aceleași sisteme sau 
echipamente de tehnologia informației, 
aceleași spații fizice și aceleași sisteme de 
acces securizat.
(2) Activitatea de transport de gaze 
cuprinde cel puțin următoarele activități, 
pe lângă cele enumerate la articolul 8:
(a) reprezentarea operatorului de sisteme 
de transport și contacte cu terții și cu 
autoritățile de reglementare;
(b) reprezentarea operatorului de sisteme 
de transport în cadrul Rețelei europene de 
operatori de sisteme de transport;
(c) acordarea accesului terților și 
gestionarea acestuia;
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(d) perceperea tuturor taxelor legate de 
sistemul de transport, inclusiv a taxelor de 
acces, a celor de echilibrare pentru 
serviciile auxiliare de tipul prelucrării 
gazelor, achiziționării de servicii (costuri 
de echilibrare, pierderi de energie);
(e) exploatarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelei de transport;
(f) planificarea investițiilor care să 
asigure capacitatea pe termen lung a 
sistemului de a satisface cererile 
rezonabile și să garanteze siguranța 
aprovizionării;
(g) înființarea de întreprinderi comune, 
inclusiv cu unul sau mai mulți operatori 
de sisteme de transport, burse de gaze etc., 
în vederea favorizării creării de piețe 
regionale sau a facilitării procesului de 
liberalizare;
(h) toate serviciile administrative, inclusiv 
serviciile juridice, contabilitatea și 
serviciile informatice.
(3) Operatorii de sisteme de transport sunt 
organizați sub forma juridică a unei 
societăți cu răspundere limitată, în sensul 
articolului 1 din Directiva 68/151/CEE.
(4) Prin identitatea sa socială, prin modul 
său de a comunica, prin marca sa și prin 
sediul său operatorul de sisteme de 
transport nu se confundă cu identitatea 
distinctă a întreprinderii integrate pe 
verticală.
(5) Situația financiară a operatorilor de 
sisteme de transport este verificată de un 
auditor diferit de cel care verifică 
întreprinderea integrată pe verticală sau 
orice parte a acesteia.

Articolul 12c
Independența operatorului de sisteme de 

transport
(1) Fără a aduce atingere competențelor 
membrilor organului de supraveghere 
numit de întreprinderea integrată pe 



PE400.700v01-00 58/200 RR\729132RO.doc

RO

verticală în temeiul articolului 12f, 
operatorul de sisteme de transport dispune 
de puteri decizionale efective, 
independente de întreprinderea integrată 
pe verticală, în ceea ce privește elementele 
de active necesare pentru exploatarea, 
întreținerea și dezvoltarea rețelei. 
Operatorul de sisteme de transport este 
abilitat să colecteze fonduri pe piața de 
capital, în special prin împrumuturi și 
creșterea capitalului, în cadrul planului 
financiar anual menționat la articolul 
12f.
(2) Sucursalele întreprinderii integrate pe 
verticală, care au activități de producție 
sau de furnizare, nu dețin, direct sau 
indirect, acțiuni ale operatorului de 
sisteme de transport. Operatorul de 
sisteme de transport nu deține, în mod 
direct sau indirect, participații în nicio 
filială a întreprinderii integrate pe 
verticală, care îndeplinește funcții de 
producție sau de furnizare, și nici nu 
primește dividende sau orice alte beneficii 
financiare de la sucursala respectivă, cu 
excepția încasărilor provenite din 
utilizarea rețelei.
(3) Structura generală de conducere și 
statutul operatorului de sisteme de 
transport garantează independența 
efectivă a operatorului de sisteme de 
transport în conformitate cu prezentul 
capitol. Întreprinderea integrată pe 
verticală nu influențează, în mod direct 
sau indirect, comportamentul 
concurențial al operatorului de sisteme de 
transport în ceea ce privește activitățile 
zilnice ale acestuia și gestionarea rețelei 
sau în ceea ce privește activitățile 
necesare pregătirii planului investițional 
decenal elaborat în conformitate cu 
articolul 12h.
(4) Orice legături comerciale și financiare 
între întreprinderea integrată pe verticală 
și operatorul de sisteme de transport, 
inclusiv împrumuturile acordate de 
operatorul de sisteme de transport 
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întreprinderii integrate pe verticală, se 
supun condițiilor de pe piață. Operatorul 
de sisteme de transport ține o evidență 
detaliată a acestor legături comerciale și 
financiare și o pune la dispoziția 
autorității de reglementare la cererea 
acesteia.
(5) Operatorul de sisteme de transport 
prezintă autorității de reglementare toate 
acordurile comerciale și financiare 
încheiate cu întreprinderea integrată pe 
verticală.
(6) Operatorul de sisteme de transport 
informează autoritatea de reglementare 
cu privire la resursele financiare 
disponibile, menționate la articolul 12b 
alineatul (1) litera (d).
(7) O întreprindere certificată de 
autoritatea de reglementare ca respectând 
cerințele prezentului capitol este aprobată 
și desemnată drept operator de sisteme de 
transport de către statul membru în cauză. 
Se aplică procedura de certificare 
prevăzută la articolul 7b.
(8) Transparența este obligatorie pentru a 
garanta nediscriminarea, în special în 
ceea ce privește referințele pentru tarife, 
serviciile privind accesul terților, 
atribuirea capacității și echilibrarea. 
Întreprinderea integrată pe verticală este 
obligată să se abțină de la orice activități 
care împiedică operatorii de sisteme de 
transport să îndeplinească aceste obligații.

Articolul 12d
Independența personalului și a conducerii 

operatorului de sisteme de transport
(1) Deciziile privind numirea și 
prelungirea mandatului, condițiile de 
muncă, inclusiv remunerarea și 
încheierea mandatului persoanelor 
responsabile pentru administrare și/sau a 
membrilor organelor administrative ale 
operatorului de sisteme de transport, sunt 
luate de organul de supraveghere al 
operatorului de sisteme de transport, 
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numit în conformitate cu articolul 12f.
(2) Autorității de reglementare i se 
transmit identitatea și condițiile care 
reglementează termenul, durata și 
încheierea mandatului persoanelor 
desemnate de organul de supraveghere în 
vederea numirii sau reînnoirii mandatului 
managerial și/sau de membri ai organelor 
administrative ale operatorului de sisteme 
de transport, precum și argumentele care 
justifică orice propunere de decizie 
privind încheierea unui asemenea 
mandat. Aceste condiții, precum și 
deciziile menționate la alineatul (1), devin 
obligatorii doar dacă, în termen de trei 
săptămâni de la transmiterea datelor, 
autoritatea de reglementare nu și-a 
exprimat obiecția la adresa lor. 
Autoritatea de reglementare își poate 
exprima obiecția în cazul în care există 
îndoieli întemeiate privind independența 
profesională a unei persoane 
nominalizate responsabile pentru 
gestionare și/sau a unui membru al 
organelor administrative sau în cazul 
încheierii anticipate a unui mandat, dacă 
există îndoieli întemeiate cu privire la 
justificarea acestui fapt.
(3) Persoanele cu responsabilități de 
conducere și/sau membrii organelor 
administrative ale operatorului de sisteme 
de transport, numite de organul de 
supraveghere, nu ocupă niciun post și nici 
nu exercită vreo responsabilitate 
profesională, nu are, în mod direct sau 
indirect, vreun interes comercial și nici nu 
întreține vreo relație comercială cu 
întreprinderea integrată pe verticală sau 
cu oricare dintre părțile acestei 
întreprinderi sau cu acționarii săi 
majoritari, cu excepția operatorului de 
sisteme de transport, timp de o perioadă 
de cinci ani înainte de numire.
(4) Persoanele cu responsabilități de 
conducere și/sau membrii organelor 
administrative, precum și angajații 
operatorului de sisteme de transport, nu 
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ocupă niciun alt post și nici nu exercită o 
altă responsabilitate profesională, nu au, 
în mod direct sau indirect, un interes 
comercial și nici nu întrețin relații 
comerciale cu niciuna dintre părțile 
întreprinderii integrate pe verticală sau cu 
acționarii săi majoritari.
(5) Persoanele cu responsabilități de 
conducere și/sau membrii organelor 
administrative, precum și angajații 
operatorului de sisteme de transport, nu 
dețin niciun interes și nici nu primesc, în 
mod direct sau indirect, beneficii 
financiare de la oricare dintre părțile 
întreprinderii integrate pe verticală, cu 
excepția operatorului de sisteme de 
transport. Remunerarea acestora nu 
depinde de activitățile sau rezultatele 
întreprinderii integrate pe verticală, cu 
excepția celor ale operatorului de sisteme 
de transport.
(6) Persoanelor responsabile de 
conducere și/sau membrilor organelor 
administrative ale operatorului de sisteme 
de transport le sunt garantate drepturi 
efective de contestație pe lângă autoritatea 
de reglementare în caz de încheiere 
anticipată a mandatelor lor. 
(7) După încheierea mandatului în cadrul 
operatorului de sisteme de transport, 
persoanele responsabile de conducere 
și/sau membrii organelor administrative 
ale operatorului de sisteme de transport 
nu dețin niciun post și nu exercită nicio 
responsabilitate profesională, nu au 
niciun interes comercial și nici nu 
întrețin, direct sau indirect, vreo relație 
comercială cu oricare dintre părțile 
întreprinderii integrate pe verticală, cu 
excepția operatorului de sisteme de 
transport, sau cu acționarii săi majoritari 
pe o perioadă de cel puțin cinci ani.

Articolul 12e
Administratorul mandatar

(1) Un administrator mandatar 
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independent este desemnat de autoritatea 
de reglementare la propunerea și pe 
cheltuiala întreprinderii integrate pe 
verticală. Administratorul mandatar 
acționează exclusiv în interesul legitim al 
întreprinderii integrate pe verticală în 
protejarea valorii activelor operatorului 
de sisteme de transport, protejând totodată 
independența operatorului de sisteme de 
transport în raport cu întreprinderea 
integrată pe verticală. În exercițiul 
funcțiilor sale, administratorul mandatar 
nu ține seama de interesele activității de 
producție și de furnizare ale întreprinderii 
integrate pe verticală.
(2) Administratorul mandatar nu deține 
nicio funcție sau o responsabilitate 
profesională, niciun interes și nici nu are 
relații comerciale, directe sau indirecte, 
cu întreprinderea integrată pe verticală, o 
parte a acesteia, acționarii săi majoritari 
sau o întreprindere care desfășoară 
activități de producție sau de furnizare, 
timp de cinci ani înainte de numirea sa.
Termenii mandatului administratorului 
mandatar, printre care durata acestuia, 
condițiile de încheiere și condițiile 
financiare ale acestuia fac obiectul 
aprobării de către autoritatea de 
reglementare. 
Pe durata mandatului său, 
administratorul mandatar nu poate deține 
o altă funcție sau avea o altă 
responsabilitate profesională, un interes 
sau relații comerciale, directe sau 
indirecte, cu nicio parte a întreprinderii 
integrate pe verticală sau cu acționarii 
majoritari ai acesteia.
După încheierea mandatului său, 
administratorul mandatar nu deține nicio 
funcție sau o responsabilitate 
profesională, un interes și nici nu are 
relații comerciale, directe sau indirecte, 
cu orice parte a întreprinderii integrate pe 
verticală sau cu acționarii majoritari ai 
acesteia, pe o perioadă de cel puțin cinci 
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ani.
(3) Administratorul mandatar este 
însărcinat cu:
(a) numirea, înnoirea mandatelor și 
demiterea membrilor, cu excepția celor 
menționați la articolul 12f alineatul (2) 
litera (a), ai organului de supraveghere al 
operatorului de sisteme de transport, și
(b) exercitarea dreptului său de vot în 
cadrul organului de supraveghere.

Articolul 12f
Organul de supraveghere

(1) Operatorul de sisteme de transport are 
un organ de supraveghere responsabil cu 
luarea deciziilor care pot avea un impact 
semnificativ asupra valorii activelor 
deținute de acționari în cadrul 
operatorului de sisteme de transport, în 
special decizii cu privire la aprobarea 
planului financiar anual, nivelul de 
îndatorare al operatorului de sisteme de 
transport și mărimea dividendelor 
distribuite acționarilor. 
(2) Organul de supraveghere are în 
componența sa: 
(a) reprezentanți ai întreprinderii 
integrate pe verticală,
(b) reprezentanți ai acționarilor terți, 
(c) reprezentanți ai operatorului de 
sisteme de transport,
(d) administratorul mandatar și
(e) în cazul în care legislația aplicabilă a 
unui stat membru prevede acest lucru, 
reprezentanți ai altor părți interesate, 
precum angajații operatorului de sisteme 
de transport. 
(3) Administratorul mandatar are drept de 
veto în cazul deciziilor care, din 
perspectiva sa, pot reduce semnificativ 
valoarea activelor operatorului de sisteme 
de transport. În evaluarea măsurii în care 
o decizie poate reduce în mod semnificativ 
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valoarea activelor, planul financiar anual 
și nivelul de îndatorare ale operatorului 
de sisteme de transport prezintă o 
importanță deosebită. Două treimi din 
membrii organului de supraveghere pot 
anula acest veto, caz în care se aplică 
articolul 12h alineatul (7).
(4) Articolul 12d alineatele (2)-(7) se 
aplică membrilor organului de 
supraveghere.

Articolul 12g
Programul de conformitate și agentul de 

conformitate
(1) Statele membre se asigură că 
operatorii de sisteme de transport 
elaborează și pun în aplicare un program 
de conformitate, care specifică măsurile 
luate pentru a garanta excluderea unor 
practici discriminatorii, și asigură 
monitorizarea în mod corespunzător a 
respectării programului. Programul 
stabilește obligațiile specifice impuse 
angajaților pentru realizarea acestui 
obiectiv. Acesta face obiectul aprobării de 
către autoritatea de reglementare. Fără a 
aduce atingere competențelor autorității 
naționale de reglementare, respectarea 
programului este monitorizată în mod 
independent de agentul de conformitate.
(2) Organul de supraveghere numește un 
agent de conformitate. Agentul de 
conformitate poate fi o persoană fizică 
sau juridică. Articolul 12d alineatele (2)-
(7) se aplică agentului de conformitate. 
Autoritatea de reglementare se poate 
opune numirii unui agent de conformitate 
din motive de lipsă de independență sau 
de incapacitate profesională.
(3) Agentul de conformitate este 
responsabil de:
(a) monitorizarea punerii în aplicare a 
programului de conformitate;
(b) elaborarea unui raport anual, care 
cuprinde măsurile luate pentru punerea 
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în aplicare a programului de 
conformitate, și prezentarea acestuia 
autorității de reglementare;
(c) informarea organului de supraveghere 
și formularea de recomandări privind 
programul de conformitate și aplicarea 
acestuia;
(d) informarea autorității de reglementare 
cu privire la orice legături comerciale și 
financiare între întreprinderea integrată 
pe verticală și operatorul de sisteme de 
transport.
(4) Agentul de conformitate prezintă 
autorității de reglementare deciziile 
propuse pentru planul de investiții sau 
pentru investițiile individuale în rețea. 
Acest lucru are loc cel târziu în momentul 
în care conducerea și/sau organul 
administrativ competent al operatorului 
de sisteme de transport le prezintă 
organului de supraveghere. 
(5) În cazul în care întreprinderea 
integrată pe verticală, în cadrul unei 
adunări generale sau prin votul 
membrilor organului de supraveghere 
numit de aceasta, a împiedicat adoptarea 
unei decizii, împiedicând sau întârziind 
astfel investițiile în rețea, agentul de 
conformitate raportează acest fapt 
autorității de reglementare. 
(6) Dispozițiile care reglementează 
mandatul sau condițiile de angajare a 
agentului de conformitate fac obiectul 
aprobării de către autoritatea de 
reglementare și garantează independența 
acestuia.
(7) Agentul de conformitate raportează în 
mod regulat, oral sau în scris, autorității 
de reglementare și are dreptul să 
raporteze în mod regulat, oral sau în scris, 
organului de supraveghere al 
operatorului de sisteme de transport. 
(8) Agentul de conformitate poate 
participa la toate ședințele organelor 
administrative sau de conducere ale 
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operatorului de sisteme de transport, 
precum și la ședințele organului de 
supraveghere și ale adunării generale. 
Agentul de conformitate participă la toate 
ședințele în cadrul cărora se abordează 
următoarele teme:
(a) condițiile de acces la rețea, astfel cum 
sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005, în special cu privire la tarife, 
serviciile de acces pentru terți, alocarea 
capacităților și gestionarea 
congestionărilor, transparența, 
echilibrarea și piețele secundare;
(b) proiectele desfășurate în scopul de a 
exploata, întreține și dezvolta rețeaua de 
sisteme de transport, inclusiv investițiile 
realizate în noile conexiuni de transport, 
în extinderea capacității și în optimizarea 
capacităților existente; 
(c) achizițiile sau vânzările de energie, 
necesare pentru exploatarea sistemului de 
transport.
(9) Agentul de conformitate monitorizează 
conformitatea operatorului de sisteme de 
transport cu articolul 10. 
(10) Agentul de conformitate are acces la 
toate datele pertinente și la birourile 
operatorului de sisteme de transport, 
precum și la toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
(11) După acordul prealabil al autorității 
de reglementare, organul de supraveghere 
poate elibera din funcție agentul de 
conformitate. 
(12) Obligațiile operatorului de sisteme de 
transport și ale întreprinderii integrate pe 
verticală, în special în ceea ce privește 
acordurile comerciale și financiare dintre 
operatorul de sisteme de transport și 
întreprinderea integrată pe verticală, ar 
trebui doar notificate autorității de 
reglementare, nefiind necesară 
prezentarea lor pentru aprobare. Numirea 
și condițiile de muncă ale conducerii și 
ale agentului de conformitate ar trebui 
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notificate autorității de reglementare, dar 
nu și aprobate de aceasta. 

Articolul 12h
Dezvoltarea rețelei și competențele 

decizionale privind investițiile
(1) În fiecare an, operatorii de sisteme de 
transport transmit autorității de 
reglementare un plan decenal de 
dezvoltare a rețelei, întocmit pe baza 
cererii și ofertei actuale și estimate și 
după ce au consultat în prealabil toate 
părțile interesate. Planul conține măsuri 
eficiente pentru a garanta conformitatea 
sistemului și siguranța aprovizionării.
(2) În special, planul decenal de 
dezvoltare a rețelei:
(a) comunică participanților de pe piață 
principalele infrastructuri de transport 
care trebuie construite sau modernizate în 
următorii zece ani;
(b) conține toate investițiile care au fost 
deja aprobate și identifică noi investiții 
care trebuie efectuate în următorii trei 
ani;
(c) stabilește un cadru temporal pentru 
toate proiectele de investiții.
(3) La elaborarea planului decenal de 
dezvoltare a rețelei, fiecare operator de 
sisteme de transport realizează o estimare 
rezonabilă cu privire la evoluția 
producției sale, a aprovizionării, a 
consumului și a schimburilor cu alte țări, 
luând în calcul planurile de investiții în 
rețele la nivel regional și european, 
precum și planurile de investiții în 
instalații de depozitare și de regazeificare 
a GNL.
(4) Autoritatea de reglementare consultă 
toți utilizatorii actuali sau potențiali ai 
rețelei, într-o manieră deschisă și 
transparentă, cu privire la planul decenal 
de dezvoltare a rețelei. Este posibil ca 
persoanelor sau întreprinderilor care 
pretind a fi potențiali utilizatori să le fie 
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solicitate dovezi în sprijinul acestor 
afirmații. Autoritatea de reglementare 
publică rezultatele procesului de 
consultare, în special eventualele nevoi 
investiționale.
(5) Autoritatea de reglementare verifică 
dacă planul decenal de dezvoltare a rețelei 
acoperă toate nevoile în materie de 
investiții identificate în timpul procesului 
de consultare și dacă acesta este conform 
planului decenal de dezvoltare a rețelei la 
nivel comunitar menționat la articolul 2c 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005. În cazul în care există îndoieli 
cu privire la consecvența cu planul 
decenal de dezvoltare a rețelei la nivel 
comunitar, autoritatea de reglementare 
consultă agenția. Autoritatea de 
reglementare îi poate solicita operatorului 
de sisteme de transport să își modifice 
planul.
(6) Autoritatea de reglementare 
monitorizează și evaluează punerea în 
aplicare a planului decenal de dezvoltare 
a rețelei.
(7) În cazul în care operatorul de sisteme 
de transport nu efectuează o investiție, din 
alte motive decât rațiuni imperative pe 
care nu le poate controla, investiție care, 
în conformitate cu planul decenal de 
dezvoltare a rețelei, urma să fie efectuată 
în următorii trei ani, statele membre se 
asigură că autoritatea de reglementare ia 
cel puțin una dintre următoarele măsuri 
pentru a garanta realizarea investiției în 
cauză:
(a) solicită operatorului de sisteme de 
transport să realizeze investiția în cauză 
într-un mod consecvent cu planul 
financiar anual menționat la articolul 12f 
sau
(b) organizează o procedură de licitație 
pentru investiția respectivă, deschisă 
tuturor investitorilor. 
Atunci când autoritatea de reglementare a 
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recurs la prerogativele menționate la 
litera (b), aceasta poate să oblige 
operatorul de sisteme de transport să 
accepte următoarele:
- finanțarea să fie efectuată de un terț,
- construcția să fie realizată de un terț,
- construirea respectivelor active noi,
- exploatarea respectivelor active noi.
Operatorul de sisteme de transport 
furnizează investitorilor toate informațiile 
necesare realizării investiției, conectează 
noile active la rețeaua de transport și 
depune orice efort pentru a facilita 
punerea în aplicare a proiectului de 
investiții.
Măsurile financiare corespunzătoare fac 
obiectul aprobării de către autoritatea de 
reglementare.
(8) Atunci când autoritatea de 
reglementare a recurs la prerogativele 
sale în conformitate cu articolul 7, 
normele tarifare aplicabile acoperă 
costurile investițiilor în cauză.

