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Amendamentul 16
Mariela Velichkova Baeva

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 1 – litera d

Text propus de Comisie Amendamentul

(d) un program anual de activitate; (d) adoptă un program anual de activitate;

Or. en

Amendamentul 17
Mariela Velichkova Baeva

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 1 - litera e

Text propus de Comisie Amendamentul

(e) un raport anual; (e) adoptă un raport anual;

Or. en

Amendamentul 18
Mariela Velichkova Baeva

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 1 – litera f

Text propus de Comisie Amendamentul

(f) perspectivele anuale de vară și de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităților.

(f) adoptă perspectivele anuale de vară și 
de iarnă cu privire la adecvarea 
capacităților.
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Or. en

Amendamentul 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendamentul

1. După consultarea agenției, Comisia
poate invita Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică să pregătească, într-un 
termen rezonabil, coduri în domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care apreciază că aceste coduri 
sunt necesare pentru funcționarea 
eficientă a pieței.

(1) la recomandarea agenției și după ce 
aceasta a consultat părțile vizate, Comisia
elaborează, pentru Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică, orientări strategice care 
cuprind elementele menționate la 
articolul 2c alineatul (1) litera (c) și la 
articolul 2c alineatul (3), pe baza cărora 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
pregătește codurile din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (1) 
litera (c) și la articolul 2c alineatul (3).

Or. en

Justificare

In the interests of competition (to ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the single market), the Agency should be given more power to regulate 
ENTSO. To achieve this aim, the Agency should provide formal advice to the Commission at 
the beginning of the regulatory process in the form of strategic guidelines, on which the 
ENTSO may prepare technical codes. This process will avoid the possibility of the TSOs 
being self-regulated. The same process should also apply for the 10-year investment plan 
(Article 2c(1c)).
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Amendamentul 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(1a) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
elaborează codurile detaliate, în 
conformitate cu alineatul (1), și le supune 
spre aprobare agenției. 

Or. en

Justificare

In the interests of competition (to ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the single market), the Agency should be given more power to regulate 
ENTSO. To achieve this aim, the Agency should provide formal advice to the Commission at 
the beginning of the regulatory process in the form of strategic guidelines, on which the 
ENTSO may prepare technical codes. This process will avoid the possibility of the TSOs 
being self-regulated. The same process should also apply for the 10-year investment plan 
(Article 2c(1c)).

Amendamentul 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 1b (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(1b) Agenția controlează conformitatea 
codurilor prezentate de Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică cu 
orientările strategice prevăzute la 
alineatul (1).  
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Or. en

Justificare

In the interests of competition (to ensure non-discrimination, effective competition and the 
efficient functioning of the single market), the Agency should be given more power to regulate 
ENTSO. To achieve this aim, the Agency should provide formal advice to the Commission at 
the beginning of the regulatory process in the form of strategic guidelines, on which the 
ENTSO may prepare technical codes. This process will avoid the possibility of the TSOs 
being self-regulated. The same process should also apply for the 10-year investment plan 
(Article 2c(1c)).

Amendamentul 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenția monitorizează modul în care 
aceste coduri sunt puse în aplicare de 
către Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică și 
semnalează Comisiei orice încălcare a 
acestora; Comisia ia măsurile necesare 
pentru a asigura corectitudinea punerii în 
aplicare.  

Or. en

Justificare

The proposed Directive gives too much power to ENTSO.. The monitoring of the above 
mentioned codes need to be fair and objective, to ensure non-discrimination, effective 
competition and the efficient functioning of the market. Therefore, it cannot be entrusted to 
the TSOs themselves but should constitute a task of the Agency.
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Amendamentul 23
Daniel Dăianu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2h – alineatul 1 – primul paragraf

Text propus de Comisie Amendamentul

1. Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică, pentru a 
contribui la îndeplinirea sarcinilor 
menționate la articolul 2c alineatul (1).
Aceștia publică, în special, un plan 
regional de investiții la fiecare doi ani și 
pot lua decizii privind investițiile pe baza 
acestuia.

1. Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică, pentru a 
contribui la îndeplinirea sarcinilor 
menționate la articolul 2c alineatul (1). În 
mod special, aceștia oferă informații 
asupra planurilor lor de dezvoltare, 
publică un plan regional de investiții la 
fiecare doi ani și pot lua decizii privind 
investițiile pe baza acestuia, cu acordul 
prealabil al Agenției pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic.

Or. en

Justificare

For proper unbundling, Transport System Operators should be able to take investment 
decisions. For a functional energy market, coordination should be ensured at the European 
level.

Amendamentul 24
Daniel Dăianu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 5 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii de sisteme de transport 
publică datele pertinente cu privire la 
cererea previzionată și la cererea reală, la 

4. Operatorii de sisteme de transport 
publică datele pertinente cu privire la 
cererea previzionată și la cererea reală, la 
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disponibilitatea și utilizarea reală a
activelor de producție și de sarcină, la 
disponibilitatea și utilizarea rețelei și a 
interconectărilor, precum și la energia de 
echilibrare și la capacitatea de rezervă.

disponibilitatea și utilizarea reală a rețelei 
și a interconectărilor, la energia de 
echilibrare și la capacitatea de rezervă.
Datele individuale privind generatoarele 
și sarcinile, precum și datele referitoare la 
rețeaua de transport pot rămâne 
confidențiale dacă  protecția 
infrastructurilor critice o impune. Totuși, 
acest regim de confidențialitate nu se 
aplică în relațiile cu Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia și Agenția 
pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energetic.

Or. en

Justificare

Confidentiality measures are indeed justified due to safety and national security reasons. 
However, particularly because there is great interdependence between national networks and 
their safety has to be enhanced, it is enssential that proper information reaches the European 
level. Adequate strategies need to be designed at the European level in order to allow for 
efficient crisis prevention.
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