
AM\713546RO.doc PE404.393v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2007/0195(COD)

17.3.2008

AMENDAMENTELE
89 - 225

Proiect de raport
Eluned Morgan
(PE402.516v01-00)

Normele comune pentru piaţa internă de energie electrică 

Propunere de directivă – act de modificare
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))



PE404.393v01-00 2/112 AM\713546RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\713546RO.doc 3/112 PE404.393v01-00

RO

Amendamentul 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Experienţa punerii în aplicare a 
Directivei 2003/54/CE arată avantajele ce 
pot rezulta dintr-o piaţă internă în materie 
de energie electrică din punctul de vedere 
al eficientizării, scăderii preţurilor, 
ridicării standardelor de prestare a 
serviciilor şi creşterii competitivităţii.  
Rămân totuşi deficienţe semnificative şi 
posibilităţi de îmbunătăţire a funcţionării 
pieţei, fiind necesare dispoziţii concrete 
care să asigure condiţii egale de generare, 
mai ales prin includerea tuturor costurilor 
de mediu pe termen scurt şi lung, şi 
reducerea riscului dominării pieţei şi 
comportamentului agresiv pe piaţă, 
garantând tarife de transport şi distribuţie 
nediscriminatorii, prin accesul la reţea pe 
baza unor tarife publicate înainte de 
intrarea lor în vigoare, precum şi 
protejarea drepturilor clienţilor mici şi 
vulnerabili şi dezvăluirea informaţiilor 
privind sursele de energie pentru 
generarea de energie electrică şi a 
referinţelor, acolo unde acestea sunt 
disponibile, cu privire la impactul lor 
asupra mediului.

Or. en

Justificare

Insert back the important recital 2 of Directive 2003/54. Unless the environmental costs 
associated with electricity generation are included in the price the market will remain 
distorted.  As attempts are made through the ETS to include the cost of CO2 emission via the 
auctioning of certificates parallel initiative must be included to incorporate other 
environmental costs into the energy price. The Commission should begin monitoring such 
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market distortions.

Amendamentul 90
Esko Seppänen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Armonizarea generală a pieţei 
energiei electrice generează efecte 
neechilibrate în ceea ce priveşte preţurile 
în diferite ţări.

Or. en

Justificare

In countries which enjoy cheap electricity the demand from the countries with expensive 
electricity diminishes the supply through the exports of electricity and the diminished supply 
increases the prices paid by the consumers. That is why harmonisation also has a negative 
impact on the markets, and this should also be taken into consideration.

Amendamentul 91
Esko Seppänen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2b) Efectele armonizării trebuie studiate 
cu atenţie, date fiind consecinţelor 
neechilibrate cauzate de preţurile en gros 
la periferie şi de profiturile pe care 
producătorii de energie hidroelectrică şi 
nucleară le obţin din sistemul de 
comercializare a cotelor de emisii. 

Or. en
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Justificare

The pricing mechanism in the harmonised European electricity market creates windfall 
profits for the companies which produce hydro and nuclear energy and which do not need 
emission rights. The wholesale price in the electricity Exchanges is today based on the price 
at the margin and is defined by the highest productions costs plus the price of the emission 
rights even though the producer does not need them. The price system must be developed in 
such a way that the wholesale price on electricity exchanges takes into account differences in 
the production costs.

Amendamentul 92
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Cu toate acestea, în prezent, nu se poate 
garanta niciunei companii europene
dreptul de a vinde energie electrică în 
orice stat membru, în condiţii de egalitate, 
fără discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru, întrucât cadrul juridic actual nu 
este suficient de dezvoltat.

(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 condiţii de egalitate, 
fără discriminare sau vreun dezavantaj. Nu 
există, în special, un acces 
nediscriminatoriu la reţea şi nici un nivel 
comparabil în ceea ce priveşte 
supravegherea normativă din fiecare stat 
membru, întrucât cadrul juridic actual nu 
este suficient de dezvoltat.

Or. en

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.
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Amendamentul 93
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Siguranţa aprovizionării cu 
electricitate este de o importanţă vitală 
pentru dezvoltarea societăţii europene, 
pentru punerea în aplicare a unei politici 
durabile privind schimbările climatice, 
precum şi pentru încurajarea concurenţei 
în cadrul pieţei interne. În acest sens, 
interconectările transfrontaliere ar trebui 
dezvoltate în cpntinuare, pentru a asigura 
furnizarea/aprovizionarea cu toate sursele 
de energie la cel mai scăzut preţ posibil 
atât pentru consumatori, cât şi pentru 
sectorul industrial din cadrul Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 94
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Separarea proprietăţii între companii 
care produc şi furnizează energie electrică 
şi întreprinderi care deţin sisteme de 
transport este esenţială pentru instalarea 
unor noi surse de energie electrică 
regenerabilă în Europa.

Or. es
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Amendamentul 95
Gunnar Hökmark

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) O piaţă internă a electricităţii 
funcţională ar trebui să ofere, pentru 
producători, stimulentele adecvate pentru 
investiţii în noi metode de generare de 
energie electrică, iar pentru consumatori, 
să întreprindă măsurile adecvate pentru 
promovarea unei utilizări mai eficiente a 
energiei, securitatea aprovizionării cu 
energie fiind o condiţie preliminară în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 96
Teresa Riera Madurell

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

Text propus de Comisie Amendament

(3c) Având în vedere că sursele de energie 
regenerabile sunt continue, este esenţială 
dezvoltarea capacităţii de interconectare a 
energiei electrice la nivelul Uniunii 
Europene, acordând o atenţie deosebită 
celor mai izolate ţări şi regiuni din piaţa 
de energie electrică a Uniunii, pentru a 
pune la dispoziţia statelor membre 
mijloacele necesare pentru a atinge 
obiectivul de 20% energie regenerabilă 
până în 2020.

Or. es
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Justificare

The link between the interconnection percentage and the installed capacity for renewable 
energy generation is vital to achieving the objective of 20% renewable energy. 

Amendamentul 97
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3c) Piaţa internă ar trebui să intensifice 
comerţul şi fluxul de electricitate 
transfrontalier pentru a garanta utilizarea
optimă a energiei disponibile şi cele mai 
mici preţuri posibile. În acelaşi timp, acest 
lucru nu trebuie folosit drept scuză de 
către statele membre şi producători pentru 
a nu investi în tehnologii de generare a 
electricităţii noi şi moderne. Statele 
membre care, prin intermediul legislaţiei 
sau al deciziilor politice, aleg să reducă 
capacitatea de generare a energiei 
electrice fără emisii de CO2 ar trebui să 
contribuie cu acelaşi volum de energie 
electrică generată din surse regenerabile 
şi să explice modul în care vor atinge 
acest obiectiv.

Or. en

Justificare

It is of utmost importance that incentives to invest in non CO2 emitting power generation are 
maintained, in order guarantee the energy supply demand.
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Amendamentul 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 
2007 intitulată „O politică energetică 
pentru Europa” a subliniat importanţa 
realizării pieţei interne a energiei electrice 
şi a creării unor condiţii de concurenţă 
echitabile pentru toate întreprinderile din 
domeniul energiei electrice stabilite în 
Comunitate. Comunicarea privind piaţa 
internă a energiei şi Raportul final privind 
ancheta sectorială în materie de 
concurenţă au demonstrat că normele şi 
măsurile existente nu asigură cadrul 
necesar în vederea atingerii obiectivului de 
a realiza o piaţă internă funcţională.

(4) Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 
2007 intitulată „O politică energetică 
pentru Europa” a subliniat importanţa 
realizării pieţei interne a energiei electrice 
şi a creării unor condiţii de concurenţă 
echitabile pentru toate întreprinderile din 
domeniul energiei electrice stabilite în 
Comunitate. Comunicarea privind piaţa 
internă a energiei a demonstrat că normele 
şi măsurile existente nu asigură cadrul 
necesar în vederea atingerii obiectivului de 
a realiza o piaţă internă funcţională. În 
plus, Raportul final privind ancheta 
sectorială în materie de concurenţă şi 
studiul de impact efectuat pentru a 
sprijini al treilea pachet legislativ cu 
privire la piaţa internă a energiei nu a 
adus dovezi concludente care să permită 
determinarea celei mai bune căi, sau a 
singurei căi, de îmbunătăţire a modului 
de funcţionare a pieţei interne.

Or. fr

Justificare

The final Report on the Competition Sectoral Enquiry was heavily criticised when it was 
presented to the ITRE Committee, particularly on account of its highly debatable statistical 
correlations and its series of incomplete and unreferenced data. It put forward a partial 
observation of how electrical networks in Europe work in reality and therefore did not make it 
possible to define one single way of improving the way the internal electricity market works.
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Amendamentul 99
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) În scopul garantării concurenţei şi 
aprovizionării cu energie la cel mai redus 
preţ posibil, evitând, în acelaşi timp, 
dominarea pieţei de către actorii majori, 
statele membre şi agenţiile naţionale de 
reglementare ar trebui să faciliteze 
accesul transfrontalier al noilor furnizori 
de diferite surse de energie, precum şi de 
noi metode de generare a energiei 
electrice.

Or. en

Justificare

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players.

Amendamentul 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În lipsa separării efective a reţelelor de 
activităţile de producţie şi de furnizare, 
există riscul inerent al discriminării, nu 
doar în ceea ce priveşte exploatarea reţelei, 
ci şi în privinţa stimulării întreprinderilor 
integrate pe verticală de a investi în mod 
corespunzător în propriile reţele.

(5) În lipsa separării efective a reţelelor de 
activităţile de producţie şi de furnizare, 
există riscul inerent al discriminării, nu 
doar în ceea ce priveşte exploatarea reţelei, 
ci şi în privinţa stimulării întreprinderilor
de a investi în mod corespunzător în 
propriile reţele. Investiţiile sunt stimulate 
în principal de remuneraţia primită de 
operator. În cazul în care autoritatea 
naţională de reglementare stabileşte o 
remuneraţie redusă, acest lucru va reduce 
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numărul investiţiilor. Pe de altă parte, o 
remuneraţie echitabilă şi proporţională 
care garantează că venitul acoperă 
costurile şi acoperă această investiţie 
genera automat o creştere a numărului 
investiţiilor fie că operatorul de reţea 
aparţine unui grup integrat sau nu. Prin 
urmare, principalii factori care determină 
investiţiile sunt reglementarea preţurilor 
şi rolul şi influenţa autorităţilor naţionale 
de reglementare, fiind necesară 
consolidarea acestora din urmă pentru a 
completa piaţa internă în beneficiul 
consumatorului.

Or. fr

Justificare

The ownership structure of a company is not a determining factor for investment, which is 
made on the basis of the likelihood of paying off and making a return on investment. 
Separation of ownership does not solve the problem posed by all monopolies, which is the risk 
that the situation might be exploited to maximise income from the monopoly. This risk exists 
independently of the ownership structure, whether or not it is a vertically integrated company.

Amendamentul 101
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Normele privind separarea juridică şi 
funcţională 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 şi 9 martie 
2007, Consiliul European a invitat Comisia 
să elaboreze propuneri legislative în 
vederea separării efective a activităţilor de 
furnizare şi producţie de activităţile legate 
de exploatarea reţelelor.

(6) Normele privind separarea juridică şi 
funcţională aplicate în prezent nu au 
condus la separarea efectivă a operatorilor 
de sisteme de transport în fiecare stat 
membru, parţial din cauza nepunerii în 
aplicare a legislaţiei europene existente.
În cadrul reuniunii sale de la Bruxelles, de 
la 8 şi 9 martie 2007, Consiliul European a 
invitat Comisia să elaboreze propuneri 
legislative în vederea separării efective a 
activităţilor de furnizare şi producţie de 
activităţile legate de exploatarea reţelelor.
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Or. en

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 102
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Normele privind separarea juridică şi 
funcţională 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 şi 9 martie 
2007, Consiliul European a invitat Comisia 
să elaboreze propuneri legislative în 
vederea separării efective a activităţilor de 
furnizare şi producţie de activităţile legate 
de exploatarea reţelelor. 

(6) Normele privind separarea juridică şi 
funcţională aplicate în prezent nu au 
condus la separarea efectivă a operatorilor 
de sisteme de transport în fiecare stat 
membru, parţial din cauza nepunerii în 
aplicare a legislaţiei europene existente.
În cadrul reuniunii sale de la Bruxelles, de 
la 8 şi 9 martie 2007, Consiliul European a 
invitat Comisia să elaboreze propuneri 
legislative în vederea separării efective a 
activităţilor de furnizare şi producţie de 
activităţile legate de exploatarea reţelelor.

Or. en

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.
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Amendamentul 103
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Studiul de impact prezentat nu a 
putut dovedi fără a lăsa loc de dubiu că 
există o relaţie de cauzalitate între 
discriminarea cu privire la acces şi 
structura de proprietate, între volumul de 
investiţii şi structura de proprietate, sau 
între nivelul preţurilor şi structura de 
proprietate. Datele empirice indică mai 
degrabă o legătură cauzală între toate 
punctele menţionate mai sus şi 
reglementarea eficientă. 

Or. de

Justificare

The submitted impact assessment presents the empirical data forming the basis for these 
proposals. After a closer look at the content and background of the impact assessment, doubts 
remain about whether the proposed actions are suitable for achieving the goals of this 
package of measures. 

Amendamentul 104
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Separarea efectivă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenţilor în ceea ce priveşte accesul la 
reţea şi investiţiile. Separarea proprietăţii, 
care implică desemnarea proprietarului 
reţelei ca operator de reţea, independent de 
orice interese legate de furnizare şi 

(7) Separarea efectivă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenţilor în ceea ce priveşte accesul la 
reţea şi investiţiile. Separarea proprietăţii, 
care implică desemnarea proprietarului 
reţelei ca operator de reţea, independent de 
orice interese legate de furnizare şi 
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producţie, reprezintă modalitatea cea mai
eficientă şi mai sigură de soluţionare a 
conflictului inerent de interese şi de a 
garanta siguranţa aprovizionării. Din acest 
motiv, în rezoluţia sa referitoare la 
perspectivele privind pieţele interne de gaz 
şi de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietăţii la nivelul 
transportului ca fiind instrumentul cel mai
eficient de promovare a investiţiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum şi a unui acces 
echitabil la reţea pentru operatorii nou 
intraţi şi a transparenţei pieţei. Prin 
urmare, statelor membre trebuie să li se 
solicite să garanteze că aceeaşi persoană 
sau aceleaşi persoane nu are (au) dreptul
de a exercita controlul, inclusiv sub forma 
drepturilor de blocare în calitate de 
acţionari minoritari a deciziilor de 
importanţă strategică, cum ar fi 
investiţiile, asupra unei întreprinderi 
active în domeniul producţiei sau în 
domeniul furnizării şi în acelaşi timp de a 
avea vreun interes sau de a exercita vreun 
drept asupra vreunui operator de sisteme 
de transport sau asupra vreunui sistem de 
transport. În mod reciproc, controlul 
asupra unui operator de sistem de 
transport nu este compatibil cu deţinerea 
de interese sau cu exercitarea de drepturi 
asupra vreunei întreprinderi de furnizare. 

producţie, este considerată de către 
Comisie o modalitate eficientă şi sigură de 
soluţionare a conflictului inerent de 
interese şi de a garanta siguranţa 
aprovizionării. În rezoluţia sa referitoare la 
perspectivele privind pieţele interne de gaz 
şi de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietăţii la nivelul 
transportului ca fiind un instrument
eficient de promovare a investiţiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum şi a unui acces 
echitabil la reţea pentru operatorii nou 
intraţi şi a transparenţei pieţei. Deoarece 
Comunitatea nu are competenţa de a 
ordona exproprieri de întreprinderi şi de 
mijloace de producţie şi are obligaţia de a 
respecta dreptul fundamental al 
proprietăţii, statele membre ar trebui 
totuşi să fie, de asemenea, îndreptăţite să 
aplice mecanisme mai puţin agresive şi 
oneroase pentru a rezolva conflicte de 
interese şi să garanteze investiţiile. În 
plus, numai astfel de alternative pot 
asigura tratamentul egal al 
întreprinderilor publice şi private, care 
reprezintă un principiu de bază al 
dreptului comunitar.