Articolul 12i
Competențele decizionale privind 

conectarea instalațiilor de depozitare, a 
instalațiilor de regazificare a GNL și a 

consumatorilor industriali la rețeaua de 
transport

(1) Operatorii de sisteme de transport sunt 
obligați să stabilească și să publice 
proceduri și tarife transparente și 
eficiente pentru conectarea 
nediscriminatorie la rețea a instalațiilor 
de depozitare, a instalațiilor de 
regazificare a GNL și a consumatorilor 
industriali. Procedurile în cauză fac 
obiectul aprobării de către autoritatea de 
reglementare.
(2) Operatorii de sisteme de transport nu 
au dreptul să refuze conectarea unei noi 
instalații de depozitare, a unei noi 
instalații de regazificare a GNL sau a 
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unui nou consumator industrial invocând 
motivul unor posibile limitări, în viitor, 
ale capacităților disponibile ale rețelei sau 
motivul unor costuri suplimentare 
rezultate în urma creșterii necesare a 
capacității. Operatorul de sisteme de 
transport este obligat să garanteze 
capacități de intrare și de ieșire suficiente 
pentru noua conexiune.
(3) Operatorii de sisteme de transport 
trebuie să acorde și să gestioneze accesul 
terților la rețea, în special accesul noilor 
operatori de pe piață și al producătorilor 
de biogaz, respectând normele de 
siguranță a rețelei.

CAPITOLUL IVb
Articolul 12j

Clauza de evaluare
(1) În termen de cel mult [cinci ani de la 
intrarea în vigoare a Directivei .../.../CE], 
agenția prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport detaliat în care se 
specifică în ce măsură cerințele privind 
separarea, cuprinse în prezenta directivă, 
au favorizat asigurarea independenței 
depline și efective a operatorilor de 
sisteme de transport.
2. În vederea efectuării evaluării 
menționate la alineatul (1), agenția ține 
seama, în special, de următoarele criterii: 
acces echitabil și nediscriminatoriu la 
rețea, reglementare eficace, dezvoltarea 
rețelei, investiții și măsuri nedistorsionate 
de stimulare a investițiilor, dezvoltarea 
infrastructurii de interconectare și 
situația în ceea ce privește siguranța 
aprovizionării pe teritoriul Comunității.
(3) Atunci când este cazul și în special în 
situația în care din raportul detaliat 
menționat la alineatul (1) reiese că 
condițiile de la alineatul (2) nu au fost 
garantate în practică, Comisia prezintă 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului, în termen de [șapte ani de la 
intrarea în vigoare a Directivei .../.../CE], 
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pentru a asigura independența deplină și 
efectivă a operatorilor de sisteme de 
transport.

Amendamentul 79

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Justificare

As core provisions of the liberalisation of energy markets, the unbundling provisions cannot 
be subject to an amendment through guidelines. That is also underlined by the fact that the 
Commission’s competence to adopt such guidelines would entitle the Commission to interfere 
with company law.

Amendamentul 80

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12 
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12. La articolul 19 alineatul (1) se adaugă 
următorul paragraf:

12. Articolul 19 se înlocuiește cu următorul 
text:

„(1) Pentru organizarea accesului la 
instalațiile de depozitare [...] atunci când 
este necesar din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru asigurarea unui 
acces eficient la rețea pentru 
aprovizionarea consumatorilor [...], 
statele membre decid dacă folosesc ori   
procedura de acces reglementată, astfel 
cum este descrisă la alineatul (4), ori 
procedura de acces negociată menționată 
la alineatul (3). Aceste proceduri sunt 
puse în aplicare în conformitate cu 
criterii obiective, transparente și 
nediscriminatorii. Autoritățile naționale 
de reglementare veghează la respectarea 
acestor criterii.

Statele membre definesc și publică 
criteriile în conformitate cu care se 
stabilește dacă accesul la instalațiile de 
depozitare și de stocare în conductă este 
necesar, din punct de vedere tehnic și/sau 
comercial, pentru furnizarea unui acces 
eficient la sistem în vederea aprovizionării 
consumatorilor. Statele membre publică 
sau impun operatorilor de sisteme de 
depozitare și transport să publice 
instalațiile de depozitare sau părțile din 
aceste instalații, precum și conductele 
oferite în temeiul diferitelor proceduri 
prevăzute la alineatele (3) și (4).”

Autoritățile naționale de reglementare 
definesc și publică criteriile în conformitate 
cu care poate fi stabilit regimul de acces la 
instalațiile de depozitare, stabilind, în 
special, dacă concurența dintre instalațiile 
de depozitare are loc pe piața relevantă și 
dacă o astfel de organizare se realizează 
printr-un operator de infrastructură 
independent care oferă accesul liber la 
aceasta. Autoritățile naționale de 
reglementare controlează respectarea 
acestor criterii și fac publice sau impun 
operatorilor de sisteme de depozitare și 
transport să facă publice instalațiile de 
depozitare sau părțile din aceste instalații 
oferite în temeiul diferitelor proceduri 
prevăzute la alineatele (3) și (4).”

(2) Dispozițiile alineatului (1) nu se 
aplică serviciilor auxiliare și depozitării 
temporare care sunt legate de instalațiile 
GNL și care sunt necesare pentru 
procesul de regazeificare GNL și pentru 
livrarea ulterioară către rețeaua de 
transport.
(3) În cazul accesului negociat, 
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autoritățile naționale de reglementare 
adoptă măsurile necesare pentru a 
permite întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale și consumatorilor 
eligibili, fie din interiorul, fie din 
exteriorul teritoriului acoperit de 
rețeaua interconectată, să negocieze 
accesul la depozitare [...], atunci când 
este necesar din punct de vedere tehnic 
și/sau economic pentru asigurarea unui 
acces eficient la rețea [...]. Părțile au 
obligația de a negocia accesul la stocare 
[...] cu bună credință.
Contractele de acces la depozitare [...] se 
negociază cu operatorul respectiv al 
rețelei de depozitare [...]. Autoritățile 
naționale de reglementare solicită 
operatorilor de sisteme de depozitare 
[...] să-și publice principalele condiții 
comerciale pentru utilizarea depozitării 
[...] în primele șase luni după punerea în 
aplicare a prezentei directive și ulterior 
anual.  Dezvoltarea acestor condiții 
trebuie sa țină seama de opiniile 
utilizatorilor de sistem, care au dreptul să 
le conteste în fața autorității naționale de 
reglementare.
(4) În cazul accesului reglementat, 
autoritățile naționale de reglementare 
adoptă măsurile necesare pentru a 
permite întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale și consumatorilor 
eligibili, fie din interiorul, fie din 
exteriorul teritoriului acoperit de 
rețeaua interconectată, să negocieze 
accesul la depozitare [...] pe baza 
tarifelor publicate și/sau a altor clauze și 
obligații privind utilizarea depozitării 
[...], atunci când este necesar din punct 
de vedere tehnic și/sau economic pentru 
asigurarea unui acces eficient la rețea 
[...]. Detalierea acestor tarife și a altor 
clauze și obligații trebuie sa țină seama de 
opiniile utilizatorilor de sistem, care au 
dreptul să le conteste în fața autorității 
naționale de reglementare. Acest drept de 
acces poate fi acordat consumatorilor 
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eligibili astfel încât să le permită 
acestora încheierea de contracte de 
livrare cu întreprinderile concurente din 
sectorul gazelor naturale, altele decât 
proprietarul și/sau operatorul rețelei sau 
o întreprindere conexă.

Amendamentul 81

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 - alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 
dintre statele membre, instalațiile GNL sau 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 
cerere și pentru o perioadă limitată de 
timp, de o derogare de la dispozițiile 
articolelor 7, 18, 19, 20 și ale articolului 
24c alineatele (4), (5) și (6), în următoarele 
condiții: 

(1) Noile infrastructuri de gaze naturale de 
mari dimensiuni, adică interconectările 
dintre statele membre, instalațiile GNL și 
instalațiile de depozitare pot beneficia, la 
cerere și pentru o perioadă determinată, de 
o derogare de la dispozițiile articolelor 7, 
18, 19, 20 și ale articolului 24c alineatele 
(4), (5) și (6), în următoarele condiții:

Amendamentul 82

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) proiectul este de interes european și 
traversează cel puțin o frontieră națională 
de pe teritoriul Uniunii Europene.

Justificare

Projects of European interest must cross the border between at least two Member States.
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Amendamentul 83

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și creșterilor 
semnificative de capacitate a 
infrastructurilor existente, precum și 
modificărilor acestor infrastructuri care 
permit dezvoltarea unor noi surse de 
aprovizionare cu gaze naturale.

(2) Alineatul (1) se aplică și tuturor 
creșterilor semnificative de capacitate a 
infrastructurilor existente, precum și 
modificărilor acestor infrastructuri care 
permit dezvoltarea unor cantități mai mari 
și suplimentare de gaze naturale.

Justificare

It needs to be made clear that not only new sources of supply but also new supply contracts, 
even for gas from the same source / country , must comply with the EU gas legislation. They 
are absolutely vital to security of gas supply.

Amendamentul 84

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritatea de reglementare prevăzută 
la capitolul VIa poate, de la caz la caz, să 
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. 
Decizia agenției trebuie să facă obiectul 
unei consultări prealabile a autorităților 
de reglementare relevante și a 
solicitantului.
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Amendamentul 85

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogările pot acoperi total sau parțial 
capacitatea noii infrastructuri sau pe cea a 
infrastructurii existente cu o capacitate 
semnificativ crescută.

Derogările pot acoperi toate sau numai 
anumite părți specifice din capacitatea noii 
infrastructuri sau pe cea a infrastructurii 
existente cu o capacitate semnificativ 
crescută.

Justificare

Regulatory authorities and gas undertakings should both be consulted by the Agency before a 
decision is taken. The results of an open season procedure should form the basis for the 
allocation of capacity to third parties which have indicated a firm interest in the capacity 
offered under the procedure. As yet, no such firm interest has been forthcoming, which makes 
it hard for investors to make reliable plans.

Amendamentul 86

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității. Normele 
impun ca toți utilizatorii potențiali ai 
infrastructurii să fie invitați să își manifeste 
interesul cu privire la contractarea de 
capacitate anterior alocării de capacitate în 
ceea ce privește noua infrastructură, 
inclusiv pentru uz propriu. Autoritatea de 
reglementare impune ca normele 
referitoare la managementul congestionării 
să includă obligația de a oferi pe piață 
capacitatea neutilizată și impune ca 
utilizatorii instalației să aibă dreptul de a-și 
comercializa capacitățile contractate pe 
piața secundară. La evaluarea criteriilor 
menționate la alineatul 1 literele (a), (b) și 
(e) din prezentul articol, autoritatea de 
reglementare ia în considerare rezultatele 
procedurii de alocare a capacităților.

Înainte de acordarea unei derogări, 
autoritatea de reglementare decide asupra 
normelor și mecanismelor pentru 
gestionarea și alocarea capacității, care pot 
fi modificate, dacă este necesar, pe durata 
perioadei în care infrastructura 
beneficiază de o derogare de la dispozițiile 
sus-menționate, pentru a efectua adaptări 
la nevoile economice ale pieței relevante. 
Normele impun ca toți utilizatorii potențiali 
ai infrastructurii să fie invitați să își 
manifeste interesul cu privire la 
contractarea de capacitate anterior alocării 
de capacitate în ceea ce privește noua 
infrastructură, inclusiv pentru uz propriu. 
Autoritatea de reglementare impune ca 
normele referitoare la managementul 
congestionării să includă obligația de a 
oferi pe piață capacitatea neutilizată și 
impune ca utilizatorii instalației să aibă 
dreptul de a-și comercializa capacitățile 
contractate pe piața secundară. La 
evaluarea criteriilor menționate la alineatul 
1 literele (a), (b) și (e) din prezentul articol, 
autoritatea de reglementare ia în 
considerare rezultatele procedurii de 
alocare a capacităților, în cazul unui 
angajament ferm din partea părților terțe. 

Justificare

Regulatory authorities and gas undertakings should both be consulted by the Agency before a 
decision is taken. The results of an open season procedure should form the basis for the 
allocation of capacity to third parties which have indicated a firm interest in the capacity 
offered under the procedure. As yet, no such firm interest has been forthcoming, which makes 
it hard for investors to make reliable plans.

Amendamentul 87

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) motivele detaliate pe baza cărora 
autoritatea de reglementare a acordat 
derogarea, inclusiv datele financiare care 
demonstrează necesitatea derogării;

(a) motivele detaliate pe baza cărora 
autoritatea de reglementare a acordat sau a 
refuzat derogarea, împreună cu referirile 
la articolul specific pe care se întemeiază 
decizia, inclusiv datele financiare care 
demonstrează necesitatea derogării;

Justificare

A national regulatory authority should be required to explain the reasons for refusal, not only 
for granting of an exemption.  Explanation in relation to specific articles and not only to 
exemption in general will add clarity to the NRA’s submitted reasoning.

Amendamentul 88

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția infrastructurii nu a 
început încă și la cinci ani de la adoptare 
în cazul în care, la acea dată, infrastructura 
nu este încă operațională.

Decizia Comisiei privind derogarea își 
încetează efectele dacă infrastructura nu a 
devenit operațională în cinci ani de la 
emiterea tuturor deciziilor și autorizațiilor 
la nivel regional și național, cu excepția 
cazului în care întârzierea apare 
independent de voința persoanei căreia i 
s-a acordat derogarea.

Amendamentul 89

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Derogările la care se face referire la 
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alineatul (1) se aplică în mod automat 
derogărilor acordate în temeiul acestui 
articol la data intrării în vigoare a 
Directivei .../.../CE [de modificare a 
Directivei 2003/55/CE privind normele 
comune pentru piața internă în sectorul 
gazelor naturale]. Condițiile deciziei de 
aprobare a derogării menționate la acest 
articol nu pot fi schimbate retroactiv decât 
cu acordul tuturor părților implicate.

Justificare

With this amendment new investments are not discriminated against. Conditions of exemption 
approvals should not be changed retrospectively unless all parties involved in granting the 
exemption (holder of the exemption, NRA and Commission) agree.

Amendamentul 90

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Justificare
The proposed comitology procedure would restrict the influence of the European Parliament, 
thus removing essential decisions on the form of the internal market in energy from the scope 
of the legislative procedure. The rules on the granting of exemptions from TPA and 
unbundling legislation concerning new infrastructure are too important to count as 
‘technical’ or ‘not decisive’. Consequently all amendments to this article should be dealt with 
through the ordinary decision-making procedure and not by comitology.
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Amendamentul 91

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate națională de reglementare unică.

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate națională de reglementare unică.

(2) Statele membre garantează 
independența autorității de reglementare și 
se asigură că aceasta își exercită atribuțiile 
în mod imparțial și transparent. În acest 
scop, statul membru se asigură că, în 
momentul îndeplinirii sarcinilor de 
reglementare care îi revin în temeiul 
prezentei directive, autoritatea de 
reglementare este distinctă din punct de 
vedere juridic și independentă din punct de 
vedere funcțional de orice altă entitate 
publică sau privată, precum și că 
personalul său și persoanele responsabile 
de managementul acesteia acționează în 
mod independent de orice interes de piață 
și nu solicită sau acceptă instrucțiuni din 
partea niciunui guvern ori a niciunei 
entități publice sau private.

(2) Statele membre garantează 
independența autorității de reglementare și 
se asigură că aceasta își exercită atribuțiile 
în mod imparțial și transparent. În acest 
scop, statul membru se asigură că, în 
momentul îndeplinirii sarcinilor de 
reglementare care îi revin în temeiul 
prezentei directive și al legislației aferente, 
autoritatea de reglementare:

este distinctă din punct de vedere juridic și 
independentă din punct de vedere 
funcțional de orice altă entitate publică sau 
privată, precum și că personalul său și 
persoanele responsabile de managementul 
acesteia acționează în mod independent de 
orice interes de piață și nu solicită sau 
acceptă instrucțiuni directe din partea 
niciunui guvern ori a niciunei entități 
publice sau private în momentul 
îndeplinirii sarcinilor de reglementare.

(3) Pentru a proteja independența autorității 
de reglementare, statele membre se asigură, 
în special, că:

(3) Pentru a proteja independența autorității 
de reglementare, statele membre se asigură, 
în special, că:

(a) autoritatea de reglementare are 
personalitate juridică, autonomie bugetară 
și resursele umane și financiare 
corespunzătoare necesare în vederea 
îndeplinirii obligațiilor sale; 

(a) autoritatea de reglementare are 
personalitate juridică, autonomie 
financiară și resursele umane și financiare 
corespunzătoare necesare în vederea 
îndeplinirii obligațiilor sale;

(b) organele de conducere ale acesteia 
sunt numite pentru un mandat fix de cel 
puțin cinci ani, care nu poate fi reînnoit și 
nu pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 

(b) membrii consiliului de administrație al 
autorității de reglementare sunt numiți 
pentru un mandat fix de cel puțin cinci ani, 
dar nu mai mare de șapte ani. Pentru 
primul mandat, acest termen este de doi 
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îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

ani și jumătate pentru jumătate dintre 
membri. Membrii nu pot fi eliberați din 
funcție pentru niciun motiv, altul decât în 
cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile 
prevăzute la prezentul articol sau în care au 
comis o faptă din culpă gravă în 
conformitate cu legislația națională;
(ba) nevoile bugetare ale autorității de 
reglementare sunt acoperite prin venituri 
directe din operațiuni de pe piața energiei.

Amendamentul 92

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24b

Textul propus de Comisie Amendamentul

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
care vizează realizarea următoarelor 
obiective:

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
care vizează realizarea următoarelor 
obiective:

(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, 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 și asigurarea eficienței și 
fiabilității rețelelor de aprovizionare cu 
energie, ținând seama de obiectivele pe 
termen lung;

(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 competitive și care să funcționeze în 
mod corespunzător, în vederea realizării 
obiectivului menționat la litera (a); 

(c) eliminarea restricțiilor privind comerțul 
cu gaze naturale între statele membre, 
inclusiv a celor privind dezvoltarea unor 

(c) eliminarea tuturor restricțiilor privind 
comerțul cu gaze naturale între statele 
membre, inclusiv a celor privind 



PE400.700v01-00 82/200 RR\729132RO.doc

RO

capacități transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale și a garanta un flux neîngrădit de 
gaze naturale pe întreg teritoriul 
Comunității;

dezvoltarea unor capacități transfrontaliere 
de transport corespunzătoare pentru a 
satisface cererea pe piață și a consolida 
integrarea piețelor naționale pentru a 
facilita fluxul neîngrădit de gaze naturale 
pe întreg teritoriul Comunității; 

(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 pe termen lung;

(d) garantarea dezvoltării în cel mai 
eficient mod din punctul de vedere al 
costurilor a unor sisteme de rețea 
orientate către consumatori, sigure, fiabile 
și eficiente, care să promoveze adecvarea 
la cerere și care să asigure în același timp 
eficiența energetică și integrarea  
energiilor regenerabile la scară largă și la 
scară redusă (de exemplu biogaz) și a 
producției distribuite atât în rețelele de 
transport, cât și în cele de distribuție;
(da) facilitarea accesului la rețea, în 
special prin eliminarea obstacolelor care 
ar putea împiedica accesul noilor veniți pe 
piață și al energiilor regenerabile;

(e) garantarea acordării stimulentelor 
corespunzătoare în favoarea operatorilor de 
rețele, atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung, pentru a spori eficiența în ceea ce 
privește performanța rețelelor și pentru a 
consolida integrarea pieței;

(e) garantarea acordării stimulentelor 
corespunzătoare în favoarea operatorilor de 
rețele, atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung, pentru a spori eficiența în ceea ce 
privește performanța rețelelor și pentru a 
consolida integrarea pieței;

(f) garantarea funcționării eficiente a 
piețelor interne, precum și promovarea 
concurenței efective, în colaborare cu 
autoritățile din domeniul concurenței.

(f) garantarea unor avantaje pentru 
consumatori prin funcționarea eficientă a 
piețelor interne, promovarea concurenței 
efective în colaborare cu autoritățile din 
domeniul concurenței și asigurarea 
protecției consumatorilor;
(fa) sprijinirea atingerii unor standarde 
ridicate pentru serviciile publice în 
domeniul gazelor naturale, contribuția la 
protejarea consumatorilor vulnerabili și 
asistența pentru garantarea punerii în 
aplicare a măsurilor de protecție a 
consumatorilor prevăzute în anexa A;
(fb) armonizarea proceselor necesare de 
schimb de date.



