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Amendamentul 314
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9
Directiva 2003/54/CE
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Informaţiile comerciale esenţiale 
pentru concurenţa de pe piaţă, îndeosebi 
informaţiile care permit identificarea 
punctului de livrare, informaţiile 
referitoare la puterea instalată, precum şi 
informaţiile referitoare la puterea 
subscrisă, sunt accesibile tuturor 
operatorilor de furnizare de energie 
electrică pe piaţă.  Dacă este nevoie, 
autoritatea naţională de reglementare 
impune operatorilor tradiţionali 
furnizarea acestor date către cei 
interesaţi.

Or. fr

Amendamentul 315
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9
Directiva 2003/54/CE
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Operatorii de sisteme de distribuţie 
garantează că informaţiile comerciale 
esenţiale pentru concurenţa de pe piaţă, 
îndeosebi informaţiile care permit 
identificarea punctului de livrare, precum 
şi informaţiile referitoare la puterea 
instalată şi la cea subscrisă, sunt 
accesibile în mod nediscriminatoriu 
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operatorilor de furnizare de energie 
electrică de pe piaţă.

Or. fr

Justificare

Incumbents are in possession of comprehensive subscriber information, both because they
have built up data bases and because they supply all subscribers on the basis of regulated 
tariffs. Removing information on the point of supply, the installed capacity and the subscribed 
capacity from the scope of 'sensitive commercial information' would ensure healthier 
competition.

Amendamentul 316
Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 12a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9a. Se inserează următorul articol, după 
cum urmează: 
„Articolul 12a
(1) Operatorii de sisteme de transport 
înfiinţează, în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a Directivei .../.../CE 
[de modificare a Directivei 2003/54/CE 
privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică] un Centru de 
coordonare pentru interconectări. 
(2) Centrul de coordonare pentru 
interconectări are personalitate juridică şi 
este autonom.  
(3) Centrul de coordonare pentru 
interconectări dispune de resursele 
necesare de informare şi comunicare, 
precum şi de o expertiză adecvată.
(4) Operatorii de sisteme de transport 
trebuie să furnizeze Centrului de 
coordonare pentru interconectări toate 
informaţiile relevante referitoare la 
planificarea operaţiunilor şi la 
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funcţionarea în timp real a sistemelor, 
printre care, cu o frecvenţă zilnică, pentru 
fiecare interconectare, puterea disponibilă 
preconizată, utilizarea efectivă a puterii, 
tarifele de congestionare şi puterea 
redusă. Lista cu aceste informaţii se 
aprobă de către agenţie, iar informaţiile 
se publică electronic de către Centrul de 
coordonare pentru interconectări. 
(5) Centrul de coordonare pentru 
interconectări este responsabil de 
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de 
redresare, în conformitate cu procedurile 
aprobate anterior. Aceste proceduri se 
stabilesc şi se aprobă în conformitate cu 
[Articolul 2e] din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003. 
(6) Centrul de coordonare pentru 
interconectări prezintă agenţiei şi 
Comisiei un raport anual care cuprinde o 
descriere a utilizării interconectărilor, 
inclusiv a tarifelor de congestionare 
aferente, precum şi a tuturor 
întreruperilor şi perturbărilor grave din 
cadrul fiecărui sistem interconectat şi a 
măsurilor luate de operatorii sistemelor de 
transport în scopul reinstaurării 
funcţionării normale.”

Or. en

Justificare

The development of the Interconnection Coordination Centre is crucial for the future 
development of the internal market. In order to increase transparency of the internal energy 
market it is necessary to make available, to all players, timely and coherent information 
related to the use of interconnectors. This should be set up and managed by TSOs.

Amendamentul 317
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

9b. Articolul 14 alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Operatorul de rețea de distribuție 
furnizează utilizatorilor rețelei 
informațiile de care au nevoie pentru 
accesul eficient la rețea şi utilizarea 
acesteia.”

Or. en

Justificare

Efficiency is relevant not only in terms of network access but also in terms of network use. 
Therefore, it is necessary to enlarge the scope of this provision in order to allow users and 
operators to optimize the use of distribution systems.

Amendamentul 318
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9c. La articolul 14, se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Operatorul de sistem de distribuţie 
prezintă autorităţii relevante de 
reglementare, în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a Directivei .../.../CE [ 
de modificare a Directivei 2003/54/CE 
privind normele comune pentru piaţa
internă de energie electrică], o propunere 
care cuprinde o descriere a sistemelor 
adecvate de informaţii şi comunicare ce 
urmează a fi realizate în vederea 
furnizării informaţiilor menţionate la 
alineatul (3). Această propunere 
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facilitează, printre altele, utilizarea 
contoarelor electronice bidirecţionale, 
participarea activă a clienţilor finali, 
dispozitive de producţie distribuită în 
cadrul funcţionării sistemelor şi fluxul de 
informaţii în timp real între operatorii de 
sisteme de transport şi de distribuţie, în 
scopul optimizării utilizării tuturor 
resurselor disponibile aferente producţiei, 
reţelelor şi cererii.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 3a la articolul 14 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

To ensure efficient use of all resources, including demand, distributed generation and 
distribution networks, it is essential that distribution system operators adopt modern 
information and communication technologies, transforming distribution networks into active 
elements of a sustainable energy system. Smart grids are crucial for the cost-effective use of 
renewable resources and for the widespread adoption of efficient demand side management, 
fostering introduction of new energy services.