Or. en

Justificare

Although ownership unbundling can be considered as an effective way to resolve the conflict 
of interest within integrated undertakings, all advocates of ownership unbundling have failed 
so far to demonstrate that the existing competition problems on the European energy markets 
can only be solved by ownership unbundling of the transmission system operators. Moreover, 
ownership unbundling gives serious rise of concerns with respect to Community 
competencies, the Community law property guarantee a.
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Amendamentul 105
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Separarea efectivă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenţilor în ceea ce priveşte accesul la 
reţea şi investiţiile. Separarea proprietăţii, 
care implică desemnarea proprietarului 
reţelei ca operator de reţea, independent de 
orice interese legate de furnizare şi 
producţie, reprezintă modalitatea cea mai
eficientă şi mai sigură de soluţionare a 
conflictului inerent de interese şi de a 
garanta siguranţa aprovizionării. Din acest 
motiv, în rezoluţia sa referitoare la 
perspectivele privind pieţele interne de gaz 
şi de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietăţii la nivelul 
transportului ca fiind instrumentul cel mai 
eficient de promovare a investiţiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum şi a unui acces 
echitabil la reţea pentru operatorii nou 
intraţi şi a transparenţei pieţei. Prin 
urmare, statelor membre trebuie să li se 
solicite să garanteze că aceeaşi persoană 
sau aceleaşi persoane nu are (au) dreptul
de a exercita controlul, inclusiv sub forma 
drepturilor de blocare în calitate de 
acţionari minoritari a deciziilor de 
importanţă strategică, cum ar fi 
investiţiile, asupra unei întreprinderi 
active în domeniul producţiei sau în 
domeniul furnizării şi în acelaşi timp de a 
avea vreun interes sau de a exercita vreun 
drept asupra vreunui operator de sisteme 
de transport sau asupra vreunui sistem de 
transport. În mod reciproc, controlul 
asupra unui operator de sistem de 
transport nu este compatibil cu deţinerea 

(7) Separarea efectivă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenţilor în ceea ce priveşte accesul la 
reţea şi investiţiile. Separarea proprietăţii, 
care implică desemnarea proprietarului 
reţelei ca operator de reţea, independent de 
orice interese legate de furnizare şi 
producţie, este considerată de către 
Comisie o modalitate eficientă şi sigură de 
soluţionare a conflictului inerent de 
interese şi de a garanta siguranţa 
aprovizionării. În rezoluţia sa referitoare la 
perspectivele privind pieţele interne de gaz 
şi de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietăţii la nivelul 
transportului ca fiind instrumentul cel mai 
eficient de promovare a investiţiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum şi a unui acces 
echitabil la reţea pentru operatorii nou-
intraţi şi a transparenţei pieţei, statele 
membre ar trebui totuşi să fie, de 
asemenea, îndreptăţite să aplice 
mecanisme mai puţin agresive pentru a
rezolva conflicte de interese şi pentru a 
garanta investiţiile în condiţii speciale.



PE404.393v01-00 16/112 AM\713546RO.doc

RO

de interese sau cu exercitarea de drepturi 
asupra vreunei întreprinderi de furnizare.

Or. en

Justificare

Although ownership unbundling can be considered as an effective way to resolve the conflict 
of interest within integrated undertakings, all advocates of ownership unbundling have failed 
so far to demonstrate that the existing competition problems on the European energy markets 
can only be solved by ownership unbundling of the transmission system operators.

Amendamentul 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Separarea efectivă poate fi asigurată 
doar prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenţilor în ceea ce priveşte accesul la 
reţea şi investiţiile. Separarea proprietăţii, 
care implică desemnarea proprietarului 
reţelei ca operator de reţea, independent de 
orice interese legate de furnizare şi 
producţie, reprezintă modalitatea cea mai 
eficientă şi mai sigură de soluţionare a 
conflictului inerent de interese şi de a 
garanta siguranţa aprovizionării. Din 
acest motiv, în rezoluţia sa referitoare la 
perspectivele privind pieţele interne de gaz 
şi de energie electrică, adoptată la 10 iulie 
2007, Parlamentul European a considerat 
separarea proprietăţii la nivelul 
transportului ca fiind instrumentul cel mai 
eficient de promovare a investiţiilor în 
infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum şi a unui acces 
echitabil la reţea pentru operatorii nou 
intraţi şi a transparenţei pieţei. Prin 

(7) Separarea efectivă poate fi asigurată 
prin eliminarea stimulării intrinseci a 
întreprinderilor integrate pe verticală de a 
exercita o discriminare asupra 
concurenţilor în ceea ce priveşte accesul la 
reţea şi investiţiile. Separarea proprietăţii, 
care implică desemnarea proprietarului 
reţelei ca operator de reţea, independent de 
orice interese legate de furnizare şi 
producţie, reprezintă una dintre 
modalităţile de soluţionare a conflictului 
inerent de interese. În rezoluţia sa 
referitoare la perspectivele privind pieţele 
interne de gaz şi de energie electrică, 
adoptată la 10 iulie 2007, Parlamentul 
European a considerat separarea 
proprietăţii la nivelul transportului ca fiind 
un instrument eficient de promovare a 
investiţiilor în infrastructuri, într-un mod 
nediscriminatoriu, precum şi a unui acces 
echitabil la reţea pentru operatorii nou 
intraţi şi a transparenţei pieţei.
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urmare, statelor membre trebuie să li se 
solicite să garanteze că aceeaşi persoană 
sau aceleaşi persoane nu are (au) dreptul 
de a exercita controlul, inclusiv sub forma 
drepturilor de blocare în calitate de 
acţionari minoritari a deciziilor de 
importanţă strategică, cum ar fi 
investiţiile, asupra unei întreprinderi 
active în domeniul producţiei sau în 
domeniul furnizării şi în acelaşi timp de a 
avea vreun interes sau de a exercita vreun 
drept asupra vreunui operator de sisteme 
de transport sau asupra vreunui sistem de 
transport. În mod reciproc, controlul 
asupra unui operator de sistem de 
transport nu este compatibil cu deţinerea 
de interese sau cu exercitarea de drepturi 
asupra vreunei întreprinderi de furnizare.

Or. fr

Justificare

Ownership unbundling is one of the ways put forward by the Commission of solving the 
conflict of interest inherent to vertically integrated companies. It is not the only means of 
achieving this and should remain a choice among the others that are set out in the directive. 
No convincing evidence exists that ownership unbundling makes security of supply possible. 
No such evidence has been provided by a serious impact assessment.

Amendamentul 107
Hannes Swoboda

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

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Orice sistem care urmează să fie pus 
în aplicare ar trebui să reuşească să 
elimine orice conflict de interese între 
producători şi operatorii de sisteme de 
transport, cu scopul de a aplica investiţiile 
necesare şi de a garanta accesul 
operatorilor nou-intraţi printr-un sistem 
de reglementare transparent şi eficient.
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Or. en

Justificare

Any introduced system must be efficient and transparent - on the other hand it has to make 
sure that necessary investments are done.

Amendamentul 108
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Întrucât separarea proprietăţii necesită, 
în anumite situaţii, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre trebuie să 
li se pună la dispoziţie un interval de timp 
suplimentar pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor pertinente. Datorită legăturilor 
verticale dintre sectoarele energiei electrice 
şi al gazului, dispoziţiile cu privire la 
separare trebuie să se aplice în ceea ce 
priveşte ambele sectoare.

(8) Întrucât separarea proprietăţii necesită, 
în anumite situaţii, restructurarea 
întreprinderilor, statelor membre care 
decid să pună în aplicare separarea 
proprietăţii ar trebui să li se pună la 
dispoziţie un interval de timp suplimentar 
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor 
pertinente. Datorită legăturilor verticale 
dintre sectoarele energiei electrice şi al 
gazului, dispoziţiile cu privire la separare 
ar trebui să se aplice în ceea ce priveşte 
ambele sectoare.

Or. en

Justificare

The new wording takes into account that ownership unbundling is only one option.
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Amendamentul 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

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

Text propus de Comisie Amendament

(8a) Statele membre care doresc pot pune 
în aplicare dispoziţiile prezentei directive 
privind separarea efectivă şi eficientă a 
operatorului de sisteme de transport şi a 
operatorilor de sisteme de transport. 
Separarea este efectivă pentru că oferă 
posibilitatea de a asigura independenţa 
operatorilor de sisteme de transport. Este 
eficientă deoarece propune un cadru de 
reglementare mai potrivit pentru a 
garanta concurenţa loială, investiţii 
suficiente, accesul pentru noii operatori şi 
integrarea pieţelor energiei electrice. Se 
bazează pe un pilon de măsuri 
organizaţionale şi măsuri privind 
guvernarea operatorilor de sisteme de 
transport şi pe un pilon de măsuri 
referitoare la investiţii, ce relaţionează 
noile capacităţi de producţie cu reţeaua şi 
integrarea pieţei prin cooperare 
regională. Îndeplineşte cerinţele 
formulate de Consiliul European în 
cadrul întâlnirii de la Bruxelles, din 8 şi 9 
martie 2007.

Or. fr

Justificare

The effective and efficient separation of transmission systems and of transmission system 
operators (TSOs) helps guarantee TSO independence through a range of measures that are 
compatible with national constitutions and in line with 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 put forward.
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Amendamentul 110
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Înfiinţarea de operatori de sisteme 
independenţi faţă de orice interese legate 
de furnizare şi producţie poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-
şi menţină dreptul de proprietate asupra 
activelor reţelei, asigurând, în acelaşi 
timp, o separare eficientă a intereselor, cu 
condiţia ca operatorul independent de 
sistem să desfăşoare toate activităţile 
specifice unui operator de reţea şi cu 
condiţia punerii în aplicare a unei 
reglementări detaliate şi a unor 
mecanisme de supraveghere normativă 
extensivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Ownership unbundling of national transport grids is the only possibility to guarantee the 
independence of administrators of national transport grids and to enhance transparency. It 
also would enable administrators of national transport grids to become more effective market 
facilitators. In an ISO system, the ownership of national transport grids and commercial 
activities remains in the same hands. Although national transport activities are strictly 
regulated, this results in a multitude of rules.

Amendamentul 111
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Înfiinţarea de operatori de sisteme 
independenţi faţă de orice interese legate 
de furnizare şi producţie poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-şi 

(10) Înfiinţarea de operatori de sisteme 
independenţi faţă de orice interese legate 
de furnizare şi producţie poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-şi 
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menţină dreptul de proprietate asupra 
activelor reţelei, asigurând, în acelaşi timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiţia ca operatorul independent de 
sistem să desfăşoare toate activităţile 
specifice unui operator de reţea şi cu 
condiţia punerii în aplicare a unei 
reglementări detaliate şi a unor mecanisme 
de supraveghere normativă extensivă.

menţină dreptul de proprietate asupra 
activelor reţelei, asigurând, în acelaşi timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiţia ca operatorul independent de 
sistem să desfăşoare toate activităţile 
specifice unui operator de reţea sau să se 
realizeze o separare eficientă şi efectivă şi 
cu condiţia punerii în aplicare a unei 
reglementări detaliate şi a unor mecanisme 
de supraveghere normativă extensivă.

Or. en

Justificare

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.

Amendamentul 112
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Înfiinţarea de operatori de sisteme 
independenţi faţă de orice interese legate 
de furnizare şi producţie poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-şi 
menţină dreptul de proprietate asupra 
activelor reţelei, asigurând, în acelaşi timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiţia ca operatorul independent de 
sistem să desfăşoare toate activităţile 
specifice unui operator de reţea şi cu 
condiţia punerii în aplicare a unei 
reglementări detaliate şi a unor mecanisme 
de supraveghere normativă extensivă.

(10) Înfiinţarea de operatori de sisteme 
independenţi faţă de orice interese legate 
de furnizare şi producţie poate permite 
întreprinderilor integrate pe verticală să-şi 
menţină dreptul de proprietate asupra 
activelor reţelei, asigurând, în acelaşi timp, 
o separare eficientă a intereselor, cu 
condiţia ca operatorul independent de 
sistem să desfăşoare toate activităţile 
specifice unui operator de reţea sau să se 
realizeze o separare eficientă şi efectivă şi 
cu condiţia punerii în aplicare a unei 
reglementări detaliate şi a unor mecanisme 
de supraveghere normativă extensivă.

Or. en
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Justificare

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.

Amendamentul 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

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

Text propus de Comisie Amendament

(10a) Cu condiţia respectării normelor 
privind separarea juridică efectivă şi 
eficientă, cu condiţia ca întreprinderea de
reţea să desfăşoare toate activităţile 
specifice unui operator de reţea şi cu 
condiţia punerii în aplicare a unei 
reglementări detaliate şi a unor 
mecanisme de supraveghere normativă 
extensivă, întreprinderile integrate pe 
verticală pot rămâne proprietarele 
bunurilor din reţea garantând, în acelaşi 
timp, separarea efectivă a intereselor.

Or. en

Justificare

This refers to the amended article 8 paragraph 1.

Amendamentul 114
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport 

eliminat
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face parte dintr-o întreprindere integrată 
pe verticală, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a opta între 
separarea proprietăţii şi, ca derogare, 
înfiinţarea de operatori de sistem 
independenţi de interesele legate de 
furnizare şi de producţie. Eficienţa 
deplină a soluţiei operatorilor 
independenţi de sistem trebuie garantată 
prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea 
acţiunilor întreprinderii integrate în 
acţiuni ale întreprinderii care exploatează 
reţeaua şi acţiuni ale întreprinderii care 
desfăşoară activităţile de furnizare şi 
producţie, cu condiţia respectării 
obligaţiilor care rezultă în urma separării 
proprietăţii.

Or. en

Justificare

Ownership unbundling of national transport grids is the only possibility to guarantee the 
independence of administrators of national transport grids and to enhance transparency. It 
also would enable administrators of national transport grids to become more effective market 
facilitators. In an ISO system, the ownership of national transport grids and commercial 
activities remains in the same hands. Although national transport activities are strictly 
regulated, this results in a multitude of rules.

Amendamentul 115
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

În cazul în care întreprinderea proprietară a În cazul în care întreprinderea proprietară a 
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unui sistem de transport face parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
opta între separarea proprietăţii şi, ca 
derogare, înfiinţarea de operatori de 
sistem independenţi de interesele legate de 
furnizare şi de producţie. Eficienţa 
deplină a soluţiei operatorilor 
independenţi de sistem trebuie garantată 
prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea 
acţiunilor întreprinderii integrate în 
acţiuni ale întreprinderii care exploatează 
reţeaua şi acţiuni ale întreprinderii care 
desfăşoară activităţile de furnizare şi 
producţie, cu condiţia respectării 
obligaţiilor care rezultă în urma separării 
proprietăţii.

unui sistem de transport face parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
alege dintre mai multe opţiuni:

Or. de

Amendamentul 116
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

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 proprietăţii şi, ca 
derogare, înfiinţarea de operatori de 
sistem independenţi de interesele legate de 
furnizare şi de producţie. Eficienţa 
deplină a soluţiei operatorilor 
independenţi de sistem trebuie garantată 
prin intermediul unor norme 

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 mai multe opţiuni.
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suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea
acţiunilor întreprinderii integrate în 
acţiuni ale întreprinderii care exploatează 
reţeaua şi acţiuni ale întreprinderii care 
desfăşoară activităţile de furnizare şi 
producţie, cu condiţia respectării 
obligaţiilor care rezultă în urma separării 
proprietăţii.

Or. de

Justificare

Under the subsidiarity principle, the decision as to how the goals set out in the proposals are 
to be achieved should be left to the Member States.

Amendamentul 117
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(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 
proprietăţii şi, ca derogare, înfiinţarea de 
operatori de sistem independenţi de 
interesele legate de furnizare şi de 
producţie. Eficienţa deplină a soluţiei 
operatorilor independenţi de sistem 
trebuie garantată prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 

(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 opţiuni: 
separarea proprietăţii, stabilirea unui 
operator de sistem independent sau 
separarea efectivă şi eficientă.
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opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea 
acţiunilor întreprinderii integrate în 
acţiuni ale întreprinderii care exploatează 
reţeaua şi acţiuni ale întreprinderii care 
desfăşoară activităţile de furnizare şi 
producţie, cu condiţia respectării 
obligaţiilor care rezultă în urma separării 
proprietăţii.

Or. en

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 118
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(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 
proprietăţii şi, ca derogare, înfiinţarea de 
operatori de sistem independenţi de 
interesele legate de furnizare şi de 
producţie. Eficienţa deplină a soluţiei 
operatorilor independenţi de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 

(11) În cazul în care întreprinderea 
proprietară a unui sistem de transport 
face parte dintr-o întreprindere integrată 
pe verticală sau un stat membru consideră 
că este adecvat, în vederea asigurării 
condiţiilor de funcţionare eficientă a 
reţelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică sau de 
creare a unui operator de sisteme de 
transport supranaţionale, statele membre 
trebuie să aibă posibilitatea de a opta între 
separarea proprietăţii şi, ca derogare, 
înfiinţarea de operatori de sistem 
independenţi de interesele legate de 
furnizare şi de producţie, caz în care 
eficienţa deplină a soluţiei operatorilor de 
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aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

sistem independenţi trebuie stabilite prin 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea 
acţiunilor întreprinderii integrate în 
acţiuni ale întreprinderii care exploatează 
reţeaua şi acţiuni ale întreprinderii care 
desfăşoară activităţile de furnizare şi 
producţie, cu condiţia respectării separării 
proprietăţii.