RR\729132RO.doc 83/200 PE400.700v01-00

RO

Amendamentul 93

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de reglementare au 
următoarele îndatoriri:

(1) Autoritățile de reglementare au 
următoarele îndatoriri, pe care le 
îndeplinesc, după caz, în strânsă 
consultare cu alte autorități europene și 
naționale competente, operatori de 
sisteme de transport și alți actori de pe 
piață, fără a aduce atingere competențelor 
specifice ale acestora:

(a) să asigure respectarea de către 
operatorii de sisteme de transport și de 
distribuție, cât și, acolo unde este cazul, de 
către proprietarii de sisteme și de către 
orice întreprindere din sectorul gazelor 
naturale, a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive și în temeiul 
legislației comunitare pertinente, inclusiv 
în ceea ce privește aspectele 
transfrontaliere;

(a) să asigure respectarea de către 
operatorii de sisteme de transport, de 
distribuție, cât și, acolo unde este cazul, de 
către proprietarii de sisteme și de către 
orice întreprindere din sectorul gazelor 
naturale, a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive și în temeiul 
legislației comunitare pertinente, inclusiv 
în ceea ce privește aspectele 
transfrontaliere;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate și cu  agenția, inclusiv 
să se asigure că există suficientă 
capacitate de interconectare între 
infrastructura lor de transmisie pentru a 
satisface o evaluare de piață globală 
eficientă și criteriile de securitate a 
aprovizionării, fără a discrimina 
furnizorii din diferitele state membre;

(c) să respecte și să pună în aplicare 
deciziile agenției și ale Comisiei;

(c) să respecte și să pună în aplicare toate 
deciziile relevante, cu forță juridică 
obligatorie, ale agenției și ale Comisiei;

(d) să raporteze anual cu privire la 
activitățile sale și la modul de îndeplinire a 
îndatoririlor sale autorităților relevante ale 
statelor membre, Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 

(d) să raporteze anual cu privire la 
activitățile sale și la modul de îndeplinire a 
îndatoririlor sale autorităților relevante ale 
statelor membre, Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
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din domeniul energetic și Comisiei. Acest 
raport acoperă măsurile luate și rezultatele 
obținute în ceea ce privește fiecare din 
sarcinile menționate la prezentul articol;

din domeniul energetic și Comisiei. Acest 
raport acoperă măsurile luate și rezultatele 
obținute în ceea ce privește fiecare din 
sarcinile enumerate la prezentul articol;

(e) să garanteze lipsa subvențiilor 
încrucișate între activitățile de transport, 
distribuție, depozitare, GNL și furnizare;

(e) să monitorizeze respectarea cerințelor 
privind separarea în temeiul prezentei 
directive și în temeiul altor dispoziții 
pertinente din legislația comunitară și să 
garanteze lipsa subvențiilor încrucișate 
între activitățile de transport, distribuție, 
depozitare, GNL și furnizare și, în același 
timp, să se asigure că tarifele de transport 
și distribuție sunt stabilite cu mult timp 
înainte de perioadele în care trebuie să fie 
aplicate;

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport și să 
furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor de 
sisteme de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei pe 10 ani, menționat la 
articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005;

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport și să 
furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor de 
sisteme de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei pe 10 ani, menționat la 
articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005; planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport 
garantează că personalul este suficient de 
numeros și calificat pentru a-și îndeplini 
obligațiile de serviciu; nerespectarea 
planului de investiții atrage sancțiuni 
proporționale aplicate operatorului 
sistemului de transport în conformitate cu 
orientările emise de către agenție;
(fa) să aprobe planurile anuale de 
investiții ale operatorilor de sisteme de 
transport;

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, precum și să revizuiască 
normele privind securitatea și fiabilitatea 
acesteia;

(g) să monitorizeze respectarea normelor 
privind securitatea și fiabilitatea rețelei, să 
stabilească sau să aprobe standarde și 
cerințe pentru calitatea serviciilor și a 
aprovizionării, precum și să revizuiască 
performanțele privind calitatea serviciilor 
și a aprovizionării și normele privind 
securitatea și fiabilitatea rețelei;

(h) să monitorizeze nivelul de transparență, 
garantând respectarea de către 
întreprinderile din domeniul gazelor 

(h) să monitorizeze nivelul de transparență, 
garantând respectarea de către operatorii 
de rețea a obligațiilor privind transparența 
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naturale a obligațiilor privind transparența 
care le revin;

care le revin;

(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;

„(ia) să monitorizeze apariția unor 
practici contractuale restrictive, inclusiv a 
unor clauze privind exclusivitatea, care 
pot împiedica consumatorii noncasnici să 
încheie contracte simultan cu mai mulți 
furnizori sau pot restrânge posibilitatea 
acestora de a face această alegere; după 
caz, autoritățile naționale de reglementare 
informează autoritățile naționale din 
domeniul concurenței cu privire la astfel 
de practici;”

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport și de 
distribuție pentru racordări și reparații;

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport și de 
distribuție pentru racordări și reparații și să 
impună sancțiuni în conformitate cu 
orientările emise de către agenție, dacă  
aceste termene sunt depășite fără motiv 
întemeiat;

(k) să monitorizeze și să revizuiască 
condițiile de acces la instalațiile de 
depozitare, la stocarea în conductă și la alte 
servicii auxiliare, astfel cum se prevede la 
articolul 19;

(k) să monitorizeze condițiile de acces la 
instalațiile de depozitare, la stocarea în 
conductă și la alte servicii auxiliare, astfel 
cum se prevede la articolul 19;

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 
gazelor naturale, protecția consumatorilor 

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

vulnerabili și eficiența și consolidarea 
măsurilor privind protecția consumatorilor 
prevăzute în anexa A;

(m) să publice recomandări, cel puțin pe 
bază anuală, cu privire la conformitatea 
tarifelor de furnizare cu dispozițiile 
articolului 3;

(m) să publice recomandări, cel puțin pe 
bază anuală, cu privire la conformitatea 
tarifelor de furnizare cu dispozițiile 
articolului 3; în cadrul acestor 
recomandări se va acorda atenția cuvenită 
impactului pe care prețurile reglementate 
îl au asupra funcționării pieței (prețuri 
angro și pentru consumatorul final);

(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 efectiv și egal la 
datele privind consumul consumatorilor, 
inclusiv cele privind prețurile și 
cheltuielile aferente pentru toți 
participanții de pe piață, precum și 
aplicarea unui format ușor de înțeles și 
armonizat în ceea ce privește astfel de date 
privind consumul, plata unui acont 
adecvat care să reflecte consumul real și 
accesul prompt al tuturor consumatorilor 
la astfel de date prevăzute la litera (h) din 
anexa A;

(o) să monitorizeze punerea în aplicare a 
regulilor privind rolurile și 
responsabilitățile operatorilor de sisteme de 
transport, ale operatorilor de sisteme de 
distribuție, ale furnizorilor și 
consumatorilor, precum și ale altor actori 
de pe piață în conformitate cu articolul 8b 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005;

(o) să monitorizeze punerea în aplicare a 
regulilor privind rolurile și 
responsabilitățile operatorilor de sisteme de 
transport, ale operatorilor de sisteme de 
distribuție, ale furnizorilor și 
consumatorilor, precum și ale altor actori 
de pe piață în conformitate cu articolul 8b 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005;

(oa) să stabilească sau să aprobe tarifele 
de acces la rețea și să publice metodologia 
utilizată în vederea stabilirii tarifelor;
(ob) să garanteze că fluctuațiile prețurilor 
angro sunt transparente;

(p) să monitorizeze aplicarea corectă a 
criteriilor în conformitate cu care o 
instalație de depozitare intră în sfera de 
aplicare a articolului 19 alineatul (3) sau a 
articolului 19 alineatul (4).

(p) să monitorizeze aplicarea corectă a 
criteriilor în conformitate cu care o 
instalație de depozitare intră în sfera de 
aplicare a articolului 19 alineatul (3) sau a 
articolului 19 alineatul (4).
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Amendamentul 94

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate 
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate 
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale;

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale;

(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 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 orice măsuri necesare și 
proporționale pentru promovarea unei 
concurențe efective și pentru asigurarea 
unei funcționări adecvate a pieței;

(c) să solicite întreprinderilor din domeniul 
gazelor naturale toate informațiile 
relevante în vederea îndeplinirii sarcinilor 
sale;

(c) să solicite întreprinderilor din domeniul 
gazelor naturale toate informațiile 
relevante în vederea îndeplinirii sarcinilor 
sale;

(d) să impună sancțiuni eficiente, adecvate 
și cu caracter de descurajare asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale care nu își respectă obligațiile care 
le revin în temeiul prezentei directive sau 
deciziile autorității de reglementare ori ale 
agenției; 

(d) să impună sancțiuni eficiente, adecvate 
și cu caracter de descurajare asupra 
întreprinderilor din sectorul gazelor 
naturale care nu își respectă obligațiile care 
le revin în temeiul prezentei directive sau 
deciziile autorității de reglementare ori ale 
agenției, sau să propună unui organ 
competent să aplice astfel de sancțiuni; în 
plus, să aplice sau să propună aplicarea 
unor amenzi de până la 10% din cifra de 
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afaceri anuală a operatorului de sistem de 
transport, operatorului de sistem de 
transport sau întreprinderii integrate pe 
verticală, după caz, în cazul nerespectării 
obligațiilor care le revin în temeiul 
prezentei directive;

(e) să aibă drepturi de investigare adecvate, 
precum și competențe relevante privind 
luarea de dispoziții referitoare la 
soluționarea litigiilor în temeiul alineatelor 
(7) și (8);

(e) să aibă drepturi de investigare adecvate, 
precum și competențe relevante privind 
luarea de dispoziții referitoare la 
soluționarea litigiilor în temeiul alineatelor 
(7) și (8);

(f) să aprobe măsurile de salvgardare 
menționate la articolul 26.

(f) să aprobe măsurile de salvgardare 
menționate la articolul 26. 

(3a) În plus față de atribuțiile și 
competențele care îi sunt conferite în 
temeiul alineatelor (1) și (3), atunci când 
un operator de sistem de transport a fost 
desemnat în conformitate cu capitolul 4a, 
autorității de reglementare i se atribuie ce 
puțin următoarele atribuții și competențe:   
(a) să impună sancțiuni, inclusiv amenzi, 
în conformitate cu alineatul 3 litera (d) 
pentru comportament discriminatoriu în 
favoarea întreprinderilor integrate pe 
verticală;

(b)  monitorizează schimburile de 
informații dintre operatorul de sistem de 
transport și întreprinderea integrată pe 
verticală, pentru a se asigura respectarea 
de către primul dintre aceștia a 
obligațiilor sale;
(c) să acționeze ca autoritate de 
soluționare a litigiilor dintre 
întreprinderea integrată pe verticală și 
operatorul de sistem de transport, cu 
privire la toate plângerile înaintate în 
conformitate cu alineatul (7); 
(d) să monitorizeze legăturile comerciale 
și financiare, inclusiv împrumuturile, 
dintre întreprinderea integrată pe 
verticală și operatorul de sistem de 
transport, 
(e) să monitorizeze toate acordurile 
comerciale și financiare, cu condiția ca 
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acestea să respecte regulile pieței;
(f) să solicite explicații întreprinderii 
integrate pe verticală, atunci când i se 
solicită aceasta de către agentul de 
conformitate în temeiul articolului 12g 
alineatul (4). O astfel de justificare 
trebuie să conțină în special elemente de 
probă pentru a nu se produce nici un 
comportament discriminatoriu în 
favoarea întreprinderii integrate pe 
verticală; 
(g) să efectueze inspecții la sediul 
întreprinderii integrate pe verticală și al 
operatorului de sistem de transport; 
(h) să încredințeze unui operator 
independent de sistem, desemnat în 
conformitate cu articolul 9, toate sarcinile 
sau unele dintre sarcinile pe care le 
îndeplinește operatorul de sistem de 
transport, în cazul  încălcării persistente 
de către acesta a obligațiilor care îi revin 
în temeiul directivei, în special în cazul 
unui comportament discriminatoriu 
repetat în favoarea întreprinderii 
integrate pe verticală;
(i) de a solicita orice informație 
operatorului de sistem de transport și de a 
contacta direct toți angajații operatorului 
de sistem de transport; dacă mai există 
îndoieli, aceleași drepturi sunt valabile și 
în cazul întreprinderii integrate pe 
verticală și al filialelor acesteia;
(j)  să efectueze toate inspecțiile necesare 
ale operatorului de sistem de transport și, 
în cazul în care persistă dubii, ale 
întreprinderii integrate pe verticală și ale 
filialelor acesteia; se aplică normele 
prevăzute la articolul 20 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 
privind punerea în aplicare a normelor de 
concurență prevăzute la articolele 81 și 82 
din tratat;
(k) să impună sancțiuni disuasive, efective 
și corespunzăroare operatorului de sistem 
de transport și/sau întreprinderii integrate 
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pe verticală în cazul în care aceștia nu își 
respectă obligațiile ce decurg din 
prezentul articol sau din oricare dintre 
deciziile autorității naționale de 
reglementare; această competență include 
dreptul de a:
(i) impune amenzi eficiente, 
corespunzătoare și disuasive, 
proporționale cu cifra de afaceri a 
operatorului de sistem de transport sau a 
întreprinderii integrate pe verticală;
(ii) emite ordine pentru a pune capăt unui 
comportament discriminatoriu;
(iii) retrage, cel puțin parțial, licența 
operatorului de sistem de transport în 
cazul încălcării repetate a prevederilor 
privind separarea activității prevăzute în 
prezentul articol.

Amendamentul 95

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile de reglementare sunt 
responsabile de stabilirea sau de aprobarea, 
înainte de intrarea în vigoare, a termenilor 
și condițiilor pentru: 

(4) Autoritățile de reglementare sunt 
responsabile de stabilirea sau de aprobarea, 
înainte de intrarea în vigoare, a termenilor 
și condițiilor pentru:

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și metodologiile acestora, sau, 
alternativ, metodologiile pentru stabilirea 
sau aprobarea tarifelor de transport și 
distribuție și monitorizarea acestora și 
termenii, condițiile și tarifele de acces la 
instalațiile GNL, inclusiv metodologiile 
acestora sau, alternativ, metodologiile 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de acces la instalațiile GNL și 
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monitorizarea acestora. Aceste tarife 
reflectă costurile reale, în măsura în care 
corespund costurilor unui operator 
eficient, și trebuie să fie transparente. 
Aceste tarife permit efectuarea investițiilor 
necesare în rețele și în instalații GNL într-
un mod care să garanteze fiabilitatea 
acestora. Aceste tarife nu discriminează 
noii operatori;

(b) furnizarea de servicii de echilibrare. (b) furnizarea de servicii de echilibrare, 
care reflectă costurile și sunt, pe cât 
posibil, neutre din punctul de vedere al 
încasărilor, furnizând în același timp 
stimulente corespunzătoare utilizatorilor 
de rețele, pentru ca aceștia să echilibreze 
intrările și ieșirile. Acestea sunt corecte, 
nediscriminatorii și bazate pe criterii 
obiective.
(ba) accesul la infrastructurile 
transfrontaliere, inclusiv la procedurile de 
atribuire de capacitate și de gestionare a 
congestionării. Acestea au dreptul de a 
cere operatorilor de sisteme de transport, 
dacă este cazul, să modifice termenii și 
condițiile respective.

Amendamentul 96

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea termenilor 
și condițiilor sau metodologiilor tarifelor 
și a serviciilor de echilibrare, autoritățile 
de reglementare garantează faptul că 
operatorilor de rețele li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței, pentru a asigura 
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securitatea aprovizionării și pentru a 
susține activitățile de cercetare conexe.

(5a) Autoritățile de reglementare 
monitorizează gestionarea congestionării 
în cadrul rețelelor naționale pentru 
transportul gazelor naturale.

 Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităților 
naționale de reglementare procedurile lor 
de gestionare a congestionării, inclusiv 
cele privind atribuirea capacităților. 
Înainte de a le aproba, autoritățile 
naționale de reglementare pot cere 
modificări ale acestor proceduri.

Amendamentul 97

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL și 
de distribuție, dacă este cazul, să modifice 
termenii și condițiile, inclusiv tarifele 
menționate la prezentul articol, în scopul 
garantării proporționalității acestora și a 
aplicării lor într-un mod nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, GNL și de distribuție, 
dacă este cazul, să modifice termenii și 
condițiile, inclusiv tarifele menționate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Justificare

Deletion of 'storage’, as the regulation of storage tariffs would discourage investment. Gas 
storage is not a monopoly: a functioning competitive market has developed in this area.  
Regulation would jeopardise existing competition and planned investments in the construction 
of additional gas storage plants, which are urgently needed to boost security of supply in the 
EU.

Amendamentul 98
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice parte care dorește să înainteze o 
contestație cu privire la un operator al unui 
sistem de transport, GNL sau de distribuție, 
o poate înainta autorității de reglementare 
care, în calitate de autoritate de soluționare 
a litigiilor, emite o decizie în termen de 
două luni de la primire. Această perioadă 
poate fi prelungită cu două luni, în cazul în 
care autoritatea de reglementare are nevoie 
de informații suplimentare. Această 
perioadă poate fi prelungită cu acordul 
reclamantului. Decizia autorității de 
reglementare produce efecte obligatorii 
până la o eventuală hotărâre contrarie ca 
urmare a unui apel.

(7) Orice parte care dorește să înainteze o 
contestație cu privire la un operator al unui 
sistem de transport, GNL, de depozitare 
sau de distribuție, o poate înainta autorității 
de reglementare care, în calitate de 
autoritate de soluționare a litigiilor, emite o 
decizie în termen de două luni de la 
primire. Această perioadă poate fi 
prelungită cu două luni, în cazul în care 
autoritatea de reglementare are nevoie de 
informații suplimentare. Această perioadă 
poate fi prelungită cu acordul 
reclamantului. Decizia autorității de 
reglementare produce efecte obligatorii 
până la o eventuală hotărâre contrarie ca 
urmare a unui apel.

Justificare

There should be a route to raise a complaint against a storage operator.

Amendamentul 99

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice parte care se consideră lezată și 
care are dreptul de a contesta o decizie 
luată cu privire la metodologiile urmate în 
temeiul prezentului articol sau pe care 
autoritatea de reglementare este obligată să 
o consulte cu privire la metodologiile 
propuse poate, în termen de două luni de la 
publicarea deciziei sau a propunerii de 
decizie ori într-o perioadă de timp mai 
scurtă prevăzută de statele membre, să 

(8) Orice parte care se consideră lezată și 
care are dreptul de a contesta o decizie 
luată cu privire la metodologiile urmate în 
temeiul prezentului articol sau pe care 
autoritatea de reglementare este obligată să 
o consulte cu privire la metodologiile și 
tarifele propuse poate, în termen de două 
luni de la publicarea deciziei sau a 
propunerii de decizie ori într-o perioadă de 
timp mai scurtă prevăzută de statele 
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depună o contestație în vederea revizuirii 
respectivei decizii sau propuneri de 
decizie. Contestația nu are efect suspensiv.

membre, să depună o contestație în vederea 
revizuirii respectivei decizii sau propuneri 
de decizie. Contestația nu are efect 
suspensiv.

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies.

Amendamentul 100

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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.

Justificare

In many Member States, action to combat anti-competitive behaviour is a matter for the 
competition authorities. However, some Member States have allocated responsibility in this 
and other areas to the regulatory authorities. In the light of these differing legal systems, the 
wording of Article 24c (9) is incorrect.

Amendamentul 101

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Deciziile luate de autoritățile de (12) Deciziile luate de autoritățile de 
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reglementare se motivează. autoritățile de reglementare sunt justificate 
pe deplin  și puse la dispoziția publicului 
pentru a permite verificarea legalității 
acestora.

Amendamentul 102

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața unui 
organism independent.

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața unui 
organism judiciar național sau a unei alte 
autorități naționale independente,  de 
părțile interesate sau de orice guvern. 

Amendamentul 103

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24c – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 

eliminat
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articolul 30 alineatul (3).

Justificare

The definition of the prerogatives of the national regulators goes far beyond the scope of 
measures that could be adopted by comitology procedure.

Amendamentul 104

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a se asigura faptul că 
integrarea piețelor regionale ale gazelor 
naturale este reflectată în structuri de 
reglementare adecvate, autoritățile 
naționale de reglementare din statele 
membre în cauză garantează, în 
cooperare strânsă cu Agenția și sub 
îndrumarea acesteia, că cel puțin 
următoarele sarcini de reglementare sunt 
realizate în ceea ce privește piețele lor 
regionale:

(2) Autoritățile de reglementare 
cooperează cel puțin la nivel regional 
pentru a încuraja încheierea de acorduri 
operaționale necesare în vederea asigurării 
unei gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de gaze 
naturale și distribuirea capacității 
transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel minim al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permițând dezvoltarea unei concurențe 
efective.

(a) cooperarea, cel puțin la nivel regional, 
pentru a încuraja încheierea de acorduri 
operaționale necesare în vederea asigurării 
unei gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de gaze 
naturale și distribuirea capacității 
transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel adecvat al capacității de 
interconectare,  inclusiv prin intermediul 
de noi interconectări, în interiorul regiunii 
și între regiuni, permițând dezvoltarea 
unei concurențe efective și îmbunătățirea 
securității aprovizionării.  
(b) armonizarea, cel puțin la nivelul 
regional corespunzător, a tuturor 
codurilor tehnice și de piață pentru 
operatorii de sistem de transport vizați și 
pentru alți operatori de pe piață;
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(c) armonizarea normelor privind 
gestionarea congestionării; 
(d) adoptarea unor norme care să 
garanteze că proprietarii și/sau gestionarii 
schimburilor de gaze naturale care 
funcționează pe piața regională sunt pe 
deplin independenți de proprietarii și/sau 
gestionarii activelor de producție. 
Autoritățile de reglementare au dreptul de 
a încheia acorduri între ele, pentru a 
favoriza cooperarea în domeniul 
reglementării iar acțiunile menționate la 
alineatul (2) primul paragraf se 
realizează, după caz, în strânsă consultare 
cu celelalte autorități naționale pertinente 
și fără a aduce atingere competențelor 
specifice ale acestora.

Amendamentul 105

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24d - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la obligația autorităților naționale 
de reglementare de a coopera reciproc și 
cu agenția și cu privire la situațiile în care 
agenția capătă competența de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare 
pentru infrastructurile care leagă cel 
puțin două state membre. Aceste măsuri, 
care au scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat
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Justificare

The regulatory regime for cross-border issues, which implies defining the extent of the duties 
of the regulatory authorities to cooperate with each other and with the Agency, is too 
fundamental to be simply determined by comitology process which only concerns "non-
essential elements". The powers conferred on the Agency need a legal basis under the 
framework of classical decision-making process.

Amendamentul 106

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de patru luni, agenția își 
prezintă avizul atât autorității de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât și autorității de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

(2) În termen de două luni, agenția își 
prezintă avizul atât autorității de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât și autorității de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

Justificare

Shortening of deadline.

Amendamentul 107

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24f – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale de reglementare, a 
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel 
puțin cinci ani, toate datele pertinente cu 
privire la tranzacțiile din cadrul 
contractelor de furnizare de gaze naturale 
și de derivate în domeniul gazelor naturale 
cu clienți angro și cu operatori de sisteme 
de transport, precum și cu operatori de 

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorităților competente, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor acestora, timp de 
cel puțin cinci ani, toate datele pertinente 
cu privire la tranzacțiile din cadrul 
contractelor de furnizare de gaze naturale 
și de derivate în domeniul gazelor naturale 
cu clienți angro și cu operatori de sisteme 
de transport, precum și cu operatori de 
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sisteme de depozitare și GNL. sisteme de depozitare și GNL.

Justificare

The rules on the compilation of data in connection with wholesale contracts should be clearly 
defined and relate to the competent authorities' specific tasks. Moreover, the competent 
authorities may comprise bodies other than those referred to in the proposal for a directive.

Amendamentul 108

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele cuprind detalii privind 
caracteristicile tranzacțiilor pertinente, cum 
ar fi durata, regulile privind furnizarea și 
decontarea, precum și cantitatea, datele și 
perioadele de executare, prețurile 
tranzacției, mijloacele de identificare ale 
consumatorului angro în cauză, cât și 
detaliile specifice ale tuturor contractelor 
neîncheiate de furnizare de gaze naturale și 
de derivate în domeniul gazelor naturale. 

(2) Datele pot cuprinde detalii privind 
caracteristicile tranzacțiilor pertinente, cum 
ar fi durata, regulile privind furnizarea și 
decontarea, precum și cantitatea, datele și 
perioadele de executare, prețurile 
tranzacției, mijloacele de identificare ale 
consumatorului angro în cauză, cât și 
detaliile specifice ale tuturor contractelor 
neîncheiate de furnizare de gaze naturale și 
de derivate în domeniul gazelor naturale. 

Justificare

Article 24f is intended solely to describe the framework conditions regarding the obligation to 
store data, not the precise content of the information concerned. This should take place within 
the framework of the relevant guidelines.

Amendamentul 109

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24f – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta orientări care să definească 

eliminat
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metodele și modalitățile de păstrare a 
datelor, cât și formatul și conținutul 
acestora. Aceste măsuri, care au scopul de 
a modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Justificare

The Commission’s proposed power to adopt guidelines using the ‘regulatory procedure with 
scrutiny’ significantly restricts the rights of the European Parliament and should be rejected.

Amendamentul 110
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 24f – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește tranzacțiile cu 
derivate în domeniul gazelor naturale 
efectuate de întreprinderile de furnizare 
cu consumatori angro și cu operatori de 
sisteme de transport, precum și cu 
operatori de sisteme de depozitare și GNL, 
prezentul articol se aplică numai după 
adoptarea, de către Comisie, a orientărilor 
menționate la alineatul (4).

eliminat

Justificare

Since Article 24f paragraph 2 describes sufficiently clear the data to be kept in record, no 
further specification by guidelines is required.

Amendamentul 111

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16a (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A
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Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. Anexa A se înlocuiește cu următorul 
text:
„Fără a aduce atingere reglementărilor 
comunitare privind protecția 
consumatorilor, în special Directivelor 
97/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și 93/13/CE a Consiliului, 
măsurile prevăzute la articolul 3 
urmăresc să garanteze consumatorilor:

 

(a) dreptul la un contract încheiat cu 
prestatorul lor de servicii în sectorul 
gazelor, care să specifice:
- identitatea și adresa furnizorului;

- serviciile furnizate, nivelurile de 
calitate a serviciului oferit, precum și 
termenul necesar pentru racordarea 
inițială;

- … tipurile serviciilor de întreținere 
oferite;
- mijloacele prin care se pot obține 
informații actualizate privind toate 
tarifele aplicabile și redevențele de 
întreținere;
- durata contractului, condițiile de 
reînnoire și reziliere a serviciilor și a 
contractului, existența unui drept de 
denunțare a contractului, fără taxe;
- compensațiile și formulele de 
rambursare aplicabile în caz de 
nerespectare a nivelurilor de calitate a 
serviciilor prevăzute prin contract, 
inclusiv o facturare inexactă și întârziată; 
…

- modalitățile de inițiere a procedurilor 
de soluționare a litigiilor în conformitate 
cu litera (f); 
- informații privind drepturile 
consumatorilor, inclusiv toate drepturile 
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menționate mai sus, comunicate în mod 
clar în facturi și pe site-urile internet ale 
companiilor de electricitate; precum și
- coordonatele autorității de recurs 
competente, precum și detaliile privind 
procedura care trebuie urmată de către 
consumatori în caz de litigiu.
Condițiile contractelor trebuie să fie 
echitabile și trebuie comunicate în 
prealabil. În orice caz, aceste informații 
trebuie furnizate înainte de încheierea 
sau confirmarea contractului. În cazul în 
care contractele sunt încheiate prin 
intermediari, înainte de încheierea 
contractului se furnizează și informațiile 
de mai sus:
(b) notificarea în timp util cu privire la 
orice intenție de modificare a condițiilor 
contractuale și informarea cu privire la 
dreptul de a denunța contractul în 
momentul notificării.  Prestatorii de 
servicii notifică abonaților orice 
majorare a tarifelor, în mod direct și în 
timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul 
primei perioadei normale de facturare 
care urmează imediat intrării în vigoare 
a majorării, într-un mod transparent și 
ușor de înțeles.  Statele membre asigură 
consumatorilor libertatea de a denunța 
contractul, în cazul în care nu acceptă 
noile condiții care le-au fost notificate de 
furnizorul lor de gaze naturale;
(c) primirea de informații transparente 
cu privire la prețurile și tarifele 
practicate, precum și termenii și 
condițiile generale aplicabile, în ceea ce 
privește accesul la și utilizarea serviciilor 
de gaze naturale;
(d) oferirea unei game largi de 
modalități de plată, care nu 
discriminează consumatorii.  Orice 
diferență privind termenii și condițiile 
reflectă costurile pentru furnizor ale 
diferitelor sisteme de plată. Condițiile 
generale trebuie să fie echitabile și 
transparente.  Ele trebuie prezentate 
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într-un limbaj clar și ușor de înțeles.  
Consumatorii trebuie protejați 
împotriva metodelor de vânzare 
necinstite sau care induc în eroare, cum 
ar fi barierele necontractuale impuse de 
către comerciant, de exemplu excesul de 
documentație;
(e) nu sunt nevoiți să plătească o taxă la 
schimbarea furnizorului;
(f) beneficiază de proceduri 
transparente, simple și necostisitoare 
pentru rezolvarea reclamațiilor. În 
special, toți consumatorii au dreptul la 
furnizarea de servicii și la gestionarea 
plângerilor de către furnizorul lor de 
servicii. Aceste proceduri permit 
soluționarea corectă și promptă a 
litigiilor, în termen de trei luni, însoțită, 
acolo unde este cazul, de un sistem de 
rambursare și/sau compensare. Aceste 
proceduri trebuie să respecte, atunci 
când este posibil, principiile enunțate în 
Recomandarea 98/257/CE a Comisiei;
(g) atunci când sunt conectați la rețeaua 
de distribuție a gazelor naturale, 
informarea cu privire la drepturile lor în 
materie de aprovizionare cu gaze 
naturale de o calitate definită, la prețuri 
rezonabile, în conformitate cu legislația 
internă care se aplică;
(h) pot schimba cu ușurință furnizorul și 
au la dispoziție datele lor de consum și că 
pot acorda, prin înțelegere explicită și în 
mod gratuit, oricărei întreprinderi 
autorizate de furnizare … acces la datele 
lor 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 a furnizorilor 
și a consumatorilor la aceste date. Nu se 
pot percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu;

(i) informarea corespunzătoare, cel puțin 
trimestrial, cu privire la consumul real de 
gaze naturale și la costuri. Nu se pot 
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percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu. 
Statele membre garantează că instalarea 
contoarelor inteligente se finalizează cu 
întreruperi minime pentru consumatori, 
în termen de 10 ani de la intrarea în 
vigoare a directivei .../...CE și reprezintă 
responsabilitatea societăților de distribuție 
sau furnizare de gaze naturale. 
Autoritățile naționale de reglementare 
sunt responsabile de monitorizarea 
acestui proces și de stabilirea unor 
standarde comune în acest scop. Statele 
membre garantează că o serie de 
standarde care stabilesc cerințele tehnice 
minime pentru proiectarea și 
funcționarea contoarelor abordează 
aspecte privind interoperabilitatea, în 
scopul de a oferi consumatorilor beneficii 
maxime la costuri minime;
(j) eliminat

(ja) primirea unui decont final de 
lichidare după schimbarea furnizorului 
de gaze naturale, în termen de cel mult o 
lună de la informarea furnizorului în 
cauză.”

Amendamentul 112

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre abrogă toate actele 
cu putere de lege și actele administrative 
care împiedică întreprinderile, autoritățile 
de reglementare sau orice altă autoritate 
din sectorul gazelor naturale să își 
respecte îndatoririle sau să îndeplinească 
obligațiile care le revin în conformitate cu 
prezenta directivă.
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Justificare

Regulatory authorities maybe unable to exercise their legitimate powers or duties under this 
Directive because of national legislation. Artificially low regulated tariffs, which are 
generally enshrined in national law, may prevent the national regulatory authority from 
ensuring no cross-subsidies, and national law may prevent particular measures (e.g. 
auctioning of gas capacity) in certain Member States. Implementation also entails removal of 
such obstacles to effective competition.

Amendamentul 113

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte anuale 
în legătură aplicarea practică și formală a 
prezentei directive în fiecare stat membru.

Justificare

This should ensure an effective implementation of regulations provided in the directive.

Amendamentul 114

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În cazul în care o entitate supusă 
controlului autorității publice este 
implicată în mod direct sau indirect în 
achiziția de părți dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, se comunică 
Comisiei prețul pe care îl implică o astfel 
de tranzacție. Comunicarea include 
certificarea valorii activelor de bază de 
către o societate internațională de audit. 
Comisia utilizează astfel de informații 
numai în scopul exercitării controlului 
asupra ajutoarelor de stat.
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Justificare

It is essential that a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies is guaranteed.
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EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCTION

The gas and electricity markets are of vital importance to the European Union, which on 
several occasions has said that it wants to speak with a single voice as far as energy matters 
are concerned.

In order for the European Union to be able to achieve its objective of establishing an internal 
energy market, it is essential that it create a level playing field, in terms of competition, for all 
companies operating in the gas and electricity sectors.

To that end, the Commission has launched its 3rd energy package, which should implement 
that market liberalisation that previous packages have hitherto failed to do1.

THE SPECIFIC FEATURES OF THE GAS SECTOR

The Commission proposal intends to take the same approach to both the gas and electricity 
sectors.

The proposal is certainly a valid one, in that it will establish a symmetrical, harmonised 
energy market, thereby helping to overcome the high concentration which still exists in a 
number of countries; it will make it easier for new companies to enter the market and will 
ensure conditions of competition which, in the long term, will lead to a reduction in prices to 
the benefit of the final consumer.

However, your rapporteur considers that, given the structural diversity of the two markets, the 
not inconsiderable dependence on non-EU countries in the gas sector, the different ways in 
which the Member States are implementing existing legislation and the existence of 
multi-annual supply contracts in the gas sector, a distinction should be made between the gas 
sector and the electricity sector.

In this regard, your rapporteur maintains that long-term supply contracts should be protected, 
in that they do not actually mean that the operator involved in the supply ‘controls’ the 
network. The Member States can therefore be free, in complying with their obligations under 
the Treaty, to promote agreements which help to improve the production and distribution of 
energy whilst ensuring that final consumers benefit and investments are profitable.

UNBUNDLING

The key part of the package undoubtedly concerns the separation of ownership, which 
expressly prevents vertically integrated companies from holding an interest in both the supply 
and transmission of gas. 

1 The liberalisation process for the gas market began in 1999, although a landmark in the establishment of the 
European energy market was the introduction of the June 2003 directive. 
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Existing legislation, which provides for the functional and legal separation of transmission 
system operators and supply operators, has not helped to resolve the conflict of interests in 
vertically integrated companies which use the network to maintain their dominant position on 
the market, since they have no incentive to invest in new networks and allow access to new 
operators.

Your rapporteur therefore takes the view that the separation of ownership is surely the best 
way of ensuring that transmission operators and supply operators are fully independent of 
each other; it is certainly also the most viable and efficient option compared with that of the 
independent system operator (ISO), which would require unwieldy and complex governance 
structures and strong regulatory control. It should also be remembered that in several Member 
States the ISO experiment has certainly not turned out to be a success.

Of equal urgency is the need to actually separate storage and transmission system operators 
from supply activities depending on vertically integrated companies, in order to ensure the 
transparent management of gas capacities and greater security of supply. Your rapporteur 
believes that in order to limit discriminatory behaviour towards new system operators, access 
to storage should be regulated rather than negotiated.

It is, however, vital that the liberalisation of the gas market be conducted symmetrically, 
providing for a harmonisation of the degree of openness of the national markets. Reciprocity 
should to a certain extent be applied also to third countries; in this regard, while your 
rapporteur approves of the safeguard clause laid down by the Commission, he considers it 
important for the agreements between the EU and non-EU countries, as potential investors, to 
be better regulated in both form and substance.

INDEPENDENCE OF NATIONAL REGULATORS

With its third package, the Commission intends to give the national regulatory authorities a 
key role; they are to have legal personality, budgetary autonomy and will have to prove that 
they are totally independent in their management.

Your rapporteur welcomes the Commission’s proposals seeking to harmonise and 
strengthen the role of the national regulators.

The national regulatory authorities should also be given adequate powers of dissuasion and 
powers to impose sanctions, which should be uniform for all regulators.

Your rapporteur believes that in carrying out fact-finding investigations on the functioning of 
the markets, the regulatory authorities should respect the remit of the Antitrust authorities.

Your rapporteur also agrees with the need to formalise cooperation obligations among 
regulators, leaving it up to the Commission, through the Agency, to ensure that such 
cooperation actually takes place.

INFRASTRUCTURE

The role of infrastructure is certainly paramount in the establishment of an integrated 
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European energy market.
We must not forget the circumstances of the new Member States which, having inadequate, or 
sometimes non-existent, infrastructure, are totally dependent on third-country operators for 
their gas supplies.

The current legislation provides for a range of suggestions designed to encourage investments 
in infrastructure by new operators, by exempting them from the regulated third party access 
rules (TPA).

Your rapporteur is of the opinion that the ultimate aim of the exemptions granted should be to 
boost investment in infrastructure of vital importance for the establishment of an integrated 
European market, meaning not only cross-border investment but also investment in 
regasification plants and gas storage plants.

In relation to the new proposal, which has been slightly modified in order to adapt it to the 
provisions on separation of ownership, your rapporteur believes that in order to avoid any 
ambiguous interpretations, the granting of exemptions should be based on full respect for the 
market, from a pro-competition standpoint, and on clear rules which have been laid down in 
advance in accordance with a specific time-frame. Your rapporteur also considers it necessary 
to protect investments that are in the process of being implemented, by extending the TPA 
exemption scheme to cover them.

While your rapporteur welcomes the Commission proposal providing for systematic 
cooperation between network operators, at least on a regional basis, he believes it is necessary 
to bring that cooperation into effect by making provision for the establishment of a single 
structure for managing the network on a regional basis. The Commission will have to be kept 
informed of that cooperation, in agreement with the Member States.

POWERS OF THE COMMISSION

The directive on common rules for the market in gas provides for an extension of the 
Commission’s powers regarding the adoption of binding guidelines through the so-called 
comitology procedure, in a wide range of cases from the designation and certification of 
transmission operators to monitoring compliance with obligations, implementing regulatory 
powers, granting exemptions for new infrastructure, and so on.

Although your rapporteur welcomes the fact that the Commission is ultimately responsible, 
should it have serious doubts, for settling disputes and conflicts of competence, and for 
imposing binding technical decisions, he nevertheless takes the view that in some parts of the 
directive the Commission is exceeding its powers; in particular, when it is called on to adopt 
the guidelines through the comitology procedure with right of scrutiny, a procedure which is 
actually envisaged for the adoption of general measures designed to amend non-essential 
elements of the directive.

TRANSPARENCY AND CONSUMER PROTECTION

The internal markets in electricity and gas are suffering from a lack of transparency which 
hampers the efficient allocation of resources and prevents new operators from entering the 
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market.

Bills are often illegible and in most cases consumers have no access to data concerning their 
own consumption or to the tariffs applied by operators. Your rapporteur therefore stresses the 
need to increase confidence in the market, by giving consumers (also via specific websites) 
the greatest possible amount of information relating to supply contracts or derivatives, and 
making provision for the right of appeal.

Greater transparency would benefit not only consumers, who would have access to 
information, but also operators themselves, since they will be able to acquire information on 
the market interests of third-country operators, who will be subject to the same transparency 
obligations as European operators. 

Your rapporteur deems it necessary to make operators more responsible with regard to the 
public service offered to consumers, so that, with the aim of assessing their quality of service, 
they provide for ‘social’ tariffs to protect vulnerable consumers.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul 
gazelor naturale
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

Raportor pentru aviz: Bernhard Rapkay

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

 1. Background

The level of competition and market integration achieved in the gas market by the First and 
Second Internal Energy Market Packages is as yet unsatisfactory, and so a further 
readjustment, in the form of the Third Internal Market Energy Package now before us, is most 
welcome. However, while there is a broad agreement on the objectives set out in the 
Commission proposal, the instruments chosen raise some questions.

2. Unbundling provisions

For example, the Commission proposal and the political discussion in general are dominated 
by the issue of ownership unbundling (OU).  This measure is ascribed considerable positive 
effects which go far beyond the aspect of non-discriminatory market access.  However, 
European transmission networks form a natural monopoly, and a change of owner to one who 
was not involved in production and distribution would not alter this.  A proper level of 
regulation is a much more effective instrument to this end.  Moreover, ownership unbundling 
of transmission system operators would amount in practice to expropriation, which would 
raise major constitutional problems at least in some Member States, and would more 
generally raise the issue of the proportionality of the means.  It would lead to years of legal 
disputes with an untold impact on the investment behaviour of the firms concerned, as well as 
on security of supply.  It is also questionable whether ownership bundling would really have 
the effects in terms of market integration and promotion of competition the Commission 
hopes for.

As an alternative, second-string option, the Commission proposes the creation of 
“Independent System Operators”.  This, however, is a less practicable solution.  That being so 
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it is to be welcomed that some Member States have devised a model aimed at effective and 
efficient unbundling of network operators by tightening legal unbundling provisions.  This 
model should be subjected to an unprejudiced examination, but must at any rate go 
considerably beyond the current legal unbundling model.

3. Regulatory framework

In a general way, an intelligent structuring of the regulatory framework is of crucial 
importance to the creation of a properly functioning integrated internal market in energy, far 
more important than ownership unbundling. Accordingly the Commission proposal devotes 
extensive provisions to the issue of regulation, but it leaves a number of questions unanswered 
on the demarcation of competences between the various regulatory bodies.

- In particular, the Agency for the Cooperation of Energy Regulators, which is given only 
consultative powers, is unlikely in this form to fulfil its purpose of bridging the existing 
regulatory gap, mainly as regards interconnectors. The agency should have binding 
decision-making powers in a very clearly defined sphere. Mirroring the national 
regulatory authorities, it should also be independent not only of economic and political 
interests, but also of the Commission. Wider competences also imply that the Agency 
should have more extensive duties of accountability to Parliament and the Council.

- It is good to see that the Commission proposal strengthens the independence, and extent of 
competences, of the national regulatory authorities. Further harmonisation in this area is 
urgently needed.

- The role of the European Network of Transmission System Operators should not be 
exaggerated in relation to that of the Agency, and at any rate its regulatory powers should 
be restricted to drawing up technical codes, and references to any kind of ‘quasi-self-
regulation’ should be avoided.

- Finally there is the question of what role the Commission should play in the future 
regulatory framework. In its proposal for a directive the Commission provides for the 
delegation of wide-ranging competences to itself through the issue of guidelines under the 
comitology procedure. In spite of its choice of the regulatory procedure with scrutiny, 
from Parliament’s point of view the question arises of whether it can really be left to the 
Commission alone to issue guidelines, for example, on the extent of cooperation between 
the regulatory authorities (Article 24d(4)). Other guidelines might also affect the essential 
provisions of the directive, and their substance should therefore, as far as possible, be 
defined in the text of the directive itself and thus subject to the codecision procedure.