Or. en

Justificare

Both options of ownership unbundling and the ISO should be brought on the same footing. 
The Member States should have the right to choose – at the moment of entry of the Directive 
into force – between these options irrespective of the structure of the market within their 
territory at the given time.

Amendamentul 119
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(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 
proprietăţii şi, ca derogare, înfiinţarea de 
operatori de sistem independenţi de 
interesele legate de furnizare şi de 
producţie. Eficienţa deplină a soluţiei 
operatorilor independenţi de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 

(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 fie separarea 
proprietăţii sau înfiinţarea de operatori de 
sistem independenţi de interesele legate de 
furnizare şi de producţie, fie separarea 
efectivă şi eficientă care garantează 
separarea efectivă a operatorului de 
sisteme de transport fără a aduce atingere 
proprietăţii reţelei şi fără a implica 
vânzarea sistemului de transport sau a 
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acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

producţiei de energie. Eficienţa deplină a 
soluţiei operatorilor independenţi de sistem 
trebuie garantată prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu 
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

Or. en

Justificare

This amendment introduces effective and efficient unbundling as a third alternative to 
ownership unbundling and to ISO.

Amendamentul 120
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(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
proprietăţii şi, ca derogare, înfiinţarea de
operatori de sistem independenţi de 
interesele legate de furnizare şi de 
producţie. Eficienţa deplină a soluţiei 
operatorilor independenţi de sistem trebuie
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 

(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 opţiuni: 
separarea proprietăţii, stabilirea unui 
operator de sistem independent sau 
separarea efectivă şi eficientă. Eficienţa 
deplină a soluţiei operatorilor independenţi 
de sistem şi separarea efectivă şi eficientă
trebuie garantate prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
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acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu 
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

Or. en

Justificare

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.

Amendamentul 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(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 
proprietăţii şi, ca derogare, înfiinţarea de 
operatori de sistem independenţi de 
interesele legate de furnizare şi de 
producţie. Eficienţa deplină a soluţiei 
operatorilor independenţi de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 

(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 
proprietăţii, separarea efectivă şi eficientă 
a sistemelor de transport şi a operatorilor 
de sisteme de transport şi înfiinţarea de 
operatori de sistem independenţi de 
interesele legate de furnizare şi de 
producţie. Eficienţa deplină a soluţiei 
operatorilor independenţi de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
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aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

verticală, statele membre trebuie să poată
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu 
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

Or. fr

Justificare

In order to guarantee the independence of transmission systems operators, the Member States 
ensure that vertically integrated companies are required to comply with the provisions 
relating to ownership unbundling, effective and efficient unbundling or independent network 
users. These three options are of equal value and appear as such in this proposal for a 
directive.

Amendamentul 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(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 
proprietăţii şi, ca derogare, înfiinţarea de 
operatori de sistem independenţi de 
interesele legate de furnizare şi de 
producţie. Eficienţa deplină a soluţiei 
operatorilor independenţi de sistem trebuie 
garantată prin intermediul unor norme 
suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
verticală, statele membre trebuie să poată 

(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 
proprietăţii, înfiinţarea de operatori de 
sistem independenţi de interesele legate de 
furnizare şi de producţie şi separarea 
juridică efectivă şi eficientă a operatorilor 
de sisteme de transport. Eficienţa deplină a 
soluţiei operatorilor independenţi de sistem 
trebuie garantată prin intermediul unor 
norme suplimentare specifice. În vederea 
protejării pe deplin a intereselor 
acţionarilor la întreprinderile integrate pe 
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opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu 
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

verticală, statele membre trebuie să poată 
opta, de asemenea, pentru punerea în 
aplicare a separării proprietăţii fie prin 
cesiune directă, fie prin divizarea acţiunilor 
întreprinderii integrate în acţiuni ale 
întreprinderii care exploatează reţeaua şi 
acţiuni ale întreprinderii care desfăşoară 
activităţile de furnizare şi producţie, cu 
condiţia respectării obligaţiilor care rezultă 
în urma separării proprietăţii.

Or. en

Justificare

The establishment of independent network operators should be an equally valid option. 
Furthermore, this refers to the amended article 8 paragraph 1.

Amendamentul 123
Gunnar Hökmark

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

Text propus de Comisie Amendament

(11a) Pentru a dezvolta concurenţa pe 
piaţa internă a electricităţii, consumatorii 
ar trebui să fie în măsură să-şi aleagă 
furnizorii, precum şi să încheie contracte 
cu diferiţi furnizori pentru a–şi satisface 
nevoile de electricitate.

Or. en

Justificare

Guaranteeing customers the possibility to call on a mix of suppliers will help develop free 
movement of electricity and competition in the internal market.
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Amendamentul 124
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

The unequal treatment of public and private transmission system owners is discriminatory, as 
the problem of the exertion of political influence by individual Member States remains 
unsolved. The differing provisions on the unbundling of public and private companies runs 
counter to the original aim of liberalisation and violates the principle of equality. Non-
discriminatory network access can also be ensured by privately-owned companies under 
company law provisions.

Amendamentul 125
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 

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

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

Or. de

Justificare

The unequal treatment of public and private companies is discriminatory and unjustified.

Amendamentul 126
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public şi cel 
privat. În acest scop, aceeaşi persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influenţă, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât şi ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiţia 
ca statul membru în cauză să poată 
demonstra respectarea acestei cerinţe, ar 
putea exista două organisme publice de 
control distincte care să controleze 
activităţile de producţie şi furnizare, pe de 

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public şi cel 
privat. În acest scop, aceeaşi persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influenţă, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât şi ale organelor 
întreprinderilor de furnizare.
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o parte, şi activităţile legate de transport, 
pe de cealaltă parte.

Or. en

Justificare

The unequal treatment of public and private transmission system owners would be 
discriminatory. The recitals of the Commission’s proposal distinguish between systems in 
state ownership and private ownership respectively. Consequently, the problem of 
simultaneous political influence by Member States on both the competitive and the regulated 
part of the energy sector remains unsolved.

Amendamentul 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

Article 295 EC leaves property ownership in the Member States untouched. According to 
Court of Justice case law, the provision reflects the neutrality of the EC Treaty with regard to 
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systems of property ownership in the Member States. It should be seen in the context of the 
difference in meaning between nationalisation and public enterprises in the Member States. It 
was intended, when the EEC was established, to prevent the Community from restricting the 
scope for action in those Member States with a state economy.

Amendamentul 128
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

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

(12) Punerea în aplicare a separării efective 
trebuie să respecte principiul 
nediscriminării dintre sectorul public şi cel
privat. În acest scop, aceeaşi persoană nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a exercita 
nicio influenţă, exclusiv sau în comun, 
asupra alcătuirii, votului sau deciziei atât 
ale organelor operatorilor de sisteme de 
transport, cât şi ale organelor 
întreprinderilor de furnizare. Cu condiţia ca 
statul membru în cauză să poată demonstra 
respectarea acestei cerinţe, ar putea exista 
două organisme publice de control distincte 
care să controleze activităţile de producţie 
şi furnizare, pe de o parte, şi activităţile
legate de transport, pe de cealaltă parte. În 
cazul în care integrarea verticală este 
menţinută, dat fiind că un stat membru 
are controlul atât asupra operatorului de 
sisteme de transport, cât şi asupra 
întreprinderilor ce efectuează activităţile 
de generare şi aprovizionare, cerinţele de 
separare juridică efectivă ar trebui să 
rămână obligatorii pentru astfel de 
entităţi.

Or. en

Justificare

It is absolutely necessary that state owned and private companies are treated equally.
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Amendamentul 129
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activităţile de 
exploatare a reţelei şi cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunităţii, astfel încât orice operator de 
reţea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activităţi de 
furnizare sau de producţie în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât şi celor din 
afara UE. Pentru a garanta menţinerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunităţii, 
a activităţilor de exploatare a reţelelor şi a 
celor de furnizare, autorităţile 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 Comunităţii şi a respectării 
obligaţiilor Comunităţii asumate pe plan 
internaţional, Comisia trebuie să aibă 
dreptul de a revizui deciziile cu privire la 
certificare luate de către autorităţile de 
reglementare.

(13) Separarea între activităţile de 
exploatare a reţelei şi cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunităţii, astfel încât orice operator de 
reţea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activităţi de 
furnizare sau de producţie în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât şi celor din 
afara UE.

Or. en

Justificare

The Commission’s proposal for a certification procedure for ownership unbundled 
transmission system operators and independent system operators is too onerous and 
bureaucratic. Due implementation of the unbundling rules can also be safeguarded through 
ongoing monitoring and supervision of the TSOs by regulatory authorities.
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Amendamentul 130
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activităţile de 
exploatare a reţelei şi cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunităţii, astfel încât orice operator de 
reţea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activităţi de 
furnizare sau de producţie în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât şi celor din 
afara UE. Pentru a garanta menţinerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunităţii, 
a activităţilor de exploatare a reţelelor şi a 
celor de furnizare, autorităţile 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 Comunităţii şi a respectării 
obligaţiilor Comunităţii asumate pe plan 
internaţional, Comisia trebuie să aibă 
dreptul de a revizui deciziile cu privire la 
certificare luate de către autorităţile de 
reglementare.

(13) Separarea între activităţile de 
exploatare a reţelei şi cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunităţii, astfel încât orice operator de 
reţea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activităţi de 
furnizare sau de producţie în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât şi celor din 
afara UE. În vederea asigurării unei 
aplicări coerente pe întreg teritoriul 
Comunităţii şi a respectării obligaţiilor 
Comunităţii asumate pe plan internaţional, 
Comisia trebuie să aibă dreptul de a revizui 
deciziile cu privire la certificare luate de 
către autorităţile de reglementare.

Or. en

Justificare

It should be stressed at this place of the recitals that transmission system owners which are 
not ownership unbundled should have the choice between the independent system operator 
and the effective and efficient unbundling (EEU) model.
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Amendamentul 131
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activităţile de 
exploatare a reţelei şi cele de furnizare ar 
trebui să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunităţii, astfel încât orice operator de 
reţea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activităţi de 
furnizare sau de producţie în oricare 
dintre statele membre. Acest lucru ar 
trebui să se aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât şi celor din 
afara UE. Pentru a garanta menţinerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunităţii, a 
activităţilor de exploatare a reţelelor şi a 
celor de furnizare, autorităţile 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 
Comunităţii şi a respectării obligaţiilor 
Comunităţii asumate pe plan internaţional, 
Comisia trebuie să aibă dreptul de a revizui 
deciziile cu privire la certificare luate de 
către autorităţile de reglementare.

(13) Separarea între activităţile de 
exploatare a reţelei şi cele de furnizare ar 
trebui să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunităţii Acest lucru ar trebui să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât şi celor din 
afara UE. Pentru a garanta menţinerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunităţii, a 
activităţilor de exploatare a reţelelor şi a 
celor de furnizare, autorităţile 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 
Comunităţii şi a respectării obligaţiilor 
Comunităţii asumate pe plan internaţional, 
agenţia ar trebui să aibă dreptul de a 
revizui deciziile cu privire la certificare 
luate de către autorităţile de reglementare.

Or. lt

Amendamentul 132
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esenţial pentru 

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esenţial pentru 
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siguranţa publică şi este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcţionarea eficientă 
a pieţei europene a energiei electrice. 
Energia electrică nu poate ajunge la 
consumatorii din UE decât prin intermediul 
reţelelor. Buna funcţionare a pieţelor 
energiei electrice şi, în special, a reţelelor 
şi a altor active asociate furnizării de 
electricitate sunt esenţiale pentru siguranţa 
publică, pentru competitivitatea economiei 
şi pentru bunăstarea cetăţenilor europeni. 
Fără a aduce atingere obligaţiilor 
internaţionale ale Comunităţii, 
Comunitatea consideră că sectorul 
sistemelor de transport de energie electrică 
este un sector de maximă importanţă 
pentru Comunitate şi, prin urmare, sunt 
necesare măsuri de protecţie suplimentare 
în ceea ce priveşte influenţa ţărilor terţe 
în scopul evitării oricăror ameninţări la 
adresa ordinii publice comunitare, a 
siguranţei publice şi a bunăstării 
cetăţenilor din Comunitate. Astfel de 
măsuri sunt de asemenea necesare în 
vederea garantării respectării regulilor cu 
privire la separarea efectivă.

siguranţa publică şi este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcţionarea eficientă 
a pieţei europene a energiei electrice. 
Energia electrică nu poate ajunge la 
consumatorii din UE decât prin intermediul 
reţelelor. Buna funcţionare a pieţelor 
energiei electrice şi, în special, a reţelelor 
şi a altor active asociate furnizării de 
electricitate sunt esenţiale pentru siguranţa 
publică, pentru competitivitatea economiei 
şi pentru bunăstarea cetăţenilor europeni. 
Exemplele de trasee greşite pot fi 
observate doar mult mai târziu. Fără a 
aduce atingere obligaţiilor sale 
internaţionale, Comunitatea consideră că 
sectorul sistemelor de transport de energie 
electrică este un sector de maximă 
importanţă pentru Comunitate 

Or. de

Amendamentul 133
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esenţial pentru 
siguranţa publică şi este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcţionarea eficientă 
a pieţei europene a energiei electrice. 
Energia electrică nu poate ajunge la 
consumatorii din UE decât prin intermediul 
reţelelor. Buna funcţionare a pieţelor 
energiei electrice şi, în special, a reţelelor 

(14) Protejarea resurselor energetice 
reprezintă un element esenţial pentru 
siguranţa publică şi este, prin urmare, 
indisolubil legată de funcţionarea eficientă 
a pieţei europene a energiei electrice şi de 
eliminarea izolării sale geografice.
Energia electrică nu poate ajunge la 
consumatorii din UE decât prin intermediul 
reţelelor. Buna funcţionare a pieţelor 
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şi a altor active asociate furnizării de 
electricitate sunt esenţiale pentru siguranţa 
publică, pentru competitivitatea economiei 
şi pentru bunăstarea cetăţenilor europeni. 
Fără a aduce atingere obligaţiilor 
internaţionale ale Comunităţii, Comisia 
consideră că sectorul sistemelor de 
transport de energie electrică este un sector 
de maximă importanţă pentru Comunitate 
şi, prin urmare, sunt necesare măsuri de 
protecţie suplimentare în ceea ce priveşte 
influenţa ţărilor terţe în scopul evitării 
oricăror ameninţări la adresa ordinii 
publice comunitare, a siguranţei publice şi 
a bunăstării cetăţenilor din Comunitate. 
Astfel de măsuri sunt de asemenea 
necesare în vederea garantării respectării 
regulilor cu privire la separarea efectivă.

energiei electrice şi, în special, a reţelelor 
şi a altor active asociate furnizării de 
electricitate sunt esenţiale pentru siguranţa 
publică, pentru competitivitatea economiei 
şi pentru bunăstarea cetăţenilor europeni. 
Fără a aduce atingere obligaţiilor 
internaţionale ale Comunităţii, Comisia 
consideră că sectorul sistemelor de 
transport de energie electrică este un sector 
de maximă importanţă pentru Comunitate 
şi, prin urmare, sunt necesare măsuri de 
protecţie suplimentare în ceea ce priveşte 
influenţa ţărilor terţe în scopul evitării 
oricăror ameninţări la adresa ordinii 
publice comunitare, a siguranţei publice şi 
a bunăstării cetăţenilor din Comunitate. 
Astfel de măsuri sunt de asemenea 
necesare în vederea garantării respectării 
regulilor cu privire la separarea efectivă.