4. Comments on the procedure

In view of the tight schedule, the amendments that the situation calls for – particularly as 
regards unbundling provisions – are not practicable at the present stage of this draft opinion. 
Your draftsman will accordingly table amendments for an alternative model at a later date.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Separarea eficientă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenților în ceea ce privește accesul la 
rețea și investițiile. Separarea proprietății, 
care implică desemnarea proprietarului 
rețelei ca operator de rețea, independent de 
orice interese legate de furnizare și 
producție, reprezintă modalitatea cea mai 
eficientă și mai sigură de soluționare a 
conflictului inerent de interese și de a 
garanta siguranța aprovizionării. Din acest 
motiv, în rezoluția sa referitoare la 
perspectivele privind piețele interne de gaz 
și de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietății la nivelul 
transportului ca fiind instrumentul cel mai 
eficient de promovare a investițiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum și a unui acces 
echitabil la rețea pentru operatorii nou 
intrați și a transparenței pieței. Prin urmare, 
statelor membre trebuie să li se solicite să 
garanteze că aceeași persoană sau aceleași 
persoane nu are (au) dreptul de a exercita 
controlul, inclusiv sub forma drepturilor de 
blocare în calitate de acționari minoritari a 
deciziilor de importanță strategică, cum ar 
fi investițiile, asupra unei întreprinderi 
active în domeniul producției sau în 
domeniul furnizării și în același timp de a 
avea vreun interes sau de a exercita vreun 
drept asupra vreunui operator de sistem de 
transport sau asupra vreunui sistem de 
transport. În mod reciproc, controlul asupra 

(7) Separarea eficientă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenților în ceea ce privește accesul la 
rețea și investițiile. Separarea proprietății, 
care implică desemnarea proprietarului 
rețelei ca operator de rețea, independent de 
orice interese legate de furnizare și 
producție, reprezintă o modalitate eficientă 
și sigură de soluționare a conflictului 
inerent de interese și de a garanta siguranța 
aprovizionării. Din acest motiv, în rezoluția 
sa referitoare la perspectivele privind 
piețele interne de gaz și de energie 
electrică, adoptată la 10 iulie 2007, 
Parlamentul European a considerat 
separarea proprietății la nivelul 
transportului ca fiind instrumentul cel mai 
eficient de promovare a investițiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum și a unui acces 
echitabil la rețea pentru operatorii nou 
intrați și a transparenței pieței. Prin urmare, 
statelor membre trebuie să li se solicite să 
garanteze că aceeași persoană sau aceleași 
persoane nu are (au) dreptul de a exercita 
controlul, inclusiv sub forma drepturilor de 
blocare în calitate de acționari minoritari a 
deciziilor de importanță strategică, cum ar 
fi investițiile, asupra unei întreprinderi 
active în domeniul producției sau în 
domeniul furnizării și în același timp de a 
avea vreun interes sau de a exercita vreun 
drept asupra vreunui operator de sistem de 
transport sau asupra vreunui sistem de 
transport. În mod reciproc, controlul asupra 
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unui operator de sistem de transport nu este 
compatibil cu deținerea de interese sau cu 
exercitarea de drepturi asupra unei 
întreprinderi de furnizare.

unui operator de sistem de transport nu este 
compatibil cu deținerea de interese sau cu 
exercitarea de drepturi asupra unei 
întreprinderi de furnizare.

Justificare

It is incorrect to say that ownership unbundling is the quickest and easiest way of ensuring 
security of supply. Security of supply depends on much more diverse factors such as the 
correct degree of regulation. Even after ownership unbundling, the network remains a natural 
monopoly that requires regulation.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Respectarea dispozițiilor privind 
separarea juridică efectivă și eficientă, 
poate permite întreprinderilor integrate pe 
verticală să-și mențină dreptul de 
proprietate asupra activelor rețelei, 
asigurând, în același timp, o separare 
eficientă a intereselor, cu condiția ca 
întreprinderea de rețea să desfășoare toate 
activitățile specifice unui operator de 
rețea și cu condiția punerii în aplicare a 
unor reglementări detaliate și a unor 
mecanisme de supraveghere normativă 
extensive.

Justificare

The Member States must be allowed a third practicable option which does not represent a 
serious interference in the ownership structures of the Member States and enables vertically 
integrated undertakings to continue to operate the network in collaboration, subject to 
compliance with stringent conditions and obligations.

Amendamentul 3
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Pentru a facilita integrarea pe piață, 
procesul de separare ar trebui să permită 
exploatarea comună a câtorva sisteme de 
transport, de exemplu de către un 
operator de sistem regional independent.

Justificare

Effective separation between transmission operators and production or supply businesses is 
essential to ensure non-discriminatory access, but the process of unbundling must lead to 
market integration, not to market fragmentation.   A new recital should be added to make this 
clear.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății și, ca derogare, înființarea de 
operatori de sistem independenți de 
interesele legate de furnizare și de 
producție. Eficiența deplină a soluției 
operatorilor independenți de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care efectuează 
activitățile de furnizare și producție, cu 

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport face 
parte dintr-o întreprindere integrată pe 
verticală, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta între separarea 
proprietății, înființarea de operatori de 
sistem independenți de interesele legate de 
furnizare și de producție și separarea 
juridică efectivă și eficientă a operatorilor 
de sisteme de transport. Eficiența deplină a 
soluției operatorilor independenți de sistem 
trebuie garantată prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acționarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietății fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor 
întreprinderii integrate în acțiuni ale 
întreprinderii care exploatează rețeaua și 
acțiuni ale întreprinderii care efectuează 
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condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății.

activitățile de furnizare și producție, cu 
condiția respectării obligațiilor care rezultă 
în urma separării proprietății. 

Justificare

The Member States must be allowed a third practicable option which does not represent a 
serious interference in the ownership structures of the Member States and enables vertically 
integrated undertakings to continue to operate the network in collaboration, subject to 
compliance with stringent conditions and obligations. 

All three options must also have equal status.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiția 
ca statul membru în cauză să poată 
demonstra respectarea acestei cerințe, ar 
putea exista două organisme publice de 
control distincte care să controleze 
activitățile de producție și furnizare, pe de 
o parte, și activitățile legate de transport, 
pe de cealaltă parte.  

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public și cel 
privat. În acest scop, aceeași persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influență, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât și ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. 

Justificare

Equal treatment irrespective of ownership status.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește Directiva 
2003/55/CE, este necesar să se acorde 
Comisiei competența, în special, de a 
adopta orientările necesare pentru a asigura 
gradul minim de armonizare necesar în 
vederea realizării obiectivului prezentei 
directive. Întrucât măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare și vizează 
completarea Directivei 2003/55/CE prin 
adăugarea unor elemente neesențiale, 
acestea trebuie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

(32) În ceea ce privește Directiva 
2003/55/CE, este necesar să se acorde 
Comisiei competența, în special, de a 
adopta, într-o măsură limitată, orientările 
necesare pentru a asigura gradul minim de 
armonizare necesar în vederea realizării 
obiectivului prezentei directive. Întrucât 
măsurile respective au un domeniu general 
de aplicare și vizează completarea 
Directivei 2003/55/CE prin adăugarea unor 
elemente neesențiale, acestea trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

It is sufficient in this connection that the Commission be empowered to adopt clearly 
delimited guidelines.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) Normele stabilite de prezenta 
directivă pentru gaze naturale, inclusiv 
gaze naturale lichefiate (GNL), se aplică 
într-un mod nediscriminatoriu și 
biogazului și gazului obținut din 
biomasă sau altor tipuri de gaze, în 
măsura în care este posibil din punct de 
vedere tehnic ca acestea să fie injectate și 
transportate în deplină siguranță prin 
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rețeaua de gaze naturale.”

Justificare

Assuming the technical and chemical safety threshold for the different gases are met the need 
for non-discrimination for access between the gases from different sources must be 
emphasized 

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Articolul 3 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2)  Luând pe deplin în considerare 
dispozițiile pertinente ale tratatului, în 
special articolul 86, statele membre pot 
impune întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale, în interesul economic 
general, obligații de serviciu public care 
pot fi legate de securitate, inclusiv de 
securitatea aprovizionării, regularitatea, 
calitatea și prețul furnizării, precum și 
protecția mediului, inclusiv eficiența 
energetică, obiectivele comunitare privind 
utilizarea energiei regenerabile și 
protejarea climatului. Astfel de obligații 
trebuie să fie clar definite, transparente, 
nediscriminatorii și controlabile și 
trebuie să garanteze egalitatea accesului 
la consumatorii naționali pentru 
întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale din Uniunea Europeană. Aceste 
obligații pot lua, în special, forma 
reglementării prețurilor de furnizare, 
inclusiv fixarea unui preț maxim pentru 
furnizarea gazului către consumatorii 
finali. În ceea ce privește securitatea 
aprovizionării și eficiența 
energetică/gestionarea cererii, precum și 
pentru realizarea obiectivelor de 
protecție a mediului menționate la 
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prezentul alineat, statele membre pot 
pune în aplicare o planificare pe termen 
lung, luând în considerare posibilitatea 
accesului la rețea a terților.”

Justificare

It is important explicitly to safeguard the Member States’ right to regulate their prices for gas 
as an essential service. In line with European legislation on mobile telephony, Member States 
must in particular be permitted to set a maximum price for the supply of gas to end users. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/55/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La articolul 3 se adaugă alineatul (7) 
după cum urmează:

eliminat

„(7) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3)”.

Justificare

The general interest obligations are already regulated in the existing directive. Accordingly 
there is no need for Commission guidelines.

Amendamentul 10

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

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

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

Justificare

Seeks to ensure that the guidelines are adopted under the ordinary procedure by Parliament 
and the Council. The transfer of powers to the Commission should remain confined to any 
necessary amendments.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se inserează următorul articol (6a):
„Articolul 6a

Reglementări privind separarea 
operatorilor sistemelor de transport

În vederea asigurării independenței față 
de operatorii sistemelor de transport, 
statele membre vor lua măsurile necesare 
pentru ca, începând cu …*, 
întreprinderile integrate pe verticală să 
respecte fie prevederile articolului 7 
alineatul (1) litera (a)-(d) privind 
separarea completă a dreptului de 
proprietate, fie ale articolului 9b privind 
separarea efectivă și eficientă în 
conformitate cu legislația societăților 
comerciale.
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___________

* Un an de la data transpunerii.”  

Justificare

The Member States must be allowed a third practicable option which does not represent a 
serious interference in the ownership structures of the Member States and enables vertically 
integrated undertakings to continue to operate the network jointly, subject to compliance with 
stringent conditions and obligations.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Seeks to ensure that the guidelines are adopted under the normal procedure by Parliament 
and the Council. The transfer of powers to the Commission should remain confined to any 
necessary amendments. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. La articolul 8 alineatul (1) se 
introduce următorul punct:

„(ba) pune bazele unei capacități 
suficiente de interconectare în cadrul 
infrastructurii de transport pentru a 
îndeplini toate condițiile referitoare la 
capacitate, facilitează eficiența pieței și 
asigură condițiile de securitate ale 
criteriilor de furnizare a gazului.”

Justificare

The tasks of TSOs need to be strengthened to ensure that use of existing capacity is maximized 
on a non-discriminatory basis and new infrastructure is built where there is a market 
demand.  These changes are essential for the integration of the European energy market. 

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. La articolul 8, se adaugă următoarele 
alineate:
„(4a) Operatorul de sisteme de transport 
elaborează, cel puțin la fiecare doi ani, un 
plan de dezvoltare a rețelei pe zece ani. 
Sunt prevăzute măsuri eficiente pentru a 
garanta adecvarea sistemului și siguranța 
aprovizionării. Planul de dezvoltare 
răspunde, în special, cerințelor 
următoare:
(a) comunică participanților de pe piață 
principalele infrastructuri de transport 
care ar trebui construite în următorii zece 
ani; 
(b) conține toate investițiile care au fost 
deja aprobate și identifică noi investiții 
pentru care trebuie să se ia o decizie de 
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punere în aplicare în următorii trei ani. 
(4b) Pentru a elabora acest plan de 
dezvoltare a rețelei pe zece ani, fiecare 
operator de sisteme de transport își 
formează ipoteze rezonabile despre 
evoluția producției, consumului și 
schimburilor cu alte țări, și ține seama de 
actualele planuri europene și regionale de 
investiții pentru rețele. Operatorul de 
sisteme de transport prezintă proiectul, în 
timp util, autorității naționale de 
reglementare.
(4c) Autoritatea națională de 
reglementare consultă toți utilizatorii 
pertinenți ai rețelei pe baza unui proiect al 
planului de dezvoltare a rețelei pe zece 
ani, într-un mod deschis și transparent și 
poate publica rezultatul procesului de 
consultare, în special eventualele 
necesități investiționale. 
(4d) Autoritatea națională de 
reglementare examinează dacă planul de 
dezvoltare a rețelei pe zece ani acoperă 
toate necesitățile investiționale care au 
fost identificate în cadrul procesului de 
consultare și poate solicita operatorului 
de sisteme de transport să își modifice 
planul.
(4e). Dacă un operator de sisteme de 
transport refuză să pună în aplicare o 
investiție specifică menționată în planul 
de dezvoltare a rețelei pe zece ani, care 
urmează a fi efectuată în următorii trei 
ani, statele membre se asigură că 
autoritatea de reglementare are 
competența de:
(a) a solicita ca operatorul de sisteme de 
transport să-și îndeplinească obligațiile de 
investiții prin utilizarea posibilităților sale 
financiare sau
(b) a invita investitori independenți să 
depună o ofertă pentru investițiile 
necesare pentru un sistem de transport și 
poate solicita operatorului de sisteme de 
transport să fie de acord: 
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- ca finanțarea să fie efectuată de o parte 
terță; 
- ca activele noi să fie construite de o 
parte terță; 
- ca activele noi să fie operate de o parte 
terță; și/sau
- cu o creștere de capital pentru a finanța 
investițiile necesare și pentru a permite 
investitorilor independenți să participe la 
capital.
Măsurile pertinente cu privire la finanțare 
fac obiectul aprobării de către autoritatea 
de reglementare.
Dacă un operator de sisteme de transport 
sau o parte terță efectuează o investiție, 
reglementarea tarifelor permite existența 
unor venituri care să acopere costul unor 
astfel de investiții.
(4f) Autoritatea națională de 
reglementare monitorizează și evaluează 
implementarea planului de investiții.
(4g)  Operatorii de sisteme de transport 
sunt obligați să stabilească și să publice 
proceduri transparente și eficiente pentru 
conectarea nediscriminatorie a terților la 
rețea. Procedurile sunt supuse aprobării 
autorității naționale de reglementare.
(4h)  Operatorii de sisteme de transport 
nu pot refuza accesul unui terț pe motivul 
unor eventuale limitări viitoare a 
capacităților disponibile ale rețelei de 
transport, cum ar fi congestionarea unor 
părți îndepărtate ale rețelei de transport. 
Operatorii de sisteme de transport sunt 
obligați să pună la dispoziție toate 
informațiile necesare.
Operatorii de sisteme de transport nu au 
dreptul să refuze un nou punct de 
conectare invocând ca unic motiv faptul 
că acest lucru ar putea antrena costuri 
suplimentare din cauza creșterii 
capacității elementelor din rețea aflate în 
imediata vecinătate a punctului de 
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conectare.”

Justificare

Even though the Effective and Efficient Legal Unbundling option already contains several 
strict provisions for those TSOs, a big part of these provisions need to be valid for ownership 
unbundled TSOs and TSOs under the ISO-option as well. Anti-discriminatory access of third 
parties and necessary investments in the grid always need to be guaranteed, regardless of 
who is the owner of the grid.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Seeks to ensure that the guidelines are adopted under the normal procedure by Parliament 
and the Council. The transfer of powers to the Commission should remain confined to any 
necessary amendments. 