Or. lt

Amendamentul 134
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15) Accesul nediscriminatoriu la reţelele 
de distribuţie determină accesul la 
consumatori la nivelul pieţei cu amănuntul. 
Aspectele care pot implica discriminare în 
ceea ce priveşte accesul terţilor şi 
investiţiile sunt, cu toate acestea, mai puţin 
semnificative la nivelul distribuţiei decât la 
nivelul transportului, întrucât 
congestionarea la nivelul distribuţiei şi 
influenţa intereselor legate de producţie 
sunt, în general, mai puţin semnificative 
decât la nivelul transportului. În plus, 
separarea funcţională a operatorilor de 
sisteme de distribuţie a devenit, în temeiul 
Directivei 2003/54/CE, obligatorie doar cu 
începere de la 1 iulie 2007, iar efectele sale 

(15) Accesul nediscriminatoriu la reţelele 
de distribuţie determină accesul la 
consumatori la nivelul pieţei cu amănuntul. 
Aspectele care pot implica discriminare în 
ceea ce priveşte accesul terţilor şi 
investiţiile sunt, cu toate acestea, mai puţin 
semnificative la nivelul distribuţiei decât la 
nivelul transportului, întrucât 
congestionarea la nivelul distribuţiei şi 
influenţa intereselor legate de producţie 
sunt, în general, mai puţin semnificative 
decât la nivelul transportului. Prin urmare, 
sistemele de distribuţie ar trebui să fie 
exceptate în mod explicit de la aplicarea 
dispoziţiilor prezentei directive. În plus, 
separarea funcţională a operatorilor de 
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asupra pieţei interne trebuie încă evaluate. 
Normele privind separarea juridică şi 
funcţională aplicate în prezent pot duce la o 
separare efectivă, cu condiţia ca acestea să 
fie definite mai clar, să fie puse în aplicare 
în mod corespunzător şi să fie monitorizate 
îndeaproape. Pentru asigurarea unor 
condiţii de concurenţă echitabile la nivelul 
pieţei cu amănuntul, operatorii de sisteme 
de distribuţie trebuie, prin urmare, 
monitorizaţi, în scopul de a-i împiedica să 
profite de integrarea lor pe verticală în ceea 
ce priveşte poziţia concurenţială pe piaţă, 
în special în raport cu micii consumatori 
casnici şi noncasnici. 

sisteme de distribuţie a devenit, în temeiul 
Directivei 2003/54/CE, obligatorie doar cu 
începere de la 1 iulie 2007, iar efectele sale 
asupra pieţei interne trebuie încă evaluate. 
Normele privind separarea juridică şi 
funcţională aplicate în prezent pot duce la o 
separare efectivă, cu condiţia ca acestea să 
fie definite mai clar, să fie puse în aplicare 
în mod corespunzător şi să fie monitorizate 
îndeaproape. Pentru asigurarea unor 
condiţii de concurenţă echitabile la nivelul 
pieţei cu amănuntul, operatorii de sisteme 
de distribuţie trebuie, prin urmare, 
monitorizaţi, în scopul de a-i împiedica să 
profite de integrarea lor pe verticală în ceea 
ce priveşte poziţia concurenţială pe piaţă, 
în special în raport cu micii consumatori 
casnici şi noncasnici. 

Or. de

Justificare

It should be made clear that the provisions of the third internal energy market package should 
not apply at distribution level. 

Amendamentul 135
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Text propus de Comisie Amendament

(17) Autorităţile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie să poată lua 
decizii privind ansamblul aspectelor 
relevante legate de reglementare, pentru a 
asigura funcţionarea corectă a pieţei interne 
şi pentru a-şi asigura independenţa deplină 
faţă de orice alte interese publice sau 
private.

(17) Autorităţile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie să poată lua 
decizii privind ansamblul aspectelor 
relevante legate de reglementare, pentru a 
asigura funcţionarea corectă a pieţei interne 
şi pentru a-şi asigura independenţa deplină 
faţă de orice organism sau companie 
publică sau privată.

Or. en
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Justificare

Energy regulators should be bound to the public interest.

Amendamentul 136
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Text propus de Comisie Amendament

(18) Autorităţile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie, în special, 
abilitate să pronunţe hotărâri obligatorii 
pentru întreprinderile din domeniul 
energetic, precum şi să impună sancţiuni 
efective, proporţionale şi cu efect de 
descurajare împotriva întreprinderilor din 
domeniul energiei electrice care nu îşi 
respectă obligaţiile. Autorităţilor de 
reglementare în domeniul energiei trebuie 
să li se confere puterea de a decide, 
independent de aplicarea normelor în 
materie de concurenţă, cu privire la orice 
măsuri corespunzătoare în scopul 
promovării unei concurenţe efective, 
necesară funcţionării corecte a pieţei, în 
scopul asigurării de standarde ridicate ale 
serviciilor universale şi publice, în 
conformitate cu principiile legate de 
deschiderea pieţei şi de protecţia 
consumatorilor vulnerabili, cât şi în scopul 
garantării eficienţei depline a măsurilor de 
protecţie a consumatorilor. Aceste 
dispoziţii nu aduc atingere competenţelor 
Comisiei cu privire la aplicarea normelor 
în materie de concurenţă, inclusiv 
examinarea fuziunilor care prezintă o 
dimensiune comunitară, şi nici normelor cu 
privire la piaţa internă, cum ar fi cele 
referitoare la libera circulaţie a 
capitalurilor.

(18) Autorităţile de reglementare în 
domeniul energiei trebuie, în special, 
abilitate să pronunţe hotărâri obligatorii 
pentru întreprinderile din domeniul 
energetic, precum şi să impună sancţiuni 
efective, proporţionale şi cu efect de 
descurajare împotriva întreprinderilor din 
domeniul energiei electrice care nu îşi 
respectă obligaţiile. Autorităţilor de 
reglementare în domeniul energiei trebuie 
să li se confere puterea de a decide, 
independent de aplicarea normelor în 
materie de concurenţă, cu privire la orice 
măsuri corespunzătoare care să garanteze 
beneficii consumatorilor prin promovarea 
unei concurenţe efective, necesare 
funcţionării corecte a pieţei, în scopul 
asigurării de standarde ridicate ale 
serviciilor universale şi publice, în 
conformitate cu principiile legate de 
deschiderea pieţei şi de protecţia 
consumatorilor vulnerabili, cât şi în scopul 
garantării eficienţei depline a măsurilor de 
protecţie a consumatorilor. Aceste 
dispoziţii nu aduc atingere competenţelor 
Comisiei cu privire la aplicarea normelor 
în materie de concurenţă, inclusiv 
examinarea fuziunilor care prezintă o 
dimensiune comunitară, şi nici normelor cu 
privire la piaţa internă, cum ar fi cele 
referitoare la libera circulaţie a 
capitalurilor.

Or. en
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Justificare

Promotion of effective competition must not be a goal in itself, but should be oriented towards 
the interests of the customers in terms of enhanced choice, lower prices and better quality of 
service.

Amendamentul 137
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) Piaţa internă a energiei electrice suferă 
din pricina lipsei de lichiditate şi de 
transparenţă, ceea ce împiedică alocarea 
eficientă a resurselor, operaţiunile de 
acoperire în vederea limitării riscurilor şi 
pătrunderea de noi concurenţi pe piaţă. 
Încrederea în piaţă, lichiditatea acesteia, cât 
şi numărul de participanţi pe piaţă trebuie 
să crească, fiind necesară în acest scop 
consolidarea supravegherii normative 
asupra întreprinderilor active în sectorul 
furnizării de electricitate. Aceste cerinţe 
nu aduc atingere şi sunt compatibile cu 
legislaţia comunitară în materie de pieţe 
financiare. Autorităţile de reglementare 
din sectorul energetic şi autorităţile de 
reglementare din domeniul pieţelor 
financiare trebuie să coopereze pentru a 
permite o vedere de ansamblu a fiecăruia 
dintre aceste organisme asupra pieţelor în 
cauză.

(19) Piaţa internă a energiei electrice suferă 
din pricina lipsei de lichiditate şi de 
transparenţă, ceea ce împiedică alocarea 
eficientă a resurselor, operaţiunile de 
acoperire în vederea limitării riscurilor şi 
pătrunderea de noi concurenţi pe piaţă. 
Încrederea în piaţă, lichiditatea acesteia, cât 
şi numărul de participanţi pe piaţă trebuie 
să crească.

Or. de
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Amendamentul 138
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) Piaţa internă a energiei electrice suferă 
din pricina lipsei de lichiditate şi de 
transparenţă, ceea ce împiedică alocarea 
eficientă a resurselor, operaţiunile de 
acoperire în vederea limitării riscurilor şi 
pătrunderea de noi concurenţi pe piaţă. 
Încrederea în piaţă, lichiditatea acesteia, cât 
şi numărul de participanţi pe piaţă trebuie 
să crească, fiind necesară în acest scop 
consolidarea supravegherii normative 
asupra întreprinderilor active în sectorul 
furnizării de electricitate. Aceste cerinţe 
nu aduc atingere şi sunt compatibile cu 
legislaţia comunitară în materie de pieţe 
financiare. Autorităţile de reglementare 
din sectorul energetic şi autorităţile de 
reglementare din domeniul pieţelor 
financiare trebuie să coopereze pentru a 
permite o vedere de ansamblu a fiecăruia 
dintre aceste organisme asupra pieţelor în 
cauză.

(19) Piaţa internă a energiei electrice suferă 
din pricina lipsei de lichiditate şi de 
transparenţă, ceea ce împiedică alocarea 
eficientă a resurselor, operaţiunile de 
acoperire în vederea limitării riscurilor şi 
pătrunderea de noi concurenţi pe piaţă. 
Încrederea în piaţă, lichiditatea acesteia, cât 
şi numărul de participanţi pe piaţă trebuie 
să crească.

Or. de

Justificare

The areas of competence of financial market regulation and energy market regulation should 
not be confused. 

Amendamentul 139
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Text propus de Comisie Amendament

(20) Înainte de adoptarea de către Comisie (20) Înainte de adoptarea de către Comisie 
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a orientărilor care definesc cerinţele în 
materie de evidenţă a datelor, Agenţia 
pentru cooperarea autorităţilor de 
reglementare în domeniul energetic şi 
Comitetul autorităţilor europene de 
reglementare a pieţelor valorilor mobiliare 
(CESR) trebuie să coopereze în scopul 
investigării şi acordării de consultanţă 
Comisiei cu privire la conţinutul 
respectivelor orientări. Agenţia şi 
Comitetul trebuie să coopereze, de 
asemenea, în scopul analizării şi acordării 
de consultanţă cu privire la necesitatea de a 
supune tranzacţiile cu contracte de 
furnizare de energie electrică şi cu derivate 
energetice unor anumite obligaţii de 
transparenţă înainte şi/sau după 
tranzacţionare şi cu privire la conţinutul 
respectivelor obligaţii.

a orientărilor care definesc cerinţele în 
materie de evidenţă a datelor, Agenţia 
pentru cooperarea autorităţilor de 
reglementare în domeniul energetic şi 
Comitetul autorităţilor europene de 
reglementare a pieţelor valorilor mobiliare 
(CESR) trebuie să coopereze în scopul 
verificării conţinutului respectivelor 
orientări şi acordării de consultanţă 
Comisiei cu privire la acestea. Agenţia şi 
Comitetul trebuie să coopereze, de 
asemenea, în scopul analizării şi acordării 
de consultanţă cu privire la necesitatea de a 
supune tranzacţiile cu contracte de 
furnizare de energie electrică şi cu derivate 
energetice unor anumite obligaţii de 
transparenţă înainte şi/sau după 
tranzacţionare (şi, dacă este necesar, 
publicarea obligaţiilor privind datele ce 
trebuie păstrate) şi cu privire la conţinutul 
respectivelor obligaţii.

Or. de

Justificare

Because of the confidentiality of the data and their economic importance, a clear distinction 
should be drawn between the retention and publication of data. 

Amendamentul 140
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(20a) Pentru ca furnizorii tradiţionali 
dominanţi să nu respingă deschiderea 
pieţei, este important să se faciliteze 
dezvoltarea de noi modele de afaceri, de 
exemplu, posibilitatea de a încheia 
simultan contracte cu mai mulţi furnizori.

Or. en
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Amendamentul 141
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Text propus de Comisie Amendament

(21) Obligaţiile de serviciu public şi 
standardele comune minime care rezultă 
din acestea trebuie mai bine consolidate 
pentru a se garanta faptul că toţi 
consumatorii pot beneficia de concurenţă. 
Un aspect esenţial în ceea ce priveşte 
aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă 
accesul la datele privind consumul, 
consumatorii trebuind să aibă acces la 
aceste date, astfel încât să poată invita 
concurenţii să le prezinte o ofertă pe baza 
acestora. Consumatorii trebuie, de 
asemenea, să aibă dreptul de a fi informaţi 
în mod corespunzător cu privire la 
consumul de energie. Informaţiile privind 
costurile energiei, furnizate în mod regulat, 
îi stimulează să economisească energie, 
deoarece le oferă un feedback direct 
referitor la efectele pe care investiţiile le-au 
avut asupra eficienţei energetice şi asupra 
schimbărilor obiceiurilor de consum. 

(21) Obligaţiile de serviciu public şi 
standardele comune minime care rezultă 
din acestea trebuie mai bine consolidate 
pentru a se garanta faptul că toţi 
consumatorii, în special cei vulnerabili,
pot beneficia de concurenţă. Obligaţiile de 
serviciu public pot fi interpretate la nivel 
naţional, ţinând seama de circumstanţele 
naţionale, însă, acelaşi timp, statele 
membre trebuie să respecte dreptul 
comunitar şi standardele comune minime. 
Cetăţenii UE, în special gospodăriile, şi 
sectorul industrial din UE, în special 
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-
urile), ar trebui să beneficieze de garanţii
în ceea ce priveşte serviciul public, în 
special referitoare la siguranţa 
aprovizionării şi tarife rezonabile.  Un 
aspect esenţial în ceea ce priveşte 
aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă 
accesul la datele privind consumul, 
consumatorii trebuind să aibă acces la 
aceste date, astfel încât să poată invita 
concurenţii să le prezinte o ofertă pe baza 
acestora. Consumatorii trebuie, de 
asemenea, să aibă dreptul de a fi informaţi 
în mod corespunzător cu privire la 
consumul de energie. Informaţiile privind
costurile energiei, furnizate în mod regulat
şi bazate pe criterii comune, îi stimulează 
să economisească energie, deoarece le 
oferă un feedback direct referitor la 
efectele pe care investiţiile le-au avut 
asupra eficienţei energetice şi asupra 
schimbărilor obiceiurilor de consum.

Or. en
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Amendamentul 142
Hannes Swoboda

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

Text propus de Comisie Amendament

(21a) Sărăcia energetică reprezintă o 
problemă din ce în ce mai mare în cadrul 
Uniunii Europene. Statele membre ar 
trebui, prin urmare, să elaboreze planuri 
naţionale de acţiune pentru a aborda 
chestiunea sărăciei energetice şi pentru a 
asigura consumatorilor vulnerabili 
aprovizionarea cu energia necesară. În 
acest sens este necesară o abordare 
integrată, iar măsurile ar trebui să 
includă politici sociale, politici tarifare şi 
îmbunătăţiri ale locuinţelor în materie de 
eficienţă energetică. Prezenta directivă ar 
trebui, cel puţin, să permită politici 
naţionale de discriminare pozitivă, în ceea 
ce priveşte modelele de calculare a 
preţurilor pentru consumatorii 
vulnerabili.

Or. en

Justificare

As energy poverty is an increasing problem in the European Union the current proposal has 
to deal with the issue and make energy affordable for all Europeans.

Amendamentul 143
Fiona Hall

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

Text propus de Comisie Amendament

(21a) Sărăcia energetică reprezintă o 
problemă din ce în ce mai mare în cadrul 
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Uniunii Europene. Statele membre ar 
trebui, prin urmare, să elaboreze planuri 
naţionale de acţiune pentru a aborda 
chestiunea sărăciei energetice şi pentru a 
asigura consumatorilor vulnerabili note 
de plată accesibile la energie. Măsurile ar 
trebui să cuprindă acţiuni cuprinzătoare 
şi detaliate privind eficienţa energetică 
care să vizeze gospodăriile vulnerabile 
pentru a le scoate din sărăcia energetică.

Or. en

Amendamentul 144
Gunnar Hökmark

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

Text propus de Comisie Amendament

(21a) Actualele drepturi ale 
consumatorilor trebuie garantate şi 
consolidate şi mai mult prin intensificarea 
concurenţei, îmbunătăţirea accesului la 
reţea şi multiplicarea opţiunilor pentru 
consumatori. Preţurile de pe piaţă ar 
trebui să ofere stimulente adecvate pentru 
dezvoltarea reţelei şi pentru investiţii în 
noi metode de generare a energiei.

Or. en

Justificare

Better access to the market and increased competition will naturally lead to more choice and 
better quality for consumers.
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Amendamentul 145
Gunnar Hökmark

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

Text propus de Comisie Amendament

(21b) Promovarea concurenţei loiale şi a 
accesului facil al diferiţilor furnizori, 
precum şi alocarea de capacităţi pentru 
noi metode de generare a energiei 
electrice ar trebui să aibă o importanţă 
crucială pentru statele membre în scopul 
de a permite consumatorilor să profite pe 
deplin de oportunităţile unei pieţe interne 
liberalizate în materie de electricitate. În 
acelaşi timp, statele membre ar trebui să 
fie responsabile pentru dezvoltarea de 
planuri naţionale de acţiune şi de politici 
sociale.