Amendamentul 16

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

8a. Se inserează următorul articol (9b):
„Articolul 9b 

Separarea legală efectivă și eficientă a 
sistemelor de transport
Active, echipamente, personal și identitate
(1) Operatorii de sisteme de transport 
dispun de toate resursele umane, fizice și 
financiare ale unei întreprinderi integrate 
pe verticală, necesare pentru activitatea 
curentă de transport de gaz. În special: 
(a)  toate activele, necesare pentru 
transportul regulat de gaz, sunt în 
proprietatea operatorului sistemului de 
transport;
(b) angajează direct personalul necesar 
pentru activitatea curentă de transport de 
gaz;
(c) resurse financiare adecvate pentru 
proiecte viitoare de investiții sunt puse la 
dispoziție în funcție de planificarea 
financiară anuală;
Domeniile de activitate menționate la 
literele (a)-(c) includ cel puțin:
(i)  reprezentarea operatorului de sistem 
de transport și contacte cu terții și cu 
autoritățile de reglementare;
(ii) asigurarea și reglementarea accesului 
terților, îndeosebi al noilor participanți pe 
piață din domeniul biogazului; 
(iii) încasarea de tarife de acces și de 
decongestionare a traficului, precum și a 
plăților efectuate în temeiul mecanismului 
de compensare între operatorii de sisteme 
de transport în conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 septembrie 2005 privind condițiile 
de acces la rețelele pentru transportul 
gazelor naturale*;
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(ev) exploatarea, întreținerea și 
dezvoltarea sistemului de transport;
(v) planificarea investițiilor care să 
asigure capacitatea pe termen lung a 
sistemului de a satisface cererile 
rezonabile și să garanteze siguranța 
aprovizionării;
(vi) servicii juridice;
(vii) servicii de contabilitate și servicii IT.
(2)  Operatorul de sistem de transport nu 
poate exercita, în afară de activitatea de 
transport, nicio altă activitate, care ar 
putea intra în conflict cu obligațiile sale, 
inclusiv deținerea de acțiuni sau de 
participații la o întreprindere sau la o 
parte a întreprinderii integrate pe 
verticală sau la orice altă companie de gaz 
sau electricitate. Pentru orice excepție 
este necesar acordul preliminar al 
autorității naționale de reglementare și se 
limitează la deținerea de acțiuni și 
participații la alți operatori de rețele.
(3) Operatorul sistemului de transport are 
propria identitate corporativă, care diferă 
în mod semnificativ de cea a 
întreprinderii integrate pe verticală, având 
identitate de marcă, activitate de 
comunicare și sediu proprii.
(4)  Operatorului de sistem de transport 
nu îi este permis să comunice 
întreprinderii integrate pe verticală niciun 
fel de informație sensibilă, ce ar putea 
constitui un avantaj competitiv, dacă nu 
comunică respectiva informație în aceeași 
măsură și fără discriminare tuturor 
participanților pe piață. Tipurile de 
informații vizate de prezenta prevedere 
sunt stabilite de comun acord de către 
operatorul de sistem de transport și 
autoritatea națională de reglementare .
(5) Contabilitatea operatorilor de sisteme 
de transport este verificată de un alt 
auditor decât cel care efectuat verificarea 
întreprinderii integrate pe verticală și a 
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întreprinderilor afiliate acesteia.
Independența conducerii operatorului 
sistemului de transport și a directorului 
executiv / comitetului director 
(6)  Deciziile privind numirea în funcție și 
încetarea prematură a raporturilor de 
muncă ale directorului general, respectiv 
ale membrilor conducerii operatorului de 
sistem de transport, precum și prevederile 
contractuale corespunzătoare în cadrul 
raporturilor de muncă și condițiile 
încetării acestora se comunică autorității 
naționale de reglementare . Respectivele 
decizii și prevederi, intră în vigoare numai 
în cazul în care, în decursul a trei 
săptămâni de la comunicare, autoritatea 
națională de reglementare nu își exercită 
dreptul la apel. Autoritatea de 
reglementare își poate exercita dreptul la 
apel în cazul numirii în funcție și al 
prevederilor contractuale 
corespunzătoare, atunci când există dubii 
considerabile referitor la independența 
profesională a directorului general numit, 
respectiv a membrului conducerii numit 
sau în cazul încetării premature a 
raporturilor de muncă și al prevederilor 
contractuale corespunzătoare, atunci 
când există dubii considerabile referitor la 
temeiul acestor măsuri.
(7) Se asigură dreptul efectiv la apel pe 
lângă autoritatea de reglementare sau un 
tribunal pentru orice apel depus de 
directorul general, respectiv de un 
membru al conducerii operatorului de 
sistem de transport, privind încetarea 
prematură a raporturilor sale de muncă. 
(8) Autoritatea de reglementare trebuie să 
decidă în privința apelului într-un termen 
de șase luni. O depășire a acestui termen 
este posibilă numai dacă este temeinic 
justificată.
(9)  Pentru o perioadă de cel puțin trei ani 
după încetarea raporturilor de muncă în 
cadrul operatorului de sistem de 
transport, directorului general, respectiv 
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membrilor conducerii în cauză, nu îi este 
permis să fie implicat în activitatea 
niciunei filialele a întreprinderii integrate 
pe verticală, care desfășoară activități de 
producție sau de aprovizionare..
(10) Directorul executiv sau membrii 
consiliului executiv nu au niciun interes 
și nu primește nicio compensare de la 
nicio entitate a întreprinderii integrate pe 
verticală alta decât operatorul de sisteme 
de transport. Remunerația sa / a lor nu 
depinde în niciun fel de activitățile 
întreprinderii integrate pe verticală altele 
decât cele ale operatorului de sisteme de 
transport. 
(11)  Directorul general sau membrii 
conducerii operatorului de sistem de 
transport nu sunt autorizați să dețină vreo 
responsabilitate, directă sau indirectă, în 
operarea cotidiană a unei alte filiale a 
întreprinderii integrate pe verticală.
(12) Fără a aduce atingere prevederilor 
prezentului articol, operatorul de sistem 
de transport dispune, în mod independent 
față de întreprinderea de gaz integrată, de 
toate competențele efective de decizie în 
privința activelor necesare pentru 
operarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelei de transport. Aceasta nu 
contravine mecanismelor adecvate de 
coordonare, prin intermediul cărora se 
asigură faptul că compania-mamă poate 
stabili limite generale privind gradul de 
îndatorare a filialelor sale. Aceasta nu 
permite companiei-mamă să dea 
instrucțiuni privind operarea cotidiană, 
nici cu privire la deciziile individuale 
referitoare la construirea sau 
modernizarea conductelor de transport, 
care depășesc limitele din planul 
financiar aprobat sau din orice document 
echivalent.
Consiliul de supraveghere și consiliul de 
administrație
(13) Președinții consiliului de 
supraveghere sau al consiliului de 
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administrație al operatorului de sisteme 
de transport nu ocupă niciun post în nicio 
sucursală a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfășoară activități de 
producție sau de furnizare.
(14) Membrii consiliului de supraveghere 
sau ai consiliului de administrație al 
operatorului de sisteme de transport vor 
include membri independenți, numiți 
pentru un mandat de cel puțin zece ani. 
Numirea lor se comunică autorității de 
reglementare și intră în vigoare în 
conformitate cu prevederile alineatului 
(7).
(15) În virtutea alineatului (13) se 
consideră că un membru al Consiliului de 
supraveghere/Consiliului de administrație 
al unui operator de sistem de transport 
este independent, atunci când nu se află 
într-o relație oneroasă sau de un alt tip cu 
întreprinderea integrată pe verticală, cu 
acționarii majoritari ai acesteia sau cu 
conducerea întreprinderii integrate pe 
verticală sau a acționarilor majoritari, 
care să creeze un conflict de interese ce i-
ar putea influența capacitatea de 
discernământ. În mod special trebuie 
îndeplinite următoarele condiții:
(a) nu a fost angajatul niciunei sucursale 
a întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau de 
furnizare în decursul celor cinci ani 
anteriori numirii ca membru al 
consiliului de supraveghere sau al 
consiliului de administrație;
(b) nu deține participațiuni și nu primește 
nicio compensație din partea 
întreprinderii integrate pe verticală sau a 
altor întreprinderi afiliate, cu excepția 
operatorului sistemului de transport;
(c) nu este implicat în nicio relație de 
afaceri relevantă cu o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de furnizare a 
energiei, în timpul mandatului în cadrul 
consiliului de supraveghere sau al 
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consiliului de administrație; precum și
(d) nu este membru al comitetului director 
al unei societăți în care întreprinderea 
integrată pe verticală numește membri ai 
consiliului de supraveghere sau ai 
consiliului de administrație.
Agentul de conformitate
(16)  Statele membre garantează că 
operatorii de sisteme de transport stabilesc 
și pun în aplicare un program de 
conformitate care stabilește măsurile 
luate pentru a se garanta excluderea 
practicilor discriminatorii. Programul 
conține obligații specifice ale angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. Acesta 
face obiectul aprobării de către 
autoritatea de reglementare. Respectarea 
programului este monitorizată în mod 
independent de agentul de conformitate. 
Autoritatea de reglementare are 
competența de a impune sancțiuni în 
cazul unei aplicări necorespunzătoare a 
programului. 
(17)  Directorul executiv sau consiliul 
executiv al operatorului de sisteme de 
transport numește o persoană sau un 
organism pe post de agent de conformitate 
responsabil de:
(a) monitorizarea punerii în aplicare a 
programului de conformitate;
(b) elaborarea unui raport anual detaliat, 
ale cărui criterii sunt definite de 
autoritatea de reglementare în acord cu 
Agenția europeană pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic; stabilirea de măsuri 
pentru punerea în aplicare a programului 
pentru tratament egal și înaintarea 
raportului autorității de reglementare; 
precum și
(c) emiterea de recomandări privind 
programul de conformitate și punerea sa 
în aplicare.
(18) Independența agentului de 
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conformitate este garantată, în special, de 
prevederile contractului său de muncă.
(19) Agentul de conformitate are 
posibilitatea de a se adresa în mod regulat 
consiliului de supraveghere sau 
consiliului de administrație al 
operatorului de sisteme de transport, al 
întreprinderii integrate pe verticală, 
precum și autorităților de reglementare.
(20) Agentul de conformitate va fi prezent 
la toate ședințele consiliului de 
supraveghere sau ale consiliului de 
administrație al operatorului de sisteme 
de transport care abordează următoarele 
teme:
(a) condițiile de acces și conectare la 
sistem, inclusiv colectarea taxelor de 
acces și a tarifelor de decongestionare, 
precum și a plăților efectuate în temeiul 
mecanismului de compensare între 
operatorii de sisteme de transport în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (CE) nr.1775/2005;
(b) proiectele desfășurate pentru 
funcționarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelelor de sisteme de transport, inclusiv 
investițiile de conectare și interconectare;
(c) dispoziții de compensare, inclusiv 
dispoziții privind rezervele de energie; 
precum și
(d) achizițiile de energie menite să 
acopere pierderile de energie.
(21) Cu ocazia acestor reuniuni, agentul 
de conformitate se asigură că membrilor 
Consiliului de supraveghere/Consiliului 
de administrație nu li se comunică, de o 
manieră discriminatorie, informații 
asupra domeniilor de activitate ale 
producătorilor și companiilor de 
aprovizionare, care ar putea constitui un 
avantaj de natură economică.
(22) Agentul de conformitate are acces la 
toate registrele contabile, evidențele și 
birourile pertinente ale operatorului de 
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sisteme de transport, precum și la toate 
informațiile necesare în vederea 
îndeplinirii sarcinii sale.
(23) Agentul de conformitate este numit și 
destituit de directorul executiv sau de 
consiliul executiv, numai după acordul 
prealabil al autorității de reglementare.
(24) După terminarea mandatului, 
agentul de conformitate nu are dreptul să 
se afle în niciun fel de relații de natură 
oneroasă cu întreprinderea integrată 
vertical, pentru o perioadă de cel puțin 
cinci ani.
Dezvoltarea rețelei și competențele de 
decizie asupra investițiilor
(25)  Fiecare operator de sisteme de 
transport elaborează, cel puțin la fiecare 
doi ani, un plan de dezvoltare a rețelei pe 
zece ani. Sunt prevăzute măsuri eficiente 
pentru a garanta adecvarea sistemului și 
siguranța aprovizionării.
(26) Planul de dezvoltare pe zece a 
rețelelor ar trebui, mai ales:
(a) comunică participanților de pe piață 
principalele infrastructuri de transport 
care ar trebui construite în următorii zece 
ani;
(b) conține toate investițiile care au fost 
deja aprobate și identifică noi investiții 
pentru care trebuie să se ia o decizie de 
punere în aplicare în următorii trei ani.
(27)  Pentru a elabora acest plan de 
dezvoltare a rețelei pe zece ani, fiecare 
operator de sisteme de transport își 
formează ipoteze rezonabile despre 
evoluția producției, consumului și 
schimburilor cu alte țări, și ține seama de 
actualele planuri europene și regionale de 
investiții pentru rețele. Operatorul de 
sisteme de transport prezintă proiectul, în 
timp util, autorității naționale de 
reglementare.
(28) Autoritatea de reglementare consultă 
toți utilizatorii relevanți ai rețelei pe baza 
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unui proiect al planului de dezvoltare a 
rețelei pe zece ani, într-un mod deschis și 
transparent și poate publica rezultatul 
procesului de consultare, în special 
eventualele necesități investiționale.
(29) Autoritatea de reglementare 
examinează dacă planul de dezvoltare a 
rețelei pe zece ani acoperă toate 
necesitățile investiționale care au fost 
identificate în cadrul procesului de 
consultare și poate solicita operatorului 
de sisteme de transport să își modifice 
planul.
(30)  În cazul în care operatorul de sistem 
de transport refuză să efectueze o 
investiție specifică, inclusă în planul de 
dezvoltare pe zece ani a rețelei și menită 
să fie realizată în următorii trei ani, statul 
membru respectiv se asigură că 
autoritatea de reglementare dispune de 
competența necesară pentru a aplica una 
din următoarele măsuri:
(a)  să solicite prin orice mijloace legale 
operatorului de sistem de transport să-și 
execute obligațiile privind investițiile 
folosindu-și resursele financiare sau
(b)  să solicite unor investitori 
independenți să prezinte o ofertă pentru o 
investiție necesară într-o rețea de 
transport și să determine operatorul de 
sistem de transport:
- să accepte finanțarea din partea unui 
terț;
- să accepte construcția executată de un 
terț sau să realizeze noile active 
corespunzătoare, și/sau
- să exploateze activele noi.
Măsurile pertinente cu privire la finanțare 
fac obiectul aprobării de către autoritatea 
de reglementare. În ambele cazuri, 
reglementarea tarifelor permite încasări 
care să acopere costurile unor astfel de 
investiții. 
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(31) Autoritatea de reglementare 
monitorizează și evaluează punerea în 
aplicare a planului de investiții.
Competențele de decizie privind accesul 
terților la rețeaua de transport 
(32) Operatorii de sistem de transport sunt 
obligați să dezvolte și să facă publice 
practici transparente și eficiente care să 
asigure accesul nediscriminatoriu al 
terților la rețea. Procedurile sunt supuse 
aprobării autorității naționale de 
reglementare.
(33)  Operatorii de sisteme de transport nu 
pot refuza accesul unui terț pe motivul 
unor eventuale limitări viitoare a 
capacităților disponibile ale rețelei de 
transport, cum ar fi congestionarea unor 
părți îndepărtate ale rețelei de transport. 
Operatorul de sistem de transport este 
obligat să furnizeze toate informațiile 
necesare.
(34) Operatorii de sistem de transport nu 
au dreptul să refuze un nou acces la rețea 
doar pe baza motivului că creșterea 
necesară a capacității elementelor rețelei 
în zona punctului de racordare la rețea 
implică costuri suplimentare.
Cooperare regională
(35) În cazul în care statele membre 
decid să coopereze la nivel regional, este 
necesară stabilirea de obligații precise 
pentru operatorii de sisteme de transport, 
care să se înscrie într-un interval de timp 
clar definit. De asemenea, aceste obligații 
trebuie să conducă treptat la crearea a 
unui centru regional comun de distribuție 
(common regional dispaching centre), 
responsabil pentru aspecte privind 
securitatea, în termen de cel mult ... **. 
(36) În cazul cooperării între mai multe 
state membre la nivel regional, acestea 
numesc un coordonator regional, în acord 
cu Comisia.
(37) Coordonatorul regional promovează, 
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la nivel regional, cooperarea dintre 
autoritățile de reglementare și orice alte 
autorități publice competente, operatori de 
rețea, burse de energie electrică, 
utilizatori de rețea și actori de pe piață. în 
special, coordonatorul:
(a) promovează noi investiții eficiente 
pentru infrastructura de interconectare. 
În acest scop, el acordă asistență 
operatorilor de sisteme de transport la 
elaborarea planurilor lor pentru 
infrastructura regională de conectare și 
contribuie la coordonarea deciziilor de 
investiție și, după caz, a procedurii de 
Open Season (prin care se evaluează 
evoluția la zi a cererii de energie pe 
piață);
(b) promovează utilizarea eficientă și 
sigură a rețelelor. În acest scop, 
contribuie la coordonarea dintre 
operatorii de sisteme de transport, 
autoritățile naționale de reglementare și 
celelalte autorități naționale responsabile, 
prin elaborarea de alocări și mecanisme 
de protecție comune;
(c) prezintă un raport anual Comisiei și 
statelor membre în cauză, privind 
progresele realizate în regiune și 
dificultățile și obstacolele ce ar putea 
îngreuna aceste progrese.  
Sancțiuni
(38)  În vederea îndeplinirii obligațiilor 
stabilite prin prevederile prezentului 
articol, autoritățile naționale de 
reglementare beneficiază de următoarele 
drepturi: 
(a) dreptul de a solicita orice informație 
din partea operatorului de sistem de 
transport și de a contacta direct 
personalul operatorului de sistem de 
transport; în cazul în care există dubii, 
acest drept se aplică și la nivelul 
întreprinderii integrate pe verticală și al 
filialelor acesteia;
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(b) dreptul de a întreprinde toate 
verificările necesare la nivelul 
operatorului de sistem de transport, iar în 
cazul în care există dubii, la nivelul 
întreprinderii integrate pe verticală și al 
filialelor acesteia; se aplică dispozițiile 
articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 
2002 privind punerea în aplicare a 
normelor de concurență prevăzute la 
articolele 81 și 82 din tratat***.
(39) În vederea îndeplinirii obligațiilor în 
temeiul prezentului articol, autoritatea 
națională de reglementare are dreptul de 
a impune sancțiuni efective, 
corespunzătoare și disuasive operatorului 
de sistem de transport și/sau întreprinderii 
integrate pe verticală, în cazul în care nu 
își îndeplinesc obligațiile impuse lor de 
prevederile prezentului articol sau de 
deciziile autorității naționale de 
reglementare. Acest drept include:
(a) dreptul de a aplica amenzi efective, 
corespunzătoare și disuasive, al căror 
cuantum se stabilește în funcție de cifra 
de afaceri a operatorului de sistem de 
transport;
(b) dreptul de a impune eliminarea 
practicilor discriminatorii;
*JO L 289, 3.11.2005, p. 1. 

** șase ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

***JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Regulament, astfel cum 
a fost modificat ultima dată prin Regulamentul 
(CE) nr. 1419/2006 (JO L 269, 28.9.2006, p. 1).” 

Justificare

The Member States must be given a third practicable option which does not represent a 
serious interference in the ownership structures of the Member States and permits vertically 
integrated undertakings to continue to operate the network in collaboration in accordance 
with strict conditions and obligations. 
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Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2003/55/CE
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

eliminat

Justificare

The adoption of such far-reaching guidelines is not appropriate here.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca autoritatea de 
reglementare să modifice sau să retragă 
decizia de acordare a unei derogări. 
Această perioadă începe în ziua imediat 
următoare primirii notificării. Termenul de 

(5) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări cu privire la regulile de 
concurență, Comisia poate solicita, printr-
o decizie, ca autoritatea de reglementare să 
modifice sau să retragă decizia de acordare 
a unei derogări. Această perioadă începe în 
ziua imediat următoare primirii notificării. 
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două luni poate fi prelungit cu încă două 
luni în cazul în care Comisia are nevoie de 
informații suplimentare. Această perioadă 
începe în ziua imediat următoare primirii 
informațiilor suplimentare complete. 
Perioada de două luni poate fi, de 
asemenea, prelungită cu acordul Comisiei 
și al autorității de reglementare. În cazul în 
care informațiile solicitate nu sunt furnizate 
în cadrul perioadei fixate în cerere, 
notificarea se consideră retrasă cu excepția 
cazurilor în care, înainte de expirarea 
perioadei, fie perioada a fost prelungită cu 
acordul Comisiei și al autorității de 
reglementare, fie autoritatea de 
reglementare a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă.

Termenul de două luni poate fi prelungit cu 
încă două luni în cazul în care Comisia are 
nevoie de informații suplimentare. Această 
perioadă începe în ziua imediat următoare 
primirii informațiilor suplimentare 
complete. Perioada de două luni poate fi, 
de asemenea, prelungită cu acordul 
Comisiei și al autorității de reglementare. 
În cazul în care informațiile solicitate nu 
sunt furnizate în cadrul perioadei fixate în 
cerere, notificarea se consideră retrasă cu 
excepția cazurilor în care, înainte de 
expirarea perioadei, fie perioada a fost 
prelungită cu acordul Comisiei și al 
autorității de reglementare, fie autoritatea 
de reglementare a informat Comisia, 
furnizând justificările corespunzătoare, 
asupra faptului că notificarea este 
considerată a fi completă.

Justificare

It should not be the Commission’s task but the task of ACER to authorise exemptions in this 
connection. The Commission should take decisions only in cases relating to the competition 
rules. 

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

(6) Comisia poate modifica orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se modifică în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).
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Justificare

This proposal is to ensure that the guidelines are adopted by Parliament and the Council 
under the ordinary procedure. Transfer of powers to the Commission should remain limited to 
any adjustments that may prove necessary.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate și să garanteze că 
operatorii de sisteme de transport 
construiesc în comun și separat o 
capacitate suficient de mare de 
interconectare între infrastructurile lor de 
transport, pentru a satisface criterii de 
evaluare a unei piețe eficiente în 
ansamblu și de siguranță a aprovizionării 
cu gaz, fără a discrimina furnizorii din 
diverse state membre;

Justificare

Regulatory scrutiny, whether it is of publicly or privately owned TSOs, will need to ensure 
that decisions on investment and use of infrastructure take equal account of customers solely 
within the national boundaries and of customers using connected systems. In this respect 
paragraph 1.b is weak.  The main purpose or objective of cooperation between National 
Regulatory Authorities needs to be made clear.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) să monitorizeze și să revizuiască (k) să monitorizeze condițiile de acces la 
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condițiile de acces la instalațiile de 
depozitare, la stocarea în conductă și la alte 
servicii auxiliare, astfel cum se prevede la 
articolul 19;

instalațiile de depozitare, la stocarea în 
conductă și la alte servicii auxiliare, astfel 
cum se prevede la articolul 19;

Justificare

The difference between “monitoring” and “reviewing” is unclear. The addendum “and 
reviewing” tends to create a legal basis for specific new ex ante powers on storage, linepack 
and other ancillary services, though the access regime for storage, linepack and ancillary 
services can be offered on a negotiated basis if states allow it. It is crucial that Member States 
have the choice to favour unregulated/market based mechanisms which are proved to be more 
inducive to investment in storage.

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 eficient și egal la 
datele privind consumul consumatorilor 
pentru toți participanții la piață, precum și 
aplicarea unui format armonizat în ceea ce 
privește datele privind consumul și accesul 
la datele prevăzute la litera (h) din anexa 
A;

Justificare

More precise wording is needed to ensure that the natural-gas marked is opened up to all 
market participants.

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) să monitorizeze aplicarea corectă a (p) să monitorizeze aplicarea corectă a 
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criteriilor în conformitate cu care o 
instalație de depozitare intră în sfera de 
aplicare a articolului 19 alineatul (3) sau 
a articolului 19 alineatul (4).

criteriilor în conformitate cu care accesul 
la instalațiile de depozitare și de stocare în 
conductă este necesar din punct de vedere 
tehnic și/sau economic pentru asigurarea 
unui acces eficient la sistem, în vederea 
aprovizionării consumatorilor.

Justificare

This is for coherence with new provisions of article 19 §1 introducing an obligation for 
member states to define and publish criteria according to which it may be determined whether 
access to storage facilities and linepack is technically and/or economically necessary in order 
to provide efficient access to the system for the supply of customers.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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 
autoritatea națională din domeniul 
concurenței și luând în considerare 
competențele respective ale fiecărei 
autorități, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor gazelor naturale și să 
propună măsuri corespunzătoare și 
proporționale necesare pentru promovarea 
unei concurențe efective și pentru 
asigurarea unei funcționări adecvate a 
pieței;

Justificare

Without a clear competition framework, this proposal would grant authorities an unrestricted 
and unpredictable power of intervention into the market, overlapping with national 
competences. 

Gas release programs may create artificial sources of gas supply at short term in a given 
area, but their impact on final prices seems unpredictable in a free market. They are targeted 
on long-term gas import contracts, which would be threatened by a downward trend.

The differences in powers between the energy authority and the competition authority must be 
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taken into account.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora;

(a) conectarea și accesul la sistemele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, metodele de calcul 
ale acestora și condițiile și tarifele de acces 
la instalațiile GNL. Aceste tarife permit 
efectuarea investițiilor necesare în rețele și 
în instalații GNL într-un mod care să 
garanteze fiabilitatea acestora;

Justificare

The methods for calculating transmission and distribution tariffs must be disclosed to the 
regulatory authority. 

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport, de depozitare, GNL 
și de distribuție, dacă este cazul, să 
modifice termenii și condițiile, inclusiv 
tarifele menționate la prezentul articol, în 
scopul garantării proporționalității acestora 
și a aplicării lor într-un mod 
nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor 
infrastructurilor supuse accesului 
reglementat al părților terțe în 
conformitate cu dispozițiile articolului 18, 
articolului 19 alineatul (4) și articolului 
20, dacă este cazul, să modifice termenii și 
condițiile, inclusiv tarifele menționate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.
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Justificare

This is to take account of the fact that the Directive allows for access to infrastructures not to 
be regulated in certain circumstances, i.e. when an exemption is granted under article 22 or 
when negotiated access regime to storage is chosen by a Member State (article 19§3). 

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața unui 
organism independent.

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața unui 
organism judiciar național sau a altei 
autorități naționale independente, care să 
fie independente de părțile interesate sau 
de guvernul statului membru interesat.

Justificare

Where there are appeals against regulatory authority decisions, a body independent of 
private and political influence must help to reach a decision.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul de 
a modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 

(14) Comisia poate modifica orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul de 
a modifica anumite elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se modifică în conformitate cu 
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procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).