Or. en

Justificare

Social policy should be the responsibility of the Member States.

Amendamentul 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendament

(22) În vederea instituirii unei pieţe interne 
a electricităţii, statele membre trebuie să 
promoveze integrarea pieţelor lor naţionale 
şi cooperarea între operatorii de sisteme la 
nivel european şi regional.

(22) În vederea instituirii unei pieţe interne 
a electricităţii, statele membre trebuie să 
promoveze integrarea pieţelor lor naţionale 
şi cooperarea între operatorii de sisteme la 
nivel european şi naţional. Iniţiativele de 
integrare regională reprezintă un pas 
intermediar esenţial în atingerea 
obiectivului final de integrare europeană 
a pieţelor energiei. Nivelul regional 



PE404.393v01-00 50/112 AM\713546RO.doc

RO

contribuie la accelerarea procesului de 
integrare oferindu-le posibilitatea 
actorilor implicaţi, în special statelor 
membre, autorităţilor naţionale de 
reglementare şi operatorilor de sisteme de 
transport, să coopereze în probleme 
specifice.

Or. fr

Justificare

Regional initiatives are a significant and constructive intermediate step making it possible to 
improve the way the internal market works at European level. By allowing TSOs and NRAs to 
harmonise access and the rules on balancing 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 147
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendament

(22) În vederea instituirii unei pieţe 
interne a electricităţii, statele membre 
trebuie să promoveze integrarea pieţelor lor 
naţionale şi cooperarea între operatorii de 
sisteme la nivel european şi regional.

(22) În vederea instituirii unei pieţe 
interne a electricităţii, pieţele de energie 
regionale pot reprezenta un prim pas. 
Statele membre trebuie, prin urmare, să 
promoveze integrarea pieţelor lor naţionale 
şi cooperarea între operatorii de sisteme la 
nivel european, dar şi regional acolo unde 
este posibil.

Or. en
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Amendamentul 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

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

Text propus de Comisie Amendament

(22a) Ar putea fi numiţi coordonatori 
regionali care să faciliteze dialogul între 
toţi actorii implicaţi, autorităţile 
naţionale, operatorii de sisteme de 
transport, consumatorii, bursele energiei 
electrice şi alţi actori de pe piaţă. 
Implicarea lor ar putea fi benefică în 
special pentru planificarea investiţiilor 
transfrontaliere. Aceştia raportează anual 
Comisiei şi statelor membre cu privire la 
progresul înregistrat şi dificultăţile 
întâmpinate.

Or. fr

Justificare

The appointment of regional coordinators will make it easier to set up regional initiatives and 
implement cooperation between all market players. The creation of this post will also make it 
possible to improve monitoring of regional initiatives, particularly through reporting to the 
Commission and the Member States the achievements and difficulties encountered by the 
players involved. This post complies with the strict requirements of transparency, dialogue 
and good governance.

Amendamentul 149
Gunnar Hökmark

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

Text propus de Comisie Amendament

(22a) Pentru a garanta norme comune 
pentru o veritabilă piaţă internă 
europeană, obiectivele principale ale 
acestei directive trebuie să fie dezvoltarea 
unei reţele comune şi aprovizionarea la 
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scară largă cu energie, accesibilă tuturor. 
În acest sens, preţurile de piaţă 
nedenaturate ar constitui cele mai bune 
stimulente pentru interconectările
transfrontaliere şi pentru investiţii în noi 
metode de generare a energiei electrice, 
conducând, pe termen lung, la 
convergenţa preţurilor. Aspectele legate 
de reglementarea interconectării 
transfrontaliere şi a pieţelor regionale ar 
trebui să intre în sfera de competenţă a 
Agenţiei.

Or. en

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 150
Šarūnas Birutis

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

Text propus de Comisie Amendament

(22a) Consolidarea cooperării regionale 
ar trebui să reprezinte prima etapă în 
dezvoltarea unei reţele europene de 
electricitate pe deplin integrate, care să 
încorporeze în cele din urmă „insulele” 
de electricitate existente în prezent în 
Uniune.

Or. en

Justificare

A truly European electricity network should be the goal of this Directive and as such the 
linking up of these regions is a vital step.
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Amendamentul 151
Gunnar Hökmark

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

Text propus de Comisie Amendament

(22b) Consolidarea cooperării regionale 
ar trebui să ducă treptat la dezvoltarea 
unei reţele europene de electricitate pe
deplin integrate, care să încorporeze în 
cele din urmă „insulele” de electricitate 
existente în prezent în Uniune. Acest 
lucru trebuie realizat pas cu pas, pe baza 
condiţiilor de cerere şi ofertă de pe piaţă. 
Statele membre, autorităţile naţionale de 
reglementare şi operatorii de sisteme de 
transport, în colaborare cu Agenţia, ar 
trebui să fie responsabili pentru 
facilitarea integrării treptate a pieţelor 
regionale.

Or. en

Justificare

A truly European electricity network should be the goal of this Directive and as such the 
linking up, as a first step, of these regions is of vital importance.

Amendamentul 152
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Text propus de Comisie Amendament

(23) Autorităţile de reglementare trebuie să 
furnizeze informaţii către piaţă, pentru a 
permite Comisiei să îşi exercite rolul de a 
urmări şi monitoriza piaţa europeană a 
energiei electrice şi evoluţia acesteia pe 
termen scurt, mediu şi lung, inclusiv 
aspecte precum capacitatea de producţie, 
diferitele surse de producţie, 

(23) Autorităţile de reglementare trebuie să 
furnizeze informaţii către piaţă, pentru a 
permite Comisiei să îşi exercite rolul de a 
urmări şi monitoriza piaţa europeană a 
energiei electrice şi evoluţia acesteia pe 
termen scurt, mediu şi lung, inclusiv 
aspecte precum capacitatea de producţie, 
diferitele surse de producţie, 
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infrastructurile de transport şi distribuţie, 
comerţul transfrontalier, investiţiile,
preţurile angro şi en detail, lichiditatea 
pieţei, îmbunătăţirile în materie de 
eficienţă şi de protecţie a mediului.

infrastructurile de transport şi distribuţie, 
calitatea serviciilor şi aprovizionării, 
comerţul transfrontalier, managementul 
congestionării, investiţiile, preţurile angro 
şi en detail, lichiditatea pieţei, 
îmbunătăţirile în materie de eficienţă şi de 
protecţie a mediului.

Or. en

Justificare

Consumers will benefit from the active involvement of regulatory authorities in the 
monitoring of quality of service and electricity supply. We need to ensure the efficient 
coordination between NRAs in the capacity allocation mechanisms and, more generally, in 
congestion management.

Amendamentul 153
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

(–1) Articolul 1 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Prezenta directivă stabileşte norme 
comune pentru producerea, transportul, 
distribuţia şi furnizarea energiei electrice, 
în vederea îmbunătăţirii şi integrării 
pieţelor de energie competitive, conectate 
printr-o reţea comună, în Uniunea 
Europeană. Prezenta directivă defineşte 
normele de organizare şi de funcţionare a 
sectorului energiei electrice, accesul 
deschis la piaţă, criteriile şi procedurile 
aplicabile cererilor de ofertă şi acordarea 
autorizaţiilor, precum şi exploatarea 
sistemelor.”

Or. en
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(Same wording as of Article 1 Directive 2003/54/EC, adding new elements to existing text)

Justificare

The scope should be extended to ensure market integration. The link with competition 
obligtion should also be underlined.

Amendamentul 154
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 litera (-a) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 12

Text propus de Comisie Amendament

(–a) Punctul 12 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„12. «consumatori eligibili» înseamnă 
consumatori liberi să cumpere 
electricitate de la orice furnizor în sensul 
articolului 21 al prezentei directive, 
precum şi să încheie simultan contracte 
cu mai mulţi furnizori;

Or. en

(Same wording as of Article 2 paragraph 12 of Directive 2003/54/EC, adding new elements to 
existing text)

Justificare

Consumers must have the possibilty of simultanesouly contracting with several suppliers.

Amendamentul 155
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(34a)«platforme industriale» înseamnă o 
zonă geografică aflată în proprietate 
privată cu o reţea de energie electrică al 
cărei scop principal este să aprovizioneze 
consumatorii industriali de pe această 
platformă.”

Or. en

(Adding new point 34a to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with obligations on the 
operation of the grid in all EU Member States. This has no legal basis. EU legislation should 
enable Member States to provide derogations for industrial sites to ensure legal certainty. 
The differentiated treatment of industrial grids 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.

Amendamentul 156
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(34a) «platforme industriale» înseamnă 
o zonă geografică aflată în proprietate 
privată cu o reţea de energie electrică al 
cărei scop principal este să aprovizioneze 
consumatorii industriali de pe această 
platformă.”
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Or. xm

(Adding new point 34a to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Im Fall von Indistriegeländen sollten besondere Regelungen möglich sein, da hier in erster 
Linie die Nutzung industrieller Konsumenten innerhalb dieses Bereiches vorgesehen ist.

Amendamentul 157
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(34a) «proprietarul sistemului de 
transport» înseamnă o persoană fizică sau 
juridică responsabilă pentru efectuarea 
activităţilor prevăzute la articolul 10 
alineatul (6) din prezenta directivă într-un 
stat membru care a desemnat un operator 
de sistem independent care a fost aprobat 
de Agenţie în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1).”

Or. xm

(Adding new point 35 to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Amendamentul 158
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(34a)«proprietarul sistemului de 
transport» înseamnă o persoană fizică sau 
juridică responsabilă pentru efectuarea 
activităţilor prevăzute la articolul 10 
alineatul (6) într-un stat membru care a 
desemnat un operator de sistem 
independent care a fost confirmat de 
Comisie în temeiul articolului 10 alineatul 
(1).”

Or. en

(Adding new point 34a to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

 Unbundling of the operation of transmission systems from vertically integrated gas and 
electricity undertakings is a fundamental aim of the proposed “third package” of legislation. 
As such, it is essential that the scope of that unbundling is set out clearly.  One area in which 
the unbundling requirements of the legislation are not sufficiently clear is in the area of the 
confidentiality obligations applicable to the various market participants.

Amendamentul 159
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(35)«concurenţă echitabilă şi 
nedenaturată pe o piaţă deschisă» 
înseamnă oportunităţi comune şi acces 
egal pentru toţi furnizorii din Uniune, 
lucru care reprezintă sarcina ce trebuie 
îndeplinită de statele membre, de 
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autorităţile naţionale de reglementare şi 
de Agenţie.”

Or. en

(Adding new point 34a to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Amendamentul 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(35) «concurenţă echitabilă pe o piaţă 
deschisă» înseamnă o situaţie pe piaţă în 
care nicio societate nu poate deţine o cotă 
mai mare de 30% pe piaţa în cauză şi în 
care cele mai mari trei societăţi nu deţin o 
cotă mai mare de 50%, iar cele mai mari 
cinci societăţi nu deţin o cotă mai mare de 
66,7% pe piaţa respectivă.

Or. en

(Adding new point 34a to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

In order to prevent market manipulation on the pool prices in a relevant markets, not only the 
share of the largest company is important but also a certain de-concentration in the rest of 
the market; this market concentration is measured by competition authorities in terms of 
concentration rate 1, 3 and 5 (CR 1, CR3, CR5).
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Amendamentul 161
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (ba) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(34a) «întreprindere din domeniul 
energiei electrice» înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică ce efectuează 
cel puţin una din următoarele activităţi: 
producere, transport, distribuţie, 
aprovizionare sau cumpărare a 
electricităţii; aceasta este, de asemenea, 
responsabilă pentru îndeplinirea 
îndatoririlor comerciale, tehnice şi/sau de 
mentenanţă asociate activităţilor 
respective; aceasta nu include 
consumatori finali.”

Or. en

(Adding new point 34a to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Amendamentul 162
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (bb) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(bb) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(34b) «sărăcie energetică» înseamnă o 
gospodărie care nu îşi permite să-şi 
încălzească locuinţa la un standard 
acceptabil, bazat pe nivelurile 
recomandate de Organizaţia Mondială a 
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Sănătăţii de cel puţin 18-22°C, în funcţie 
de destinaţia încăperii, pentru toate 
părţile locuibile, atunci când acestea sunt 
utilizate . Este inclusă, de asemenea, 
capacitatea consumatorului casnic de a 
achiziţiona alte servicii energetice pentru 
locuinţă la un preţ rezonabil. Statelor 
membre li se solicită să ofere o definiţie 
naţională a sărăciei energetice, în funcţie 
de procentul din veniturile gospodăriilor 
care este cheltuit pe energie.”

Or. en

(Adding new point 34b to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

A harmonised definition of energy poverty is not practical because of variations between 
Member states in household income and cost of living including energy costs. But a national 
definition of energy poverty is essential in order to identify vulnerable consumers and take 
remedial action.

Amendamentul 163
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (bb) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(bb) Se adaugă următoarea literă după
cum urmează:
„(34b) «centrală electrică virtuală» 
înseamnă un program de distribuire a 
electricităţii prin care o întreprindere 
producătoare de electricitate este obligată 
fie să vândă sau să pună la dispoziţia 
furnizorilor interesaţi, fie să le acorde 
acces la o parte din capacitatea sa de 
producţie pentru o anumită perioadă de 
timp.”
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Or. en

(Adding new point 34b to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Amendamentul 164
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera (bc) (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 34c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(bc) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„(34c) «preţ accesibil» înseamnă un preţ 
definit de statele membre la nivel 
naţional, după consultarea autorităţilor 
naţionale de reglementare, a partenerilor 
sociali şi a părţilor interesate, ţinând cont 
de definiţia naţională a sărăciei 
energetice, aşa cum aceasta este 
formulată la articolul 2 alineatul (34b);”

Or. en

(Adding new point 34c to Article 2 of Directive 2003/54/EC)

Amendamentul 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 3, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Ţinând pe deplin seama de 
dispoziţiile corespunzătoare din tratat, în 
special de la articolul 86 al acestuia, 
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statele membre pot impune 
întreprinderilor ce operează în sectorul 
electricităţii, în interesul economic 
general, obligaţii de serviciu public ce pot 
fi legate de siguranţă, inclusiv de 
siguranţa aprovizionării, de regularitatea, 
calitatea şi preţul aprovizionării, precum 
şi de protecţia mediului, inclusiv de 
eficienţa energetică, sursele de energie 
regenerabilă şi protecţia climatică. Astfel 
de obligaţii trebuie să fie definite în mod 
clar, transparent, nedscriminatoriu şi 
verificabil şi să garanteze egalitatea 
accesului societăţilor de energie electrică 
la conumatorii naţionali. În ceea ce 
priveşte siguranţa aprovizionării, eficienţa 
energetică/gestionarea cerererii şi în 
scopul îndeplinirii obiectivelor de mediu şi 
privind energia regenerabilă, la care se 
face referire în prezentul alineat, statele 
membre pot introduce punerea în aplicare 
a planificării pe termen lung, ţinând 
seama de posibilitatea ca părţi terţe să 
solicite accesul la sistem.”

Or. en

(Adding new elements to Article 3 paragraph 2 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

The proposal to adopt binding targets for the use of renewable energy, 20% by 2020, will 
require specific action in the electricity sector, which maybe different from those relating to 
environmental protection.

Amendamentul 166
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 2 
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Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 3, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Ţinând pe deplin seama de dispoziţia 
corespunzătoare din tratat, în special de la 
articolul 86 al acestuia, statele membre 
pot impune întreprinderilor ce operează în 
sectorul electricităţii, în interes economic 
general, obligaţii de serviciu public ce pot 
fi legate de siguranţă, inclusiv de 
siguranţa aprovizionării, de regularitatea, 
calitatea şi [...] de protecţia mediului, 
inclusiv de eficienţa energetică, [...] şi 
protecţia climatică.”

Or. en

(Amends Article 3 paragraph 2  of Directive 2003/54/EC adding new elements to existing 
text)

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 167
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 3 alineatul (3), primul 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Statele membre garantează că toţi 
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consumatorii casnici şi, acolo unde statele 
membre consideră că este adecvat, micile 
întreprinderi (adică întreprinderile cu mai 
puţin de 50 de salariaţi şi o cifră de 
afaceri anuală sau un bilanţ care nu 
depăşeşte 10 milioane de euro) şi 
întreprinderile mari consumatoare de 
energie, aşa cum sunt definite la articolul 
17 alineatul (1) litera (a) din Directiva 
2003/96/CE a Consiliului din 27octombrie 
2003 privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a produselor 
energetice şi a electricităţii1,beneficiază de 
serviciile universale, şi anume de dreptul 
de a li se furniza, pe teritoriul lor, energie 
electrică de o calitate bine definită, la 
preţuri accesibile, uşor şi clar
comparabile şi transparente. Pentru a se 
asigura furnizarea de servicii universale, 
statele membre pot numi un furnizor de 
ultimă instanţă. Statele membre impun 
întreprinderilor de distribuţie obligaţia de 
a conecta consumatorii la reţeaua lor, în 
baza unor condiţii şi tarife stabilite în 
conformitate cu procedura definită la 
articolul 23 alineatul (2). Prezenta 
directivă nu împiedică în nici un fel 
încercarea statelor membre de a consolida 
poziţia pe piaţă a consumatorilor casnici, 
precum şi a consumatorilor mici şi 
mijlocii, prin promovarea posibilităţilor de 
regrupare voluntară în vederea 
reprezentării acestei categorii de 
consumatori.
1 JO L 283, 31.10.2003, p. 51. Directivă, 

astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2004/75/CE (JO L 157,30.04.2004, p. 
100)”

Or. en

(Adding new elements to Article 3 paragraph 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Even the energy-intensive business has to be considered by this directive.
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Amendamentul 168
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 3 alineatul (3), primul 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Statele membre garantează că toţi 
consumatorii casnici [...] beneficiază de 
serviciul universal, şi anume de dreptul de 
a li se furniza, pe teritoriul lor, energie 
electrică de o calitate bine definită, la 
preţuri [...] uşor şi clar comparabile, 
transparente şi nediscriminatorii. Aceşti 
consumatori au dreptul la diferite 
alternative, la echitate, reprezentare şi 
recurs. Calitatea serviciilor se află în 
centrul responsabilităţilor companiilor de 
furnizare a energiei electrice. Pentru a se 
asigura furnizarea de servicii universale, 
statele membre pot numi un furnizor de 
ultimă instanţă. Statele membre impun 
întreprinderilor de distribuţie obligaţia de 
a conecta consumatorii la reţeaua lor, în 
baza unor condiţii şi tarife stabilite în 
conformitate cu procedura definită la 
articolul 23 alineatul (2). Prezenta 
directivă nu împiedică în nici un fel 
încercarea statelor membre de a consolida 
poziţia pe piaţă a consumatorilor casnici, 
precum şi a consumatorilor mici şi 
mijlocii, prin promovarea posibilităţilor de 
regrupare voluntară în vederea 
reprezentării acestei categorii de 
consumatori.

Or. en

(Adding new elements to Article 3 paragraph 3 of Directive 2003/54/EC)
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Amendamentul 169
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 3 alineatul (3), primul 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text: 
“(3) Statele membre ar trebui să 
garanteze că toţi consumatorii casnici şi, 
acolo unde statele membre consideră că 
este adecvat, micile întreprinderi (adică 
întreprinderile cu mai puţin de 50 de 
salariaţi şi o cifră de afaceri anuală sau 
un bilanţ care nu depăşeşte 10 milioane
de euro) beneficiază de serviciile 
universale, şi anume de dreptul de a li se 
furniza, pe teritoriul lor, energie 
electrică de o calitate bine definită, la 
preţuri consecvente cu costurile,
accesibile, uşor şi clar comparabile şi 
transparente. Pentru a se asigura 
furnizarea de servicii universale, statele 
membre pot numi un furnizor de ultimă 
instanţă. Statele membre impun 
întreprinderilor de distribuţie obligaţia 
de a conecta consumatorii la reţeaua lor, 
în baza unor condiţii şi tarife stabilite în 
conformitate cu procedura definită la 
articolul 23 alineatul (2). Prezenta 
directivă nu împiedică în nici un fel 
încercarea statelor membre de a 
consolida poziţia pe piaţă a 
consumatorilor casnici, precum şi a 
consumatorilor mici şi mijlocii, prin 
promovarea posibilităţilor de regrupare 
voluntară în vederea reprezentării 
acestei categorii de consumatori.”

Or. de
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Justificare

As a basic market economy principle, prices should be based on the actual costs. It is 
therefore counterproductive for the emerging energy market if regulated user prices are 
established that are lower than the actual costs, as other means will have to be found to make 
up the difference. 

This amendment is intended to replace Amendments 15 and 16 by Eluned Morgan. 

Amendamentul 170
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1b) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
"(3a) Statele membre ar trebui să 
garanteze că toţi consumatorii au dreptul 
la energie electrică furnizată de un 
furnizor înregistrat în oricare dintre 
statele membre, în condiţiile impuse de 
contractul cu furnizorul. Având în vedere 
acest lucru, statele membre trebuie să ia 
toate măsurile necesare pentru a garanta 
că întreprinderile înregistrate în ţara lor 
de origine pot furniza energie 
consumatorilor fără a mai fi nevoiţi să 
îndeplinească alte condiţii suplimentare.

Or. de

Justificare

In each Member State, suppliers have to meet different conditions in order to be able to 
supply customers. These varying market rules and legal requirements place a substantial 
restriction on market access. In order to allow unrestricted market access, the country-of-
origin principle should be applied, i.e. a supplier registered as such in a Member State should 
be able to supply customers in other Member States without having to fulfil any further 
conditions. 
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Amendamentul 171
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 3b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1c) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
“(3b) Statele membre ar trebui să 
garanteze dreptul consumatorilor:
(a) de a schimba furnizorul în termen de 
două săptămâni, în condiţiile impuse de 
contractul de furnizare; şi
(b) de a primi date privind consumul.
Ar trbui garantat  ca aceste proceduri să 
fie accesibile tuturor actorilor de pe piaţă, 
fără discriminare în privinţa costurilor, 
efortului sau timpului necesar.

Or. de

Justificare

When it is complicated and time-consuming for customers to change supplier, this can have a 
negative effect on their willingness to switch. It should therefore be ensured that customers 
have non-discriminatory access to their data and can benefit from a simple switching 
procedure. The changeover process should also occur as quickly as possible, ideally taking 
no longer than two weeks. 

Amendamentul 172
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 1d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 3c (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(1d) La articolul 3 se adaugă următorul 
paragraf:
Statele membre ar trebui să formuleze o 
definiţie a sărăciei energetice la nivel 
naţional. Autorităţile de reglementare şi 
alţi actori de pe piaţă ar trebui să fie 
implicaţi într-un proces de consultare în 
ceea ce priveşte acest aspect.

Or. de

Justificare

In our view, the amendments tabled by the rapporteur, Eluned Morgan, on energy poverty 
impinge on national competences (subsidiarity principle). This amendment is therefore 
intended as an alternative to Amendments 14 to 18. Energy poverty should not be addressed 
by the energy market but by social legislation. In any case, this is a national concern. 

Amendamentul 173
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 5 

Text propus de Comisie Amendament

(1e) La articolul 3, alineatul (5) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(5) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru protecţia 
consumatorilor finali, garantând, în 
special, protecţia adecvată a 
consumatorilor vulnerabili, inclusiv 
măsuri adecvate, precum cele legate de 
condiţiile de plată, care să-i ajute să evite 
deconectarea ....”
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Or. en

(Amends Article 3 paragraph 5  of Directive 2003/54/EC adding new elements to existing 
text)

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 174
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1f (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1f) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
„(5a) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a combate sărăcia 
energetică în planurile lor de acţiune 
naţionale, pentru a garanta că numărul 
de persoane afectate de sărăcia energetică 
se diminuează în termeni reali şi 
comunică măsurile respective Comisiei. 
Statele membre pot alege o abordare 
integrată pentru a garanta că sunt 
îndeplinite obligaţiile în ceea ce priveşte 
serviciul universal şi serviciul public. 
Aceste măsuri pot include tarife speciale 
pentru consumatorii vulnerabili şi 
consumatorii casnici individuali şi prevăd 
îmbunătăţiri ale eficienţei energetice şi un 
ajutor social care să vizeze grupurile de 
consumatori cu venituri reduse. Comisia 
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furnizează indicatori pentru a 
supraveghea impactul unor astfel de 
măsuri asupra sărăciei energetice. Astfel 
de măsuri nu împiedică deschiderea 
pieţei, prevăzută la articolul 21.”

Or. en

Justificare

As energy poverty is an increasing problem in the European Union the current proposal has 
to deal with the issue and make energy affordable for all Europeans.

Amendamentul 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 6 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1g) La articolul 3 alineatul (6), partea 
introductivă se înlocuieşte cu următorul 
text:
„(6) Statele membre garantează că 
furnizorii de electricitate specifică în sau 
odată cu facturile şi în toate reclamele şi 
materialele promoţionale puse la 
dispoziţia consumatorilor finali:”

Or. en

(Adding new elements to Article 3 - paragraph 6 - subparagraph 1 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Information on the environmental impact of electricity production should be prominently 
displayed on all material and advertising and not require the consumer to search elsewhere 
for it. Similar requirements are made in other sectors, such as for the sale of cars or white 
goods.
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Amendamentul 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 6 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(1h) La articolul 3 alineatul (6), litera (b) 
se înlocuieşte cu următorul text:
„(b) [...] informaţii despre impactul 
asupra mediului, cel puţin în ceea ce 
priveşte emisiile de CO2 şi deşeurile 
radioactive rezultate din producerea de 
energie electrică pornind de la totalitatea 
surselor de energie utilizate de către 
furnizor în anul precedent [...].”

Or. en

(Deleting some elements to Article 3 - paragraph 6 - point (b) of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Information on the environmental impact of electricity production should be prominently 
displayed on all material and advertising and not require the consumer to search elsewhere 
for it. Similar requirements are made in other sectors, such as for the sale of cars or white 
goods.

Amendamentul 177
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1i (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(1i) La articolul 3, alineatul (7) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(7) Statele membre iau măsurile care se 
impun pentru atingerea obiectivelor de 



PE404.393v01-00 74/112 AM\713546RO.doc

RO

coeziune economică şi socială, de 
protecţie a mediului, care pot include 
măsuri de eficienţă energetică/gestionare 
a cererii, precum şi mijloace de combatere 
a schimbărilor climatice, inclusiv, de 
exemplu, promovarea renovării clădirilor 
rezidenţiale existente, precum şi de 
securitate a aprovizionării. Aceste măsuri 
pot include oferirea de stimulente 
economice adecvate, folosindu-se, după 
caz, toate instrumentele existente la nivel 
naţional şi comunitar, pentru întreţinerea 
şi construirea infrastructurii de reţea 
necesare, inclusiv a capacităţii de 
interconectare.”

Or. en

(Adding new elements to paragraph 7 of Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Amendamentul 178
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1i (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(1i) La articolul 3, alineatul (7) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(7) Statele membre iau măsurile care se 
impun pentru atingerea obiectivelor de 
coeziune economică şi socială, de 
protecţie a mediului [...], măsuri de 
eficienţă energetică/gestionare a cererii, 
precum şi mijloace de combatere a 
schimbărilor climatice, precum şi de 
securitate a aprovizionării. Aceste măsuri 
pot include oferirea de stimulente 
economice adecvate, folosindu-se, după 
caz, toate instrumentele existente la nivel 
naţional şi comunitar, pentru întreţinerea 
şi construirea infrastructurii de reţea 
necesare, inclusiv a capacităţii de 
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interconectare. Atunci când statele 
membre reduc capacitatea de generare a 
energiei electrice din surse sigure şi altele 
decât cele fosile prin legislaţie sau alte 
decizii politice, acestea ar trebui să 
stabilească un obiectiv comparativ mai 
ridicat privind cota de energie produsă 
din surse regenerabile, garantând astfel 
că nu va fi schimbată contribuţia lor la 
reducerea emisiilor de CO2 şi la piaţa 
internă.”

Or. en

(Adding new elements to paragraph 7 of Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

It is of utmost importance that incentives to invest in non CO2 emitting power generation are 
maintained, in order guarantee the energy supply demand.

Amendamentul 179
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1i (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(1i) La articolul 3, alineatul (7) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(7) Statele membre iau măsurile care se 
impun pentru atingerea obiectivelor de 
coeziune economică şi socială, de 
protecţie a mediului, care pot include 
măsuri de eficienţă energetică/gestionare 
a cererii, precum şi mijloace de combatere 
a schimbărilor climatice, precum şi de 
securitate a aprovizionării. Aceste măsuri 
pot include oferirea de stimulente 
economice adecvate, folosindu-se, după 
caz, toate instrumentele existente la nivel 
naţional şi comunitar, pentru întreţinerea 
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şi construirea infrastructurii de reţea 
necesare, inclusiv a capacităţii de 
interconectare.” Ţinând pe deplin seama 
de dispoziţiile corespunzătoare din tratat, 
statele membre pot promova acorduri pe 
termen lung între consumatorii de energie 
şi furnizori care să contribuie la 
îmbunătăţirea producţiei şi distribuţiei de 
energie, permiţând în acelaşi timp 
consumatorilor să profite de avantajele 
astfel obţinute, cu condiţia ca aceste 
acorduri să poată contribui la atingerea 
unui nivel optim al investiţiilor în sectorul 
energetic.”

Or. en

(Adding new elements to paragraph 7 of Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Member states should play an important role aiming to give to the consumers effective 
benefits.

Amendamentul 180
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1i (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(1i) La articolul 3, alineatul (7) se 
înlocuieşte cu următorul text: 
„(7) Statele membre iau măsurile care se 
impun pentru atingerea obiectivelor de 
coeziune economică şi socială, în special
pentru a împiedica discriminarea 
persoanelor cu venituri reduse sau 
locuind în regiuni izolate,pentru atingerea 
obiectivelor de protecţie a mediului [...], 
măsuri de eficienţă energetică/gestionare 
a cererii, precum şi mijloace de combatere 
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a schimbărilor climatice, precum şi de 
securitate a aprovizionării. Aceste măsuri 
pot include oferirea de stimulente 
economice adecvate, folosindu-se, după 
caz, toate instrumentele existente la nivel 
naţional şi comunitar, pentru întreţinerea 
şi construirea infrastructurii de reţea 
necesare, inclusiv a capacităţii de 
interconectare.”

Or. en

(Adding new elements to paragraph 7 of Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

To avoid discrimination against the consumers who live in isolated areas (mountain and 
island regions)

Amendamentul 181
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1i (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(1i) La articolul 3, alineatul 7 se 
înlocuieşte cu următorul text:
‘(7) Statele membre iau măsurile care se 
impun pentru atingerea obiectivelor de 
coeziune economică şi socială, de 
protecţie a mediului, care pot include 
măsuri de eficienţă energetică/gestionare 
a cererii, precum şi mijloace de combatere 
a schimbărilor climatice, precum şi de 
securitate a aprovizionării. Aceste măsuri 
pot include oferirea de stimulente 
economice adecvate, folosindu-se, după 
caz, toate instrumentele existente la nivel 
naţional şi comunitar, pentru întreţinerea 
şi construirea infrastructurii de reţea 
necesare, inclusiv a capacităţii de 
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interconectare.” Luând în considerare pe 
deplin tratatul, statele membre pot 
încuraja acordurile pe termen lung şi 
asociaţiile de cumpărare între clienţi şi 
societăţile de furnizare care contribuie la 
îmbunătăţirea producţiei şi distribuţiei de 
energie electrică, permiţându-le, în 
acelaşi timp, clienţilor să obţină o parte 
echitabilă din beneficii, cu condiţia ca 
aceste contracte contribuie la obţinerea 
unui nivel optim de investiţii în industrie.

Or. fr

(Adding new elements to paragraph 7 of Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

The positive effect of long-term contracts and purchasing associations in terms of production 
capacity development and competitiveness should be taken into account.

Amendamentul 182
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1j (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1j) La articolul 3 se adaugă alineatul 7a:
‘(7a) Pentru a promova eficienţa 
energetică şi a contribui la reducerea 
sărăciei energetice, autorităţile naţionale 
de reglementare împuternicesc furnizorii
de electricitate să introducă formule de 
stabilire a preţului, astfel încât preţurile 
să crească odată cu creşterea nivelului de 
consum. Primul eşalon de preţ, cel mai 
scăzut, corespunde unui nivel de consum 
de bază, necesar pentru încălzirea unei 
locuinţe izolate şi pentru funcţii de bază 
cum sunt lumina şi gătitul. Această sumă 
de bază poate varia în funcţie de gradul 
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de ocupaţie a gospodăriei (una sau mai 
multe persoane). Sumele percepute pentru 
diferitele categorii de preţ care depăşesc 
suma de bază sunt mult mai ridicate decât 
aceasta.