Justificare

This proposal is to ensure that the guidelines are adopted by Parliament and the Council 
under the ordinary procedure. Transfer of powers to the Commission should remain limited to 
any adjustments that may prove necessary. 

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24d – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la obligația autorităților naționale de 
reglementare de a coopera reciproc și cu 
agenția și cu privire la situațiile în care 
agenția capătă competența de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare pentru 
infrastructurile care leagă cel puțin două 
state membre. Aceste măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).

(4) Comisia poate modifica orientări cu 
privire la obligația autorităților naționale de 
reglementare de a coopera reciproc și cu 
agenția și cu privire la situațiile în care 
agenția capătă competența de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare pentru 
infrastructurile care leagă cel puțin două 
state membre. Aceste măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se modifică în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 27b 
alineatul (3).

Justificare

This proposal is to ensure that the guidelines are adopted by Parliament and the Council 
under the ordinary procedure. Transfer of powers to the Commission should remain limited to 
any adjustments that may prove necessary. 

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24e – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de patru luni, agenția își 
prezintă avizul atât autorității de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât și autorității de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

(2) În termen de două luni, agenția își 
prezintă avizul atât autorității de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât și autorității de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

Justificare

Shorter time limit

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24e – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

This proposal is to ensure that the guidelines are adopted by Parliament and the Council 
under the ordinary procedure. Transfer of powers to the Commission should remain limited to 
any adjustments that may prove necessary. 

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorității naționale de reglementare, a 
autorității naționale din domeniul 
concurenței și a Comisiei, timp de cel 
puțin cinci ani, toate datele pertinente cu 
privire la tranzacțiile din cadrul 
contractelor de furnizare de gaze naturale 
și de derivate în domeniul gazelor naturale 
cu clienți angro și cu operatori de sisteme 
de transport, precum și cu operatori de 
sisteme de depozitare și GNL.

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziția 
autorităților competente, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor acestora, timp de 
cel puțin cinci ani, toate datele pertinente 
cu privire la tranzacțiile din cadrul 
contractelor de furnizare de gaze naturale 
și de derivate în domeniul gazelor naturale 
cu clienți angro și cu operatori de sisteme 
de transport, precum și cu operatori de 
sisteme de depozitare și GNL.

Justificare

The circumstances for collection of data related to wholesale contracts should be clearly 
defined and related to specific tasks of the competent authorities. Competent authorities may 
include other bodies than those mentioned in the Directive proposal.

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele cuprind detalii privind 
caracteristicile tranzacțiilor pertinente, cum 
ar fi durata, regulile privind furnizarea și 
decontarea, precum și cantitatea, datele și 
perioadele de executare, prețurile 
tranzacției, mijloacele de identificare ale 
consumatorului angro în cauză, cât și 
detaliile specifice ale tuturor contractelor 
neîncheiate de furnizare de gaze naturale și 
de derivate în domeniul gazelor naturale.

(2) Datele pot cuprinde detalii privind 
caracteristicile tranzacțiilor pertinente, cum 
ar fi durata, regulile privind furnizarea și 
decontarea, precum și cantitatea, datele și 
perioadele de executare, prețurile 
tranzacției, mijloacele de identificare ale 
consumatorului angro în cauză, cât și 
detaliile specifice ale tuturor contractelor 
neîncheiate de furnizare de gaze naturale și 
de derivate în domeniul gazelor naturale.  

Justificare

Article 24f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
relevant guidelines that should also be set out by the European Parliament through further 
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amendments.

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
orientări care să definească metodele și 
modalitățile de păstrare a datelor, cât și 
formatul și conținutul acestora. Aceste 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Comisia poate modifica 
orientări care să definească metodele și 
modalitățile de păstrare a datelor, cât și 
formatul și conținutul acestora. Aceste 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
modifică în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

Justificare

This proposal is to ensure that the guidelines are adopted by Parliament and the Council 
under the ordinary procedure. Transfer of powers to the Commission should remain limited to 
any adjustments that may prove necessary. 

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește tranzacțiile cu 
derivate în domeniul gazelor naturale 
efectuate de întreprinderile de furnizare cu 
consumatori angro și cu operatori de 
sisteme de transport, precum și cu operatori 
de sisteme de depozitare și GNL, prezentul 
articol se aplică numai după adoptarea, de 
către Comisie, a orientărilor menționate la 

(5) În ceea ce privește tranzacțiile cu 
derivate în domeniul gazelor naturale 
efectuate de întreprinderile de furnizare cu 
consumatori angro și cu operatori de 
sisteme de transport, precum și cu operatori 
de sisteme de depozitare și GNL, prezentul 
articol se aplică numai după adoptarea 
orientărilor menționate la alineatul (4).
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alineatul (4).

Justificare

This proposal is to ensure that the guidelines are adopted by Parliament and the Council 
under the ordinary procedure. Transfer of powers to the Commission should remain limited to 
any adjustments that may prove necessary. 

Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte anuale 
în legătură cu modul în care progresează 
aplicarea practică și formală a acestei 
directive în fiecare dintre statele membre.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor 
naturale 
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

Raportor pentru aviz: Toine Manders

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.



PE400.700v01-00 152/200 RR\729132RO.doc

RO

 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 
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:

Textul propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

1 JO C , , p. .
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Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre ar trebui să 
promoveze cooperarea la nivel regional și 
să monitorizeze eficiența rețelei la acest 
nivel. Mai multe state membre au 
prezentat deja o propunere în vederea 
realizării acestui obiectiv.

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.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 

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 3
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Statele membre ar trebui să 
promoveze cooperarea regională, cu 
posibilitatea de a desemna un coordonator 
regional, a cărui misiune să fie facilitarea 
dialogului între autoritățile naționale 
competente. În plus, ar trebui conectate la 
rețea noi centrale electrice în timp util și 
în mod adecvat.

Justificare

The third "Energy 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.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Pentru a asigura punerea în aplicare 
adecvată a pachetului, Comisia ar trebui 
să acorde asistență statelor membre care 
întâmpină probleme în acest domeniu.

Justificare

In some Member States the effects of the second energy package remain to be seen; the 
second package has not been implemented or enforced properly yet due to certain national 
specificities.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esențial pentru 

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esențial pentru 



RR\729132RO.doc 155/200 PE400.700v01-00

RO

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.

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 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
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 

(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 
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 eficientă a transparenței 
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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.

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 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 micii consumatori 
casnici și noncasnici. 

(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 a unei piețe autentice, 
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 micii consumatori casnici și noncasnici. 

Amendamentul 8
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Rigiditățile structurale ale 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 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Consumatorii ar trebui să constituie 
centrul acestei directive. Actualele 
drepturi ale consumatorilor ar trebui 
consolidate și garantate și ar trebui să 
includă o mai mare transparență și o mai 
bună reprezentare a intereselor lor. 
Protecția consumatorului înseamnă faptul 
că toți clienții ar trebui să beneficieze de o 
piață competitivă. Drepturile 
consumatorilor ar trebui consolidate de 
către autoritățile naționale de 
reglementare prin crearea unui sistem de 
stimulente și prin impunerea unor 
sancțiuni pentru societățile care nu 
respectă normele privind protecția 
consumatorilor și concurența.
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Justificare

Consumers should be empowered, and should be at the centre of the EU energy policy.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21c) Protecția consumatorilor depinde de 
disponibilitatea modalităților de 
despăgubire eficiente și accesibile tuturor. 
Statele membre ar trebui să introducă 
proceduri rapide și eficace de soluționare 
a litigiilor, incluzând proceduri 
extrajudiciare și un mecanism de 
despăgubire colectivă. 

Justificare

Effective channels of redress are essential to ensure proper consumer protection. These 
measures, which should be of a legally binding nature must also be included among the 
constituent elements of the future Charter on the Rights of Energy Consumers currently being 
drawn up, which should ideally be presented by the Commission no later than six months 
after adoption of this directive.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Toți consumatorii ar trebui să aibă 
dreptul la furnizarea de servicii și la 
soluționarea reclamațiilor de către 
furnizorul lor de servicii în domeniul 
gazelor naturale în conformitate cu 
standardele internaționale ISO 10001, 
ISO 10002 și ISO 10003, iar respectarea 
orientărilor stabilite ar trebui 
monitorizată de către autoritățile 
naționale de reglementare. Noile 
standarde ISO dezvoltate în acest 
domeniu ar trebui, de asemenea, să se 
adauge la standardele necesare. Prezenta 
directivă ar trebui să adopte standarde și 
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practici menționate în propunerea de 
directivă privind anumite aspecte ale 
medierii în materie civilă și comercială 
(2004/0251 (COD)).

Justificare

ISO 10001 provides for customer satisfaction through establishing guidelines for codes of 
conduct. ISO 10002 provides guidelines for complaints handling. ISO 10003 provides 
guidelines for dispute resolution external to organisations. The development of a new ISO 
standard, to be designated ISO 10004, on monitoring and measuring customer satisfaction is 
currently underway, and this should be added to the required standards when completed, by 
means of the regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 eficienței 
energetice și asupra schimbărilor 
obiceiurilor de consum.

(23) Obligațiile de serviciu public și 
universal și standardele comune minime 
care rezultă din acestea trebuie mai bine 
consolidate pentru a se garanta faptul că 
toți consumatorii pot beneficia de 
concurență și prețuri mai echitabile. Un 
aspect esențial în ceea ce privește 
aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă 
accesul la date obiective și transparente 
privind consumul, consumatorii trebuind să 
aibă acces la datele lor privind consumul, 
la prețurile aferente și costurile serviciilor, 
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 
adecvată și să reflecte consumul real de 
gaze naturale. Informațiile privind 
costurile energiei, furnizate 
consumatorilor cel puțin o dată pe 
trimestru, îi vor stimula să economisească 
energie, deoarece le oferă un feedback 
direct referitor la efectele pe care 
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investițiile le-au avut asupra eficienței 
energetice.

Justificare

In pursuit of the objective of free and transparent competition, access to a range of data 
enables consumers to make an educated choice over their supplier of electricity. 
Furthermore, consumers should only be charged for the amount of energy they actually use 
every month

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Statele membre ar trebui să asigure 
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 energetice1, 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 14

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Comisia ar trebui să adopte, după 
consultarea Parlamentului European și a 
Consiliului, o Cartă europeană a 
drepturilor consumatorilor de energie. 
Această Cartă ar trebui să reprezinte o 
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referință pentru măsurile care urmează a 
fi instituite de către statele membre, 
autoritățile naționale de reglementare, 
agenție și de către Comisia Europeană. În 
special, drepturile instituite de Cartă ar 
trebui, dacă este cazul, să fie adoptate de 
către Comisie sub forma unor cerințe 
suplimentare incluse în anexa A la 
Directiva 2003/55/CE prin intermediul 
procedurii de reglementare cu control. 
Carta trebuie să poată fi trimisă tuturor 
consumatorilor în momentul încheierii 
unui nou contract.

Justificare

Once established, the Charter on the Rights of Energy users should be regarded as a 
comprehensive list of consumer rights in the energy sector, and so employed by all national 
and European authorities when regulating energy service providers. In particular, all rights, 
where applicable, established by the Charter that are additional to those already in Annex A 
of this Directive, should be added to the Directive and given full legal force.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) Dialogul regulat între organizațiile 
consumatorilor de energie și toate 
celelalte părți interesate (partenerii 
sociali, autoritățile de reglementare în 
domeniul energiei, reprezentanții 
guvernelor naționale, etc.) cu privire la 
toate aspectele legate de drepturile 
consumatorilor de energie ar trebui 
încurajat, pentru a garanta faptul că se 
depun toate eforturile în vederea 
asigurării unui nivel ridicat de respectare 
a drepturilor consumatorilor de energie. 
În plus, organizațiile consumatorilor și 
autoritățile responsabile pentru protecția 
consumatorilor ar trebui să coopereze 
pentru a verifica corectitudinea 
informațiilor puse la dispoziție de către 
furnizorii de gaze naturale.
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Justificare

A stronger civil society would provide for a better consumer rights protection. It is imperative 
to encourage its growth in all Member States. 

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 transparent și eficient 
pentru cooperarea în domeniul solidarității 
regionale.

Justificare

Regional solidarity cooperation should be accessible to the public - transparency should 
allow a wider public scrutiny. Effective provision of solutions for eventual energy supply 
crisis is essential for the well-being of EU citizens.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 ar trebui să 
garanteze și să monitorizeze integrarea 
piețelor lor naționale și cooperarea între 
operatorii de rețele la nivel european și 
regional.

Amendamentul 18
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 1 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text: 
„(1) Prezenta directivă stabilește 
normele comune privind transportul, 
distribuția, furnizarea și depozitarea 
gazelor naturale, precum și dispozițiile 
referitoare la protecția consumatorilor. În 
acest scop, aceasta definește modalitățile 
de organizare și funcționare a sectorului 
gazelor naturale, de acces pe piață, 
precum și criteriile și procedurile 
aplicabile pentru acordarea de 
autorizații de transport, distribuție, 
furnizare și depozitare a gazelor 
naturale și exploatarea rețelelor.”

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următoarea literă:
„36a. «sărăcie energetică», situație în 
care un consumator casnic nu își poate 
permite să-și încălzească locuința la un 
nivel acceptabil.  Statele membre 
evaluează acest nivel în funcție de 
nivelurile recomandate de Organizația 
Mondială a Sănătății. Această situație se 
evaluează, de asemenea, și în funcție de 
capacitatea consumatorului casnic de a 
achiziționa alte servicii energetice pentru 
locuință la un preț rezonabil.”
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Justificare

Energy poverty is growing within the Member States of the European Union.  We therefore 
need a clear and official definition of energy poverty at EU level to ensure harmonised 
standards of supply and consumer protection in all Member States.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bb
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 2 – punctul 36b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se adaugă următoarea literă:
„36b. «preț accesibil» înseamnă un preț 
definit de statele membre după 
consultarea autorităților naționale de 
reglementare, a partenerilor sociali și a 
altor părți interesate, ținând cont de 
sărăcia energetică;”

Justificare

An 'affordable price' must be established in all the Member States, so as to ensure the 
protection of vulnerable consumers.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Articolul 3 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
"2. Luând pe deplin în considerare 
dispozițiile pertinente ale tratatului, în 
special articolul 86, statele membre pot 
impune întreprinderilor din sectorul 
gazelor naturale, în interesul economic 
general, obligații de serviciu public care 
pot fi legate de securitate, inclusiv de 
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securitatea aprovizionării, regularitatea, 
calitatea și prețul furnizării, precum și 
protecția mediului, inclusiv eficiența 
energetică, obiectivele comunitare privind 
utilizarea energiei regenerabile și 
protejarea climatului. Astfel de obligații 
trebuie să fie clar definite, transparente, 
nediscriminatorii și controlabile și 
trebuie să garanteze egalitatea accesului 
la consumatorii naționali pentru 
întreprinderile din sectorul gazelor 
naturale din Uniunea Europeană. În 
ceea ce privește securitatea 
aprovizionării și gestionarea orientată 
către eficiența energetică și satisfacerea 
cererii și pentru îndeplinirea 
obiectivelor de mediu menționate la 
prezentul alineat, statele membre pot 
pune în aplicare o planificare pe termen 
lung, ținând seama de posibilitatea ca 
terțe părți să dorească accesul la rețea.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Articolul 3 alineatul (3) se înlocuiește 
cu următorul text:
"3. Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta că toți 
consumatorii casnici și micile 
întreprinderi beneficiază de servicii 
universale, și în special de dreptul de a li 
se furniza gaze naturale de o calitate 
specificată, la prețuri accesibile, ușor și 
clar comparabile, transparente și 
nediscriminatorii, inclusiv la prețuri și 
tarife adaptate în funcție de mecanismele 
corespunzătoare de indexare. Aceste 
măsuri se bazează pe consumul efectiv de 
energie și respectând dreptul la alegere, 
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echitate, reprezentare și despăgubiri. 
Statele membre garantează faptul că 
întreprinderile din domeniul gazelor 
naturale asigură calitatea serviciilor.
Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru protejarea 
consumatorilor finali și pentru a asigura 
un nivel ridicat al protecției 
consumatorilor și se asigură, în special, 
că există măsurile de siguranță adecvate 
pentru protecția consumatorilor 
vulnerabili, inclusiv măsuri pentru a-i 
ajuta să evite deconectarea. În acest 
context, ele pot lua măsuri adecvate 
pentru a-i proteja pe consumatorii din 
zonele îndepărtate care sunt racordați la 
rețeaua de gaze naturale. Statele 
membre pot desemna un furnizor de 
ultimă instanță pentru consumatorii 
conectați la rețeaua de gaze naturale. 
Statele membre interzic aplicarea de taxe 
discriminatorii asupra unor anumite 
metode de plată, în special în cazul 
consumatorilor care sunt taxați prin 
intermediul unui contor cu plata în avans. 
Ele garantează un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, în special în 
privința transparenței referitoare la 
condițiile contractuale generale, la 
informațiile generale și la mecanismele 
de soluționare a divergențelor. Statele 
membre asigură ca un consumator 
eligibil să își poată schimba efectiv 
furnizorul. Cel puțin în privința 
consumatorilor casnici, măsurile 
prevăzute în acest articol includ cel puțin 
instituirea drepturilor menționate la 
anexa A. Statele membre consolidează 
poziția pe piață a consumatorilor casnici 
prin crearea și promovarea posibilității de 
regrupare voluntară în vederea 
reprezentării pentru această clasă de 
consumatori.”

Justificare

Vulnerable and low income consumers are more likely to be forced to pay their energy 
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charges by means of a pre-payment meter. As such, discriminatory higher charges for such 
payment methods mean poor consumers frequently pay more than financially more secure 
consumers, in absolute terms as well as by proportion of income. Forms of collective action, 
such as the 'super complaint' system adopted for UK consumers, can provide an effective 
means for consumers to act to uphold their own rights.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Statele membre garantează un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor, în 
special în privința transparenței 
referitoare la condițiile contractuale 
generale, la informațiile generale și la 
mecanismele de soluționare a litigiilor. 
Statele membre garantează că un 
consumator eligibil își poate schimba 
efectiv și cu ușurință furnizorul, într-un 
interval care să nu depășească o lună, în 
mod gratuit. Pentru consumatorii casnici, 
măsurile care vizează aceste obiective 
includ măsurile pentru protecția 
consumatorilor prevăzute în anexa A.” 

(This amendment is almost entirely based on the second part of existing Article 3, paragraph 
3 of Directive 2003/55 EC)

Justificare

It is imperative that customers are able to have the choice of changing suppliers without any 
cost, this would also enable a more competitive market.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1d (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 - alineatul 3b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(3b) Statele membre asigură, de 
asemenea, transparența și predictibilitatea 
prețurilor și tarifelor publicate (și ale 
parametrilor pentru calculul tarifelor), 
precum și ale oricăror mecanisme de 
indexare și condiții aferente prin 
intermediul unor metode de calcul 
inteligibile și ușor accesibile sau prin alte 
forme de comunicare, aduse la cunoștința 
autorității naționale independente de 
reglementare și monitorizate sau aprobate 
de către aceasta. Măsurile sunt 
comunicate de către autoritatea națională 
independentă de reglementare Agenției 
europene pentru cooperarea autorităților 
de reglementare din domeniul energetic.”

Justificare

Transparency in tariffs of gas are needed to ensure consumer protection and that no 
surcharges are being made. It is of the responsibility of Member States to ensure that all 
tariffs or changes in tariffs are being communicated to the consumers.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1e (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 - alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(3c) Statele membre garantează faptul că 
facturile pe care le primesc consumatorii 
de energie sunt transparente și ușor 
accesibile și că acestea se bazează pe 
consumul efectiv de energie. Facturile 
pentru consumul de energie sunt 
furnizate în timp util și suficient de 
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frecvent pentru a oferi informații corecte 
și inteligibile. Statele membre dezvoltă un 
sistem de facturare cu informații 
standardizate care să fie aplicat de către 
toți furnizorii pentru a spori transparența 
și a permite comparabilitatea acestora. 
Consumatorii sunt informați în mod 
regulat și cel puțin în fiecare lună cu 
privire la consumul lor de energie. 
Informațiile referitoare la drepturile 
consumatorilor sunt prezentate pe site-
urile întreprinderilor din domeniul 
gazelor naturale sau ale autorităților 
naționale independente de reglementare.”

Justificare

To ensure better consumer protection, energy consumption should be based on actual energy 
consumption and available to consumer on a monthly basis. This would enable consumers to 
have a better insight in their actual gas consumption and therefore contribute to a more 
considered use of gas. 

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1f (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 - alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1f. La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(3d) Statele membre iau măsuri pentru 
ca furnizorii sau operatorii de rețea să 
instaleze linii de asistență ușor accesibile, 
în vederea remedierii problemelor de 
conectare, precum și a altor aspecte legate 
de calitatea serviciilor, precum și centre 
fizice unice de colectare a tuturor 
solicitărilor de informații din partea 
consumatorilor. Statele membre asigură 
faptul că furnizorii și operatorii de rețea 
instituie un centru de colectare comun 
pentru plângerile înaintate de 
consumatori.”
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Justificare

Suppliers or network operators should be responsible for creating help-lines and help-desks 
to provide consumers with as much information as possible as well as any other help. A 
physical single entry point is of great importance for consumer protection.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Articolul 3 – alineatul 3e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1g. La articolul 3, se adaugă următorul 
alineat:
„(3e) Comisia promovează finanțarea și 
distribuirea către consumatorii individuali 
a „contoarelor inteligente”, care indică cu 
exactitate consumul real de energie și 
timpul de utilizare. Statele membre 
asigură furnizarea adecvată a acestor 
contoare pentru a pune la dispoziția 
consumatorilor informații corecte cu 
privire la consumul de energie și pentru a 
garanta eficiența utilizării finale, în 
conformitate cu anexa A litera (i) din 
anexa A.”