Or. nl

(Adding new paragraph to Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Differentiated energy pricing provides a stimulus/incentive for efficient energy use and a 
guarantee that everyone has access to a basic level of energy at a low price.

Amendamentul 183
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1j (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1j) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
„(7a) Pentru a promova eficienţa 
energetică şi a contribui la reducerea 
sărăciei energetice, autorităţile naţionale 
de reglementare împuternicesc 
întreprinderile de electricitate să 
introducă tarife care cresc atunci când 
sunt atinse niveluri de consum mai 
ridicate, cu obiectivul expres de a stimula 
un comportament compatibil cu eficienţa 
energetică, de a reduce cererea de 
electricitate a gospodăriilor ce are ca 
rezultat reducerea emisiilor casnice de 
CO2, precum şi de a reduce costul 
energiei pentru gospodăriile afectate de 
sărăcia energetică.”

Or. en
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(Adding new paragraph to Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for electricity 
companies but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its 
own when smart meters are introduced.

Amendamentul 184
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1j (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1j) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
„(7a) Pentru a promova eficienţa 
energetică şi a contribui la reducerea 
sărăciei energetice, autorităţile naţionale 
de reglementare împuternicesc furnizorii 
de electricitate să introducă formule de 
stabilire a preţului care să implice 
majorări pe intervale tarifare, astfel încât 
preţurile să crească atunci când sunt 
atinse niveluri de consum mai ridicate. 

Or. en

Amendamentul 185
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1j (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(1j) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
„(7a) Autorităţile naţionale de 
reglementare încurajează furnizorii de 
energie să introducă formule de stabilire
a preţului care să promoveze eficienţa 
energetică şi cele mai reduse costuri 
posibile.”

Or. en

(Adding paragraph to Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Pricing formulas must ensure energy efficiency and low prices.

Amendamentul 186
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1k (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 9a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1k) La articolul 3 se adaugă alineatul 9:
‘(9a) În cazul în care se poate dovedi că 
întreprinderile de furnizare a energiei 
electrice au transferat consumatorilor 
costurile aferente certificatelor din cadrul 
sistemului de comercializare a emisiilor, 
deşi respectivele certificate au fost alocate 
gratuit, statele membre pot solicita 
rambursarea lor din partea acestor 
întreprinderi, prin intermediul unor 
impozite suplimentare. Veniturile din 
impozite ar trebui să fie utilizate pentru a 
promova eficienţa energetică în statul 
membru care le colectează şi pentru a 
oferi compensaţie industriilor mari 
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consumatoare de energie dezavantajate de 
preţuri inutil de ridicate la energia 
electrică, cauzate de lipsa concurenţei 
eficiente pe piaţa energiei electrice.

Or. nl

(Adding new paragraph to Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

High energy prices arising from the poorly-functioning electricity market can damage the 
competitiveness of companies competing internationally. Some compensation is appropriate.

Amendamentul 187
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (10) 
după cum urmează:

eliminat

"10. Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

Or. en

Justificare

Deletion of comitology procedure.
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Amendamentul 188
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (10) 
după cum urmează:

eliminat

"(10) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3)”.

Or. de

Justificare

 The Commission’s proposal for the adoption of guidelines under the ‘regulatory procedure 
with scrutiny’ substantially restricts Parliament’s rights and should be rejected. 

Amendamentul 189
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (10) 
după cum urmează:

eliminat

"(10) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
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elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

Or. de

Justificare

The proposed comitology procedure aims to limit Parliament’s influence. This would mean 
exempting important decisions shaping the internal energy market from the democratic 
legislative process. Given that the outcome of a comitology procedure could potentially be 
very far-reaching and that  such fundamental rules would affect the substance of the 
unbundling arrangements to which distribution system operators are subject, this proposal 
should be rejected on fundamental grounds.  

Amendamentul 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (10) 
după cum urmează:

eliminat

"10. Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

Or. en

Justificare

The European Commission will adopt guidelines through comitology on Public service 
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obligations, universal service, supplier of last resort, measures of safeguards to protect 
vulnerable customers, switching procedures, disclosure of information. In order to guarantee 
a full harmonisation of the different national legislations, all these topics are to be adopted 
with the involvement of the Council and the European Parliament since an excessive use of 
comitology could amplify regulatory uncertainty.

Amendamentul 191
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (10) 
după cum urmează:

eliminat

"(10) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

Or. de

Justificare

The necessary consumer protection provisions should be set out in the directive itself. 
Authorisation for the adoption of guidelines is, therefore, unnecessary

Amendamentul 192
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 10
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Text propus de Comisie Amendament

„(10) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 27b 
alineatul (3).”

„(10) După consultările de rigoare cu 
părţile interesate, Comisia poate adopta 
orientările necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului articol. Această 
măsură, care are scopul de a modifica 
anumite elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

Or. en

Justificare

This amendment intends to ensure that the principles of good regulatory practice are followed 
in the development and implementation of such guidelines.

Amendamentul 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 10a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
„(10a) Statele membre garantează că, în 
cazul contractelor de aprovizionare cu 
energie pentru consumatorii casnici cu o 
capacitate de conectare mai mică de 10 
kW, nu se impune un preţ minim fix 
indiferent de volum, ci acesta reflectă 
componentul variabil al costurilor, pe 
baza volumului consumat.”

Or. en
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(Adding a new paragraph 10a to Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

As connection and metering costs are part of the regulated distribution business, there is no 
rationale for contracts with domestic customers to have a fixed premium. For domestic 
customers above 10 kW connection capacity a fixed-price component is justified for costs 
resulting from the need for balancing in peak hours. This measure will also ensure greater 
price transparency as the price of the majority of domestic customers will only contain one 
sole parameter.

Amendamentul 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – punctul 10b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2b) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
“10b. Pentru a-i ajuta pe consumatori să-
şi reducă costurile legate de energie, 
statele membre garantează că o sumă 
reprezentând minim 2% din toate 
veniturile provenite de la consumatorii 
casnici se cheltuieşte pentru finanţarea 
eficienţei energetice şi a programelor de 
măsurare a cererii în ceea ce priveşte 
consumatorii casnici. Întreprinderile de 
electricitate publice şi private, societăţile 
de servicii în domeniul energetic, 
organismele regionale şi locale şi 
organizaţiile neguvernamentale pot apela 
la acest fond pentru (co-)finanţarea 
promovării programelor de eficienţă 
energetică pentru consumatorii casnici, 
cu un accent special pe consumatorii 
vulnerabili. Gestionarea şi detaliile 
privind atribuirea acestor fonduri se decid 
în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii.”

Or. en
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(Adding a new paragraph 10b to Article 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

There is a tendency in the liberalised electricity market for an increase in electricity demand. 
As the transaction costs for introducing efficient energy services to domestic customers are 
higher than for bigger electricity consumers, the most appropriate way of promoting energy 
efficiency at this level is the creation of a fund. This type of instrument has produced 
extremely positive results in DK, UK, NL and a number of USA States in terms of 
environment, overall costs and job creation.

Amendamentul 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

(2c) Articolul 4 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Statele membre garantează 
monitorizarea chestiunlor privind 
siguranţa aprovizionării. Acolo unde 
statele membre consideră că este adecvat, 
acestea pot delega această sarcină 
autorităţilor de reglementare menţionate 
la articolul 23 alineatul (1). Această 
monitorizare are ca obiect, în special, 
echilibrul dintre cerere şi ofertă pe piaţa 
naţională, [...] inclusiv o prognoză 
detaliată a [...] cererii şi a resurselor 
existente, capacităţile suplimentare 
prevăzute în planificări sau în curs de 
construcţie şi calitatea şi nivelul de 
mentenanţă al reţelei, accesul la 
distribuţie şi micro-producţie, precum şi 
măsurile de satisfacere a cererii în 
momente de vârf şi de soluţionare a 
deficitelor de capacitate ale unuia sau mai 
multor furnizori. Autorităţile competente 
publică în fiecare an, până la 31 iulie cel 
târziu, un raport care să evidenţieze 
concluziile ce rezultă din monitorizarea 
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acestor chestiuni, precum şi orice măsuri 
luate sau preconizate pentru abordarea 
acestora şi transmit imediat acest raport 
Comisiei 

Or. en

(Adding some elements on forecasts and the access of distributed and micro generation into 
Article 4 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

In order to meet security of supply objectives greater reliance on distributed and micro 
generation is expected. These developments need non-discriminatory access to the networks 
and monitoring needs to ensure this occurs.

Amendamentul 196
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5-a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2d) Se inserează următorul articol:
„Articolul 5-a

Autorităţile de reglementare naţionale 
garantează că sunt definite criterii 
operaţionale tehnice şi că se definesc şi 
sunt făcute publice norme tehnice 
stabilind niveluri adecvate de fiabilitate şi 
de siguranţă pentru funcţionarea 
instalaţiilor de producţie, a sistemelor de 
distribuţie, a echipamentelor 
consumatorilor direct conectaţi, a 
circuitelor de interconectare şi a liniilor 
directe. Aceste norme tehnice garantează 
interoperabilitatea sistemelor şi trebuie să 
fie obiective şi nediscriminatorii.  Acolo 
unde Agenţia consideră că este necesară 
armonizarea acestor norme, aceasta face 
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recomandările adecvate autorităţilor de 
reglementare naţionale respective.

Or. en

Justificare

Article 5 only addresses connection issues, although operational issues (i.e. the post-
connection phase) are equally important and should be dealt with here.

Amendamentul 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare. Zona geografică 
acoperită de cooperările regionale trebuie 
să respecte definiţia dată de către Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu 
articolul 2h alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 26 iunie 2003 privind condiţiile de 
acces la reţea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică.

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare.

(1a) Atunci când cooperarea la nivel 
regional dintre mai multe state membre 
întâmpină dificultăţi, la cererea comună a 
acestor state membre, Comisia poate 
desemna, cu acordul tuturor statelor 
membre vizate, un coordonator regional. 
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(1b) Coordonatorul regional promovează 
cooperarea la nivel regional a 
autorităţilor de reglementare naţionale şi 
a oricăror altor autorităţi publice 
competente, operatori de reţea, schimburi 
de energie electrică, utilizatori ai reţelei şi 
participanţi la piaţă. În special, 
coordonatorul regional trebuie:
(a) să promoveze noi investiţii eficiente în 
interconexiuni. În acest scop, 
coordonatorul regional sprijină operatorii 
de sisteme de transport în redactarea 
planului lor regional de interconectare şi 
contribuie la coordonarea deciziilor lor 
privind investiţiile şi, acolo unde este 
adecvat, a procedurii de licitaţie pentru 
rezervarea capacităţii de transport;
(b) să promoveze utilizarea eficientă şi 
sigură a reţelelor. În acest scop, 
coordonatorul regional contribuie la 
coordonarea dintre operatorii de sisteme 
de transport, autorităţile de reglementare 
naţionale şi alte autorităţi publice 
naţionale competente prin pregătirea 
alocării comune şi a mecanismelor de 
salvgardare comune;
(c) să prezinte un raport anual Comisiei şi 
statelor membre vizate privind progresele 
realizate în regiune şi orice dificultate sau 
obstacol ce poate împiedica un astfel de 
progres.

Or. en

Justificare

Regional coordinators could play an important role in facilitating the dialogue between 
Member States, notably as regards cross-border investments.
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Amendamentul 198
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să respecte 
definiţia dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică.

(1) Statele membre şi autorităţile de 
reglementare cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la unul sau mai multe niveluri
regionale. Statele membre promovează, în 
special, cooperarea operatorilor de reţea la 
nivel regional şi încurajează coerenţa 
cadrului lor juridic şi de reglementare. 
Zona geografică acoperită de cooperările 
regionale trebuie să respecte definiţia dată 
de către Comisie zonelor geografice în 
conformitate cu articolul 2h alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 26 iunie 2003 privind condiţiile de 
acces la reţea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică.

Or. de

Justificare

The EU is striving to establish crossborder market regions. The harmonisation of all data 
exchange procedures is therefore urgently required. In a liberalised market, functioning data 
exchange procedures are a prerequisite for road map management, clearing, billing, 
switching supplier etc. The absence of harmonised data exchange procedures hinders the 
introduction of crossborder market regions. 

Amendamentul 199
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a
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Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să 
respecte definiţia dată de către Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu
articolul 2h alineatul (3) din Regulamentul 
(CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 26 iunie 
2003 privind condiţiile de acces la reţea 
pentru schimburile transfrontaliere de 
energie electrică.

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare. Zonele geografice
acoperite de cooperarea regională
menţionată în prezentul articol corespund
zonelor geografice definite la articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică, deşi această cooperare poate 
implica alte zone geografice.

Or. es

Justificare

In addition to bearing in mind that there are Community rules on this matter, the situation 
should also be avoided whereby the Commission imposes geographical areas of cooperation 
in future or some Member States decide to extend their mechanisms and impose them on other 
Member States.  

Amendamentul 200
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 

Statele membre şi autorităţile naţionale de 
reglementare cooperează între ele în
vederea integrării pieţelor lor naţionale
pentru început la nivel regional. Statele 
membre promovează, în special, 
cooperarea operatorilor de reţea la nivel 
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de reglementare. Zona geografică 
acoperită de cooperările regionale trebuie 
să respecte definiţia dată de către Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu 
articolul 2h alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 26 iunie 2003 privind condiţiile de 
acces la reţea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică.

regional în vederea creării unei pieţe 
europene competitive, facilitând 
armonizarea cadrului lor juridic şi de 
reglementare şi, mai presus de toate, 
integrând insulele de electricitate 
existente în prezent în Uniune.

Or. en

Justificare

Regional markets should be a first step towards a fully integrated European Market and they 
must not be geographically defined by the European Commission.

Amendamentul 201
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale 
cel puţin la nivel regional. Statele membre
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic 
şi de reglementare. Zona geografică 
acoperită de cooperările regionale trebuie 
să respecte definiţia dată de către Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu 
articolul 2h alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 26 iunie 
2003 privind condiţiile de acces la reţea 
pentru schimburile transfrontaliere de 
energie electrică.

Statele membre şi autorităţile de 
reglementare naţionale cooperează în 
scopul integrării pieţelor lor naţionale 
pentru a crea operatori de sisteme de 
transport regionali, creând astfel o piaţă 
europeană competitivă, şi facilitează 
armonizarea cadrului juridic şi de 
reglementare al acestora. Zona geografică 
acoperită de operatorii de sisteme de 
transport regionali trebuie să respecte 
definiţia dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
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electrică.

Or. en

Justificare

The creation of regional TSOs are important, as regional TSOs would have a better 
understanding of the developing needs in the regional cross-border infrastructures and will 
be able to resolve bottlenecks in the regional markets. With the 20 percent renewable target 
the need for infrastructural development, for extensioning and strengthening of the grids has 
become an issue of real importance. In this development process the creation of regional 
TSOs would ensure the most effective confrontation.

Amendamentul 202
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să respecte 
definiţia dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică.

Autorităţile competente şi autorităţile 
naţionale de reglementare ale statelor
membre cooperează între ele în vederea 
integrării pieţelor lor naţionale cel puţin la 
nivel regional. Promovează, în special, 
cooperarea operatorilor de reţea la nivel 
regional şi încurajează convergenţa şi
coerenţa cadrului lor juridic şi de 
reglementare. Statele membre 
promovează, de asemenea, cooperarea 
autorităţilor de reglementare naţionale la 
nivel transfrontalier şi regional. Zona 
geografică acoperită de cooperările 
regionale trebuie să respecte definiţia dată 
de către Comisie zonelor geografice în 
conformitate cu articolul 2h alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 26 iunie 2003 privind condiţiile de 
acces la reţea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică.
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Or. en

Justificare

The wording aims to capture the need for Member State legislation to enable and indeed 
encourage cooperation of national regulatory authorities at cross border and regional level.

Amendamentul 203
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să respecte 
definiţia dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică.

Statele membre şi autorităţile naţionale de 
reglementare cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre
garantează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţele la nivel regional în 
vederea creării unei pieţe europene 
competitive şi facilitează armonizarea
cadrului lor juridic şi de reglementare.
Zona geografică acoperită de cooperările 
regionale trebuie să respecte definiţia dată 
de către Comisie zonelor geografice în 
conformitate cu articolul 2h alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 26 iunie 2003 privind condiţiile de 
acces la reţea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică.

Or. en

Justificare

To reach a pan-European competitive energy market, experience shows that regional 
integration is a necessary intermediate step.