Justificare

Smart meters give consumers a more accurate idea of their actual gas consumption, thereby 
helping to achieve greater end-use efficiency.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 5, se adaugă următorul 
alineat:
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„(1a) Din motive de securitate a 
aprovizionării, trebuie să existe o 
reciprocitate între accesul la activitățile de 
pe piața din amonte din țările terțe și 
accesul la activitățile de pe piața din aval 
din UE sunt asigurate prin intermediul 
unor măsuri adecvate.”

Amendamentul 29

ARTICOLUL 1 – PUNCTUL 3
Articolul 5a – alineatul 3 (Directiva 2003/55/CE)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia adoptă, până la … *, măsuri 
cu privire la cooperarea în domeniul 
solidarității regionale. Aceste măsuri, care 
au scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 30 
alineatul (3).
___________
*Un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Amendamentul 31
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/55/CE
Articolul 5b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

1. Autoritățile naționale și cele de 
reglementare din statele membre 
cooperează între ele în vederea integrării 
piețelor lor naționale cel puțin la nivel 
regional. Acestea asigură, în special, 
cooperarea operatorilor de rețele la nivel 
regional și încurajează convergența și 
coerența cadrului lor juridic și de 
reglementare.

2. Atunci când cooperarea la nivel 
regional dintre diferite state membre 
întâmpină dificultăți serioase, la 
solicitarea comună a acelor state membre, 
Comisia, în acord cu toate statele membre 
în cauză, poate desemna un coordonator 
regional. 
3. Coordonatorul regional promovează, la 
nivel regional, cooperarea autorităților de 
reglementare și a oricăror alte autorități 
publice competente, a operatorilor de 
rețea, a burselor de energie electrică, a 
utilizatorilor de rețea și a actorilor de pe 
piață. În special, acesta:
(a) promovează investiții eficiente pentru 
interconectări. În acest scop, oferă 
asistență operatorilor de sisteme de 
transport în elaborarea planului lor 
regional de interconectare și contribuie la 
coordonarea deciziilor lor privind 
investițiile și, dacă este cazul, a 
procedurilor de tip „open season” 
(rezervarea capacității de transport);
(b) promovează utilizarea eficientă și 
sigură a rețelelor. În acest scop, 
contribuie la coordonarea dintre 
operatorii de sisteme de transport, 
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autoritățile naționale de reglementare și 
alte autorități publice naționale 
competente prin elaborarea unor 
mecanisme comune de alocare și de 
salvgardare;
(c) prezintă Comisiei și statelor membre în 
cauză un raport anual privind progresul 
realizat în regiune și privind toate 
dificultățile sau obstacolele apărute.

Justificare

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

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 33

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

Articolul 9 eliminat
Operatorii independenți de sistem

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

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/55/CE
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritatea de reglementare prevăzută la 
capitolul VIa decide, de la caz la caz, 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 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;
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Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, transparente 
și care să funcționeze în mod 
corespunzător și eficient, în vederea 
realizării obiectivului menționat la litera 
(a);

Justificare

Regional markets should provide gas market which is transparent to the public, and which 
effectively and at reasonable prices provides energy supplies to all consumers in the 
Community.

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24b - litera d

Textul propus de Comisie Amendamenul

(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 pe termen lung;

(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 
scurt, cât și pe termen lung;

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate, pentru a se asigura că 
operatorii de sisteme de transport 
construiesc împreună suficientă 
capacitate de interconectare între 
infrastructurile lor corespunzătoare de 
transmisie pentru a asigura o 
performanță de piață globală eficientă și 
securitatea aprovizionării, fără a 
discrimina furnizorii din diferitele state 
membre;

Justificare

Regulatory scrutiny, whether it is of publicly or privately owned TSOs, will need to ensure 
that decisions on investment and use of infrastructure take equal account of customers solely 
within the national boundaries and of customers using connected systems.  In this respect 
paragraph 1.b is weak.  The main purpose or objective of cooperation between National 
Regulatory Authorities needs to be made clear.

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c - alineatul 1 - litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, precum și să revizuiască 
normele privind securitatea și fiabilitatea 
acesteia;

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, să stabilească sau să 
aprobe standarde și cerințe pentru 
calitatea serviciilor și a aprovizionării, 
precum și să revizuiască performanțele 
privind calitatea serviciilor și a 
aprovizionării și normele privind 
securitatea și fiabilitatea rețelei;

Justificare

Some national regulatory authorities have already this duty to monitor the functioning of the 
electricity market also in terms of quality of supply and services to consumers, who will then 
have a real benefit from more consistent and transparent regulation.
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Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera i (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 plată anticipată care să 
reflecte consumul real, taxele de 
conectare și de deconectare, taxele de 
întreținere 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

Empowering the authority to monitor a wider range of rates and charges is in the interests of 
greater consumer choice

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera l (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor publice în domeniul 

(l) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze pe întreg 
teritoriul UE standarde ridicate, echitabile 
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gazelor naturale, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

și transparente ale serviciilor publice 
pentru consumatorii de gaze naturale și 
să garanteze protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A, care trebuie aplicate în mod 
corespunzător în beneficiul 
consumatorilor, întreprinderile furnizoare 
fiind sancționate în caz de nerespectare a 
dispozițiilor în vigoare;

Justificare

The regulatory authorities must ensure not only the effectiveness of, but also compliance with, 
consumer protection measures.

Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 1 – litera n 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, inclusiv 
prețurile și cheltuielile aferente, precum și 
aplicarea unui format ușor de înțeles și 
armonizat în ceea ce privește astfel de 
date, plata unui avans adecvat care să 
reflecte consumul real și accesul prompt 
al tuturor consumatorilor la astfel de date 
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 43
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să-și îndeplinească îndatoririle menționate 
la alineatele (1) și (2) în mod eficient și 
rapid. În acest scop, autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențe:

(3) Statele membre garantează faptul că 
autorităților de reglementare le sunt 
conferite competențele care să le permită 
să își îndeplinească îndatoririle menționate 
la alineatele (1) și (2) în cadrul definit și în 
cadrul mandatului lor național legal în 
mod eficient și rapid. Autoritatea de 
reglementare are cel puțin următoarele 
competențele:

Amendamentul 44

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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 de documentare cu 
privire la funcționarea piețelor gazelor 
naturale și să decidă, pe baza unor astfel 
de investigații, asupra oricăror măsuri 
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. În absența încălcării normelor în 
materie de concurență, acele măsuri se 
iau în cazul în care mai puțin de 20% din 
afluxul de gaz într-un stat membru sau 
într-o piață corespunzătoare este oferit pe 
piața en-gros printr-un proces transparent 
și nediscriminatoriu, de exemplu un 
schimb;
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Justificare

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). Furthermore in order to facilitate market access for new and smaller gas companies 
and to create more transparency on the gas market.

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și termenii, condițiile și tarifele 
de acces la instalațiile GNL. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora; 

(a) conectarea și accesul la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și metodologiile acestora, sau 
metodologiile pentru stabilirea sau 
aprobarea tarifelor de transport și 
distribuție și monitorizarea acestora și 
termenii, condițiile și tarifele de acces la 
instalațiile GNL, inclusiv metodologiile 
acestora sau, alternativ, metodologiile 
pentru stabilirea sau aprobarea tarifelor 
de acces la instalațiile GNL și 
monitorizarea acestora. Aceste tarife 
permit efectuarea investițiilor necesare în 
rețele și în instalații GNL într-un mod care 
să garanteze fiabilitatea acestora. Aceasta 
poate acoperi tratamentul special de 
reglementare pentru noile investiții;

Justificare

It is appropriate to ensure that the national regulatory authorities are responsible for setting 
or approving transmission and distribution tariffs and their methodologies, or alternatively, 
the methodologies for setting or approving the transmission and distribution tariffs including 
the monitoring of the application of the methodologies for the setting of tariffs. The same shall 
apply for access to LNG facilities.

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24c – alineatul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare se motivează.

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare sunt justificate, 
proporționate și necesare, cu atenție 
specială acordată opiniilor participanților 
pe piață și obligațiilor contractuale 
existente, precum și costurilor prevăzute 
și beneficiilor obținute în urma deciziei.

Justificare

The powers of Regulatory Authorities are listed in 24.c (3), without adequate control in the 
test as to how these far-reaching powers can be exercised, other than clause 12 which states 
“Decisions taken by regulatory authorities shall be motivated”.

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/55/CE
Articolul 24f – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de reglementare poate (3) Autoritatea de reglementare prezintă 
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decide să pună la dispoziția participanților 
pe piață elemente ale acestor informații, cu 
condiția ca informațiile sensibile din punct 
de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piață sau privind 
tranzacțiile individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informațiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 
Directivei 2004/39/CE.

raportul privind rezultatele investigațiilor 
sale sau cerința sa participanților pe piață 
pentru elemente ale acestor informații, 
asigurându-se că informațiile sensibile din 
punct de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piață sau privind 
tranzacțiile individuale să nu fie divulgate.

Justificare

To ensure that there is always transparency in decision making while at the same time 
commercial confidentiality is respected, paragraph 3 needs to be amended.

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 a (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera a - liniuța 7a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. La anexa A, litera (a), se va 
introduce următoarea liniuță:
„– data de expirare este menționată pe 
factură în cazurile în care condițiile 
contractuale impun o durată minimă a 
contractului.”

Justificare

It is imperative that contract duration is stated on the bill to provide consumers with the 
opportunity to plan ahead.

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 16b (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - litera a - liniuțele 7b și 7c (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

16b. La anexa A, litera (a), se vor 
introduce următoarele liniuțe:

„– parametrii de plată și facilitățile 
disponibile;
– specificarea măsurării adecvate și a 
unei facturi informative care să reflecte în 
mod clar consumul consumatorilor 
individuali;”

Justificare

The purpose of this amendment is to provide consumers with information on their supply 
contracts that are clearer and more transparent.

Amendamentul 51

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 16c (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - litera a - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16c. La anexa A, litera (a), se va 
introduce următorul paragraf:
„Toate informațiile care trebuie 
obligatoriu oferite în etapa 
precontractuală sunt prezentate 
consumatorilor pe suport de hârtie sau pe 
alt suport durabil în timp util înainte de 
semnarea contractului și se aplică tuturor 
elementelor din contract. Orice 
modificare a informațiilor dintre etapa 
precontractuală și cea contractuală este 
anunțată în mod explicit în scris sau pe 
alt suport durabil în timp util înainte de 
semnarea contractului.”

Justificare

It is important to have a consistency between pre-contractual information and the contract, in 
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order to provide transparency and protection against fraud to the consumer

Amendamentul 52

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 16d (nou) 
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16d. La anexa A, se adaugă următoarea 
literă:
"(ca) accesul la un site web care să le 
permită să compare prețurile și, astfel, să 
facă alegeri în cunoștință de cauză;”

Justificare

Providing consumers with an internet tool where they can compare prices will enable them to 
learn about the different companies on the market and to educate them on the differences of 
prices. This will be beneficial for the market as it will encourage competitiveness between the 
gas companies.

Amendamentul 53

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 16e (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

16e. La anexa A, litera (f) se înlocuiește 
cu următorul text:
"(f) posibilitatea de a beneficia de 
proceduri transparente, simple și 
necostisitoare pentru rezolvarea 
reclamațiilor. În special, toți 
consumatorii au dreptul la furnizarea de 
servicii și la soluționarea reclamațiilor de 
către furnizorul lor de servicii în 
conformitate cu standardele 
internaționale ISO 10001, ISO 10002 și 
ISO 10003. Aceste proceduri permit 
soluționarea corectă și promptă a 
divergențelor și prevăd, în toate cazurile 
justificate, un sistem de rambursare 
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și/sau compensare. Aceste proceduri 
trebuie să respecte, atunci când este 
posibil, principiile enunțate în 
Recomandarea 98/257/CE a Comisiei;”

Justificare

ISO 10001 provides for customer satisfaction through establishing guidelines for codes of 
conduct. ISO 10002 provides guidelines for complaints handling. ISO 10003 provides 
guidelines for dispute resolution external to organisations. 

Amendamentul 54

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(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 a furnizorilor și a consumatorilor la 
aceste date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

(h) faptul că au la dispoziție datele lor de 
consum și că pot acorda, prin înțelegere 
explicită și în mod gratuit, oricărei 
întreprinderi care are o licență de furnizare, 
acces la datele lor de măsurare, care pot 
include furnizarea de energie disponibilă 
într-o anumită zonă, precum și toate 
mecanismele naționale și comunitare 
menite să promoveze eficiența energetică. 
Partea responsabilă cu gestionarea datelor 
este obligată să furnizeze întreprinderii 
aceste date. Statul membru alege un 
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.

Justificare

This type of information will encourage responsible behaviour in terms of environmental 
impact and will enhance the beneficial influence of consumers on the market trends in this 
sector. This information will be provided under the future Charter on the Rights of Energy 
Consumers on subscribing to a new contract. Furthermore, in order to avoid confusion 
arising from difference tariffs, it is essential for Member States to establish a consumption 
data layout which is readily comprehensible to users.
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Amendamentul 55

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) plătește în avans o sumă care reflectă 
în mod adecvat consumul real. 

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) acces la drepturile consumatorilor pe 
site-urile web ale furnizorilor de gaze.

Justificare

Gas suppliers should be involved in the protection of consumer’s rights and therefore should 
provide all needed information on their own website to educate their customers.

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hc) au acces la simulatoare de tarife pe 
site-urile web ale furnizorilor și ale 
autorităților de reglementare naționale 
independente. 
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Justificare

Educating consumers on their energy consumption is of great importance and therefore all 
companies and national regulators shall provide consumers with simulators of their energy 
consumption. 

Amendamentul 58

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) faptul că sunt informați în mod 
corespunzător, în fiecare lună, cu privire la 
consumul real de gaze naturale și la 
costuri, care pot include furnizarea de 
energie disponibilă într-o anumită zonă, 
precum și toate mecanismele naționale și 
comunitare menite să promoveze eficiența 
energetică. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.  

Justificare

All consumers should every month receive detailed description of their consumption. By 2015 
all households should be equipped with an "intelligent meter" which will provide consumers 
with detailed information on their gas consumption and therefore contribute to a more 
considered use of gas.

Amendamentul 59

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
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partea acestuia. 

Amendamentul 60

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) primirea de detalii privind modul de 
furnizare a informațiilor actualizate 
despre măsurile existente pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice, 
profile comparative pentru consumatorul 
final și/sau specificații tehnice obiective 
pentru echipamentul consumator de 
energie.

Justificare

Consumers should be provided with information on any new technology or system available 
to them, especially in the case of improving energy efficiency.

Amendamentul 61

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) primirea de condiții referitoare la 
schimbările de preț care să le permită să 
înțeleagă cu ușurință efectul acestor 
schimbări.

Justificare

Consumers should be aware of all possible price change in order to understand and make 
informed decisions.

Amendamentul 62
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jc) primirea de informații despre 
furnizarea de energie fără a genera 
investigații ample sau costisitoare

Justificare

All information on energy supply should be available free of charge to all European 
consumers.

Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - litera jd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jd) accesul la informații actualizate 
privind:
- furnizarea de energie disponibilă în 
zona lor; și
- toate programele, mecanismele și 
cadrele financiare și legale naționale ce 
promovează eficiența energetică.

Justificare

Updated information should be provided to all European energy consumers, more specifically 
on the different suppliers of energy in their area and all issues surrounding the promotion of 
energy efficiency.

Amendamentul 64

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera je (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(je) soluționarea extrajudiciară a litigiilor, 
cum ar fi înțelegerile pe cale amiabilă, 
procedurile administrative sau 
procedurile de mediere, care să permită 
soluționarea corectă și promptă (în 
termen de 3 luni) a litigiilor și fără niciun 
cost pentru consumator.

Justificare

A mechanism for out of court settlement should be established to provide consumers with the 
chance to fight any wrong doing from any gas suppliers.

Amendamentul 65

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - litera jf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jf) clarificarea rolului pe care autoritățile 
de reglementare în domeniul energiei îl 
au în soluționarea litigiilor și informarea 
despre acest lucru fără întârziere.

Amendamentul 66

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 17b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - punctul 1a (nou) – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

17b. La anexa A, se adaugă următorul 
punct:
„1a. Comisia:
(a) elaborează, după consultarea 
Parlamentului European și a Consiliului, 
o Cartă europeană a drepturilor 
consumatorilor de energie. Această Cartă 
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reprezintă o referință pentru orientările 
care urmează a fi instituite de către statele 
membre, autoritățile naționale de 
reglementare, agenție și de către 
Comisie.”

Justificare

Once established, the Charter on the Rights of Energy users should be regarded as a 
comprehensive list of consumer’s rights in the energy sector, and so employed by all national 
and European authorities when regulating energy service providers.

Amendamentul 67

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 17b (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - punctul 1a (nou) – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poate adopta măsuri pentru punerea 
în aplicare a prezentei anexe, inclusiv, 
printre altele, în cazurile în care se 
dezvoltă standarde suplimentare 
referitoare la litera (f), alineatul 1, pentru 
incorporarea drepturilor prevăzute în 
Carta europeană a drepturilor 
consumatorilor de energie sau atunci 
când este necesar, pe baza experiențelor 
anterioare. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 30 alineatul (3).

Justificare

All applicable rights articulated in the European Charter on the Rights of Energy Consumers 
that are additional to those already in Annex A, further to the requirements set out in Article 3 
of this Directive, should be added to the Directive and given full legal force. Annex A may 
require further updating in the light of the development of new standards, of experience with 
the operation of this Directive and any emerging consumer problems, as necessary to achieve 
the requirements of Article 3.

Amendamentul 68
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 17c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - punctul 1b (nou) - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

17c. La anexa A, se adaugă următorul 
punct:
„1b. Statele membre garantează:
(a) că măsurile existente pentru 
consumatorii vulnerabili sunt bine 
orientate și evaluate periodic. Măsurile 
sunt bine echilibrate pentru a nu 
împiedica deschiderea pieței, pentru a nu 
crea discriminări printre furnizorii 
europeni de energie, distorsiona 
competiția, restricționa revânzarea și 
pentru a nu da naștere unui tratament 
discriminatoriu față de alți consumatori.”

Justificare

As the status of vulnerable consumers is constantly changing it is therefore necessary to 
regularly review the protection criteria.

Amendamentul 69

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - punctul 1b (nou) - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) că organismele competente la nivel 
național monitorizează ofertele de gaze 
naturale disponibile pe piață. Acestea 
prezintă publicului rezultatele 
monitorizării prețurilor o dată pe an, într-
o manieră ce permite compararea 
prețurilor și a condițiilor de bază ale 
ofertelor disponibile.
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Justificare

Monitoring of prices by national body is needed to provide consumers with relevant 
information on the evolution of prices.

Amendamentul 70

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1c (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - punctul 1b (nou) – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în condițiile în care furnizarea de gaz 
natural satisface nevoile de bază din 
gospodărie, este adoptată și publicată o 
definiție a consumatorilor vulnerabili și 
pusă în aplicare de către toți furnizorii de 
gaze naturale. Comisia inițiază proceduri 
pentru încălcarea dreptului comunitar 
împotriva statelor membre care nu adoptă 
și aplică această definiție.

Justificare

This amendment seeks for more protection of vulnerable consumers. It is of the role of the 
Member States to define who the vulnerable consumers are according to national criteria.

Amendamentul 71

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 17b (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - punctul 1b (nou) – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prețuri și condiții speciale pentru 
categorii bine definite de consumatori cu 
nevoi speciale sunt de așa natură încât 
acești consumatori au acces sistematic la 
oferta cu cel mai mic preț de pe piață.

Justificare

Consumers in remote areas should be subject to the same supply and price conditions as 
consumer in major agglomeration. 
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Amendamentul 72

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 17d (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - punctul 1c (nou) – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

17d. La anexa A, se adaugă următoarea 
literă:
„1c. Se iau în considerare următoarele 
aspecte referitoare la consumatori:
(a) se dezvoltă cele mai bune modalități de 
a promova organizarea oficială a 
reprezentării consumatorului de energie 
care contribuie la inventarierea regulată 
și la evaluarea evoluțiilor pieței.”

Justificare

A stronger civil society would provide for a better consumer rights protection. It is imperative 
to encourage its growth in all Member States. 

Amendamentul 73

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 17d (nou)
Directiva 2003/55/CE;
Anexa A - punctul 1c (nou) - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferte promoționale permit 
consumatorilor europeni de energie să 
beneficieze într-o mare măsură de 
facilități de măsurare ce reflectă 
consumul real și de informații despre 
perioada de consum.

Amendamentul 74

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 17d (nou)
Directiva 2003/55/CE
Anexa A - punctul 1c (nou) - litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) gazele naturale sunt furnizate 
consumatorilor contra unei sume de bani. 
Deconectarea este considerată ca o ultimă 
soluție în caz de neplată.

Justificare

Disconnection should be avoided when possible and replaced by some alternative option. 
Disconnection could have grave consequences on households and therefore should be 
avoided especially in the coldest months of the year.
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