Cooperation at regional level is fundamental and it should not only be the responsibility of 
Member States but also of regulators and stakeholders. In particular, it should be ensured 



AM\713546RO.doc 97/112 PE404.393v01-00

RO

that system operators intensify their cooperation, as their role in facilitating markets, 
operating and developing transmission networks is crucial to the integration of markets. This 
should lead to the integration of network operation functions at regional level.

Amendamentul 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să respecte 
definiţia dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică.

Statele membre cooperează între ele în 
vederea armonizării şi integrării pieţelor 
lor naţionale cel puţin la nivel regional. 
Statele membre promovează, în special, 
cooperarea operatorilor de reţea la nivel 
regional şi încurajează coerenţa cadrelor
lor juridice şi de reglementare. Zona 
geografică acoperită de cooperările 
regionale trebuie să respecte definiţia dată 
de către Comisie zonelor geografice în 
conformitate cu articolul 2h alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 26 iunie 2003 privind condiţiile de 
acces la reţea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică.

Or. en

Justificare

The priority is the harmonisation of the national regulatory frameworks and the creation of a 
common level playing field in line with the best practices also through the regional 
cooperation. As an example, it is no longer acceptable that some operators undergo strict 
limitations in their national markets, while others, in their ones, maintain extremely 
favourable conditions and can take advantage from this competitive advantage to expand in 
neighbouring markets.
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Amendamentul 205
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării pieţelor lor naţionale cel 
puţin la nivel regional. Statele membre
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de reţea la nivel regional şi 
încurajează coerenţa cadrului lor juridic şi 
de reglementare. Zona geografică acoperită 
de cooperările regionale trebuie să respecte 
definiţia dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică.

(1) Autorităţile naţionale pertinente şi 
autorităţi naţionale de reglementare 
cooperează între ele în vederea integrării 
pieţelor lor naţionale cel puţin la nivel 
regional. Promovează, în special, 
cooperarea operatorilor de reţea la nivel 
regional şi încurajează convergenţa şi 
coerenţa cadrului lor juridic şi de 
reglementare. Zona geografică acoperită de 
cooperările regionale trebuie să respecte 
definiţia dată de către Comisie zonelor 
geografice în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică.

Or. fr

Justificare

Regional cooperation relies on participation and action by Member States but in particular 
by their respective authorities and NRAs. These regional initiatives are also aimed at 
bringing together the different regulatory frameworks and national jurisdictions: they will 
thereby help encourage market integration and the achievement of the internal market.

Amendamentul 206
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(3a) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
„(1a) În ceea ce priveşte obiectivul 
realizării unei cooperări regionale, aşa 
cum se prevede la alineatul (1), statele 
membre favorizează şi sprijină orice 
cooperare între operatorii de sisteme de 
transport şi autorităţile de reglementare 
naţionale ce vizează armonizarea 
accesului şi echilibrarea normelor 
(favorizând integrarea zonelor de 
echilibru) în cadrul şi între statele 
membre în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003/CE. Această cooperare poate 
lua forma unei structuri comune între 
operatorii de sisteme de transport vizaţi, 
care să cuprindă mai multe teritorii 
învecinate. În acest caz, statele membre 
garantează că această structură comună a 
operatorilor de sisteme de transport 
respectă articolele 8 şi 10a.”

Or. en

(Adding new paragraph 1a to Article 5a of Directive 2003/54/EC)

Justificare

The challenge of building larger and more liquid markets necessitates strong guidance. 
Whereas voluntary cooperation of system operators at regional level may in some case give 
results, we consider however that a more robust framework on regional system operation is 
therefore needed.

The possibility to set up ultimately a regional system operator should be given by the 
Directive. It is also essential to ensure inter-regional cooperation to enable a truly pan-
European market to emerge.
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Amendamentul 207
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
"1a. Agenţia cooperează cu autorităţile 
naţionale de reglementare şi cu operatorii 
de sisteme de transport în conformitate cu 
capitolul IV din prezenta directivă pentru 
a asigura convergenţa cadrelor de 
reglementare între regiuni, în vederea 
creării unei pieţe europene competitive. În 
cazul în care agenţia apreciază că sunt 
necesare norme obligatorii privind o astfel 
de cooperare, aceasta face recomandările 
corespunzătoare. Pe pieţele regionale, 
agenţia devine autoritatea de 
reglementare responsabilă.”

Or. en

(Adding new paragraph 1a to Article 5a of Directive 2003/54/EC)

Justificare

In order to reach an efficient European Market a close and effective cooperation of the 
Agency with the national regulatory authorities is at its utmost importance.

Amendamentul 208
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(3a) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
‘(1a) Pentru a încuraja dezvoltarea unei 
administraţii sigure şi fiabile a fluxurilor 
de energie electrică transfrontaliere, 
operatorii de sisteme de transport crează, 
în fiecare zonă definită la articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 un centru de coordonare care 
să:
(i) furnizeze o platformă de comunicare 
comună în caz de urgenţă;

(ii) realizeze studii  regionale privind 
cazurile de congestionare la graniţă.

Or. fr

(Adding new paragraph 1a to Article 5a of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Electricity transmission networks are strongly interdependent. Nevertheless, regional 
cooperation between them needs to be strengthened in order to reduce the risk of a major 
incident or black-out and to create a single electricity market. Such cooperation could be 
strengthened by creating a European electricity transmission coordination centre charged 
with safety matters in the event of emergency and research into cases of congestion at 
interconnections.

Amendamentul 209
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
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„(1a) Statele membre, autorităţile de 
reglementare şi toţi actorii de pe piaţă 
conlucrează la armonizarea procedurilor 
lor privind schimburile de informaţii 
pentru cele mai importante procese de 
piaţă.”

Or. xm

(Adding new paragraph 1a to Article 5a of Directive 2003/54/EC)

Justificare 

Die EU strebt die Einrichtung grenzüberschreitenden Marktregionen an. Dafür ist eine 
Harmonisierung aller Datenaustauschprozesse zwingend erforderlich. Für den liberalisierten 
Markt bilden funktionierende Datenaustauschprozesse für Fahrplanmanagement, Clearing, 
Abrechnung, Lieferantenwechsel u.v.a. die Grundvoraussetzung. Fehlende abgestimmte 
Datenaustauschprozesse behindern die Einführung grenzüberschreitender Marktregionen.

Amendamentul 210
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
„(1a) Comisia şi Agenţia promovează 
cooperarea interregională între pieţele de 
energie şi au responsabilitatea integrării 
acestora în piaţa europeană unică în 
materie de energie.”

Or. xm

(Adding new paragraph 1a to Article 5a of Directive 2003/54/EC)
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Amendamentul 211
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
„(1a) Statele membre solicită societăţilor 
de electricitate să producă un procent din 
electricitatea lor în mod durabil. 
Procentul energiei durabile se bazează pe 
angajamentul statului membru respectiv, 
în urma revizuirii Directivei 
XXXX/XX/CE*;
*a se completa la o dată ulterioară, când 
se va cunoaşte numărul definitiv al 
directivei privind energia regenerabilă.”

Or. xm

(Adding new paragraph 1a to Article 5a of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Hernieuwbare energie is in veel gevallen duurder dan niet-hernieuwbare energie. Om te 
voorkomen dat de lidstaten op grond van richtlijn XXXX/XX/EG (richtlijn duurzame energie) 
op grote schaal subsidies gaan toekennen aan elektriciteitsbedrijven om duurzaam te 
produceren, moet een wettelijke verplichting ingevoerd worden.

Amendamentul 212
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3b) La articolul 5a se adaugă următorul 
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alineat:
‘(1b) Autorităţile naţionale competente 
ale statelor membre aflate în aria de 
acoperire a noului operator de sistem 
regional, în concordanţă cu un orar 
obligatoriu comunicat agenţiei, 
armonizează normele privind:
- alocarea capacităţilor transfrontaliere 
pentru toate intervalele de timp;
- crearea unei interfeţe unice pentru 
utilizatorii interconectărilor;
- administrarea comună a unei pieţe 
secundare;
- crearea unui sistem integrat de alocare a 
capacităţilor de interconectare pentru 
intervale mai mici de o zi
- adaptarea şi siguranţa.

Or. fr

(Adding new paragraph 1b to Article 5a of Directive 2003/54/EC)

Justificare

Reinforcing regional cooperation between transmission system operators will help harmonise 
rules for the use of networks and interconnections in particular. Therefore, compulsory 
harmonisation of the rules on management of interconnections, on balancing and on network 
safety is proposed.

Amendamentul 213
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3b) La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
„(1b) Comisia pregăteşte măsuri tehnice
şi financiare pentru a contribui la 
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depăşirea izolării pieţelor europene ale 
energiei electrice.” 

Or. xm

(Adding new paragraph 1b to Article 5a of Directive 2003/54/EC)

Amendamentul 214
Nicole Fontaine

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3c) Se inserează următorul articol după 
cum urmează:

„Articolul 5b
Pentru a încuraja dezvoltarea unei 
gestionări sigure şi fiabile a fluxurilor de 
energie electrică transfrontaliere, 
operatorii de sisteme de transport vor 
stabili, în fiecare zonă definită la articolul 
2h alineatul (3) din Regulamentul (CE) 
nr. 1228/2003 un centru de coordonare 
care să:
(i) pună la dispoziţie o platformă de 
comunicare în caz de urgenţă;
(ii) realizeze studii regionale, ce nu sunt 
efectuate în timp real, privind situaţii a 
aglomerare la frontieră.”

Or. en

(Adding new Article 5b in Directive 2003/54/EC)

Justificare

La coopération régionale entre les réseaux doit être renforcée pour limiter au maximum les 
risques d’incident majeur et de black out et créer un marché unique de l’électricité. Cette 
coopération pourrait être renforcée grâce à la création d’un centre européen de coordination 
du transport de l’électricité qui aurait vocation à traiter des questions de sécurité en cas 
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d’urgence et des études sur les congestions des interconnexions.

Amendamentul 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3g (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3g) La articolul 6, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Statele membre garantează că 
producătorii mici, descentralizaţi şi/sau de 
distribuţie beneficiază de simplificarea 
procedurilor de autorizare. Aceste 
proceduri simplificate ar trebui să se 
aplice tuturor instalaţiilor mai mici de 50 
MW şi tuturor producătorilor integraţi.”

Or. en

(Amending Article 6 paragraph 3 of Directive 2003/54/EC)

Justificare

To encourage the development of decentralised energy sources while acknowledging the more 
limited environmental impact that the smaller power sources have, an accelerated set of 
procedures should be developed.

Amendamentul 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3h) Se inserează următorul articol după 
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cum urmează:
„Articolul 7a
Interzicerea noilor capacităţi cu emisii 
ridicate de CO2

Pentru respectarea cerinţelor prevăzute la 
articolele 6 şi 7, statele membre nu 
autorizează nicio capacitate nouă de 
producţie care, în timpul funcţionării sale, 
duce la emisii atmosferice de CO2 mai 
mari de 350 de grame per kilowatt oră 
produs.”

Or. en

(Adding a new Article 7a to Directive 2003/54/EC)

Justificare

The 2006 Stern Review concluded that a failure adequately to stabilise greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere could lead to the loss of at least 20% of world GDP. Such a 
loss, which will be in part as a result of the EU economy being locked in high CO2 energy 
infrastructure, would include substantial negative impacts on the functioning of the internal 
market. Therefore, new generating capacity with high levels of CO2 emissions per unit output 
must be prohibited.

Amendamentul 220
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3h) Se inserează următorul articol după 
cum urmează:
„Articolul 7a
Interzicerea noilor capacităţi cu emisii 
ridicate de CO2

Pentru respectarea cerinţelor prevăzute la 
articolele 6 şi 7, statele membre nu 
autorizează nicio capacitate nouă de 
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producţie care, în timpul funcţionării sale, 
duce la emisii atmosferice de CO2 mai 
mari de 420 de grame per kilowatt oră de 
energie produsă.”

Or. en

(Adding a new Article 7a to Directive 2003/54/EC)

Justificare

The 2006 Stern Review concluded that a failure adequately to stabilise greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere could lead to the loss of at least 20% of world GDP. Such a 
loss would include substantial negative impacts on the functioning of the internal market and 
so be contrary to the primary task of the Union as set out in Article 2 of the Treaty. Therefore 
new generating capacity with high levels of CO2 emissions per unit output must be 
prohibited.

Amendamentul 221
Mechtild Rothe

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3h) Se inserează următorul articol după 
cum urmează:
„Articolul 7a
Limitarea răspunderii părţilor terţe în 
cazul unui accident nuclear
În fiecare an, operatorii de centrale 
nucleare aduc dovezi autorităţilor 
naţionale competente şi Comisiei privind 
păstrarea unei sume de minim 2,8 
milioane EUR pentru fiecare caz pentru 
acoperirea răspunderii şi creanţelor de 
asigurare ce rezultă din accidente 
nucleare.”

Or. en



AM\713546RO.doc 109/112 PE404.393v01-00

RO

(Adding a new Article 7a to Directive 2003/54/EC)

Justificare

The EU nuclear third party liability system is currently characterised by a patchwork of legal 
regimes and sub-regimes. In order to improve the functioning of the internal market and 
reduce distortions of competition, particularly with regard to cross-border trade, the EU 
should set a harmonised minimum amount of cover. The amount proposed is the limit that 
already applies in Germany.

Amendamentul 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3h) Se inserează următorul articol după 
cum urmează:
„Articolul 7a
Limitarea răspunderii operatorului în 
cazul unui accident nuclear grav
O întreprindere responsabilă de 
funcţionarea unei centrale nucleare 
demonstrează anual autorităţilor 
naţionale competente şi Comisiei că 
deţine o poliţă de asigurare valabilă ce 
acoperă creanţele părţilor terţe ce rezultă 
în urma unui accident nuclear grav, 
nivelul minim fiind de 2500 milioane de 
EUR pentru fiecare caz.”

Or. en

(Adding a new Article 7a to Directive 2003/54/EC)

Justificare

Third-party liability limits currently vary substantially throughout the EU. In most Member 
States where nuclear plants operate, the minimum cover required by undertakings is less than 
€500M per event.  In order to harmonise such limits, thus improving the functioning of the 
internal market and reducing distortions of competition, particularly with regard cross-
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border trade, the EU should set a standard minimum amount. The amount proposed is the 
limit that already applies in Germany.

Amendamentul 223
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3h) Se inserează următorul articol după 
cum urmează:
„Articolul 7a
La stabilirea propriilor modele de operare 
a sistemelor de transport, statele membre 
pot alege după cum urmează: 
(a) existenţa unuia sau mai multor 
operatori de sisteme de transport în 
conformitate cu definiţia de la articolul 8 
sau unuia sau mai multor operatori de 
sistem independenţi în conformitate cu 
definiţia de la articolul 10;
(b) existenţa unuia sau mai multor 
operatori de sisteme de transport şi unuia 
sau mai multor operatori de sistem 
independenţi.”

Or. en

(Adding a new Article 7a to Directive 2003/54/EC)

Justificare

It needs to be clarified that the exception to article 8.1 will not mean the automatic creation of 
a differentiated ISO for each vertically integrated undertaking if requested in the framework 
of article 10.

Amendamentul 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
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Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3h) Se inserează următorul articol după 
cum urmează:
„Articolul 7a
Pentru a garanta independenţa 
operatorilor de sisteme de transport, 
statele membre garantează că începând de 
la [data transpunerii plus un an] 
întreprinderile integrate pe verticală sunt 
obligate să respecte fie articolul 8 
alineatul (1) literele (a)-(d), fie articolul 
10, fie dispoziţiile articolului 8ba.”

Or. en

(Adding a new Article 7a to Directive 2003/54/EC)

Justificare

This amendment introduces effective and efficient unbundling as alternative to ownership 
unbundling and ISO. It ensures effective separation of the TSO without infringing ownership 
and without causing the sale of either the transmission system or the production of energy.

Amendamentul 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3i (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 7b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3i) Se inserează următorul articol după 
cum urmează:
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„Articolul 7b
Răspunderea operatorului în cazul unui 
accident nuclear grav
O întreprindere responsabilă de 
funcţionarea unei centrale nucleare 
demonstrează anual autorităţilor 
naţionale competente că deţine siguranţă 
financiară valabilă împotriva tuturor 
creanţelor potenţiale ale părţilor terţe ce 
rezultă în urma unui accident nuclear 
grav.”

Or. en

(Adding a new Article 7b after 7a to the Directive 2003/54/EC)

Justificare

Third-party liability limits currently vary substantially throughout the EU. In order to
harmonise such limits, thus improving the functioning of the internal market and reducing 
distortions of competition, particularly with regard cross-border trade, the EU should require 
that adequate compensation systems are in place to enable all potential victims to receive 
compensation and to ensure that there is a level playing field between electricity generators.
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