Amendamentul 319
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 3b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9d. La articolul 14 se adaugă următorul 
alineat:
„(3b) În termen de doi ani de la intrarea 
în vigoare a Directivei .../.../CE [ de 
modificare a Directivei 2003/54/CE 
privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică], autorităţile 
naţionale de reglementare aprobă 
propunerile prevăzute la alineatul (3a). 
Autorităţile naţionale de reglementare 
garantează interoperabilitatea integrală a 
sistemelor de informaţii şi comunicare 
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care urmează a fi realizate. În acest scop, 
ele pot emite orientări şi pot prezenta 
amendamente la propunerile prevăzute la 
alineatul (3a).”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat la articolul 14 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

See justification to previous amendment.

Amendamentul 320
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 3c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9e. La articolul 14 se adaugă următorul 
alineat:
„(3c) Înainte de a-i comunica 
operatorului de sistem de distribuţie 
decizia sa cu privire la propunerea 
prevăzută la alineatul (3), autoritatea 
naţională de reglementare informează 
agenţia sau, dacă aceasta nu şi-a început 
încă activitatea, Comisia. Agenţia sau 
Comisia garantează că sistemele de 
informaţii şi comunicare ce urmează a fi
realizate facilitează dezvoltarea pieţei 
interne de energie electrică şi nu creează 
noi obstacole tehnice.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat la articolul 14 din Directiva 2003/54/CE)



AM\714880RO.doc 9/106 PE404.525v01-00

RO

Amendamentul 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9f (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

9f. La articolul 14, alineatul (4) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(4) Un stat membru impune 
operatorului de reţele de distribuţie ca, 
la dispecerizarea instalaţiilor de 
producţie, să dea prioritate celor care 
folosesc surse de energie regenerabilă 
[...] sau celor cu producţie combinată de 
energie electrică şi termică.”

Or. en

(Se modifică un cuvânt şi se şterg două cuvinte din articolul 14 alineatul (4) din Directiva 
2003/54/CE)

Justificare

In order to achieve the target that 20% of the EU’s energy should come from renewable 
energy sources by 2020, priority access to the grids for renewable energy must be guaranteed.

Amendamentul 322
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9f (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

9f. La articolul 14, alineatul (4) se 
înlocuieşte cu următorul text:

„(4) Un stat membru impune 
operatorului de rețele de distribuție ca, 
la dispecerizarea instalațiilor de 
producție, să dea prioritate celor noi 
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dintre acestea, cu excepţia situaţiei în care 
cerinţele privind echilibrarea tehnică sau 
siguranţa şi fiabilitatea reţelei sunt 
compromise.”

Or. en

(Se adaugă noi elemente la articolul 14 alineatul (4) din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

New generating installations must be given priority access to the grid, providing there are no 
balancing issues associated with this. This will allow Member States an opportunity to reach 
their targets for renewable energy.

Amendamentul 323
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9g (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9g. La articolul 14, se inserează 
următorul alineat: 
„(4a) Statele membre sprijină, de 
asemenea, dezvoltarea contoarelor şi 
reţelelor inteligente, de care sunt 
responsabile societăţile de distribuţie de 
energie electrică. Autorităţile naţionale de 
reglementare sunt responsabile de 
urmărirea procesului acestei dezvoltări şi 
de stabilirea unor standarde comune în 
acest scop.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 4a la articolul 14 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

The Member States should support the development of smart meters and grids whereas NRAs 
should be responsible for monitoring the process.
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Amendamentul 324
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9g (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9g. La articolul 14, se inserează 
următorul alineat: 
„(4a) Statele membre garantează, de 
asemenea, instalarea de contoare şi reţele 
inteligente bazate pe o utilizare extensivă 
a tehnologiilor informaţiei orientate către 
consumatori, în termen de zece ani de la 
intrarea în vigoare a Directivei .../.../CE [ 
de modificare a Directivei 2003/54/CE 
privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică], cu condiţia 
ca această instalare să intre în sfera de 
responsabilitate a societăţilor de 
distribuţie de energie electrică. 
Autorităţile naţionale de reglementare 
stabilesc un program care să garanteze 
respectarea normelor până la data 
stabilită.”

Or. en

Justificare

The European Union should encourage member states to install smart meters and grids 
within a set time framework, evidence suggests that consumers should profit and become far 
more energy aware with better knowledge of their personal energy consumption on a real 
time basis. 
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Amendamentul 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9h. La articolul 14, se inserează 
următorul alineat:
„(6a) Operatorii de sisteme de distribuţie 
facilitează participarea clienţilor finali 
mari şi a intermediarilor care reunesc mai 
mulţi clienţi finali la pieţele de rezerve de 
energie şi echilibrare, ori de câte ori au 
această funcţie. Ori de câte ori 
producătorii şi consumatorii licitează 
acelaşi preţ, trebuie să se acorde prioritate 
consumatorilor.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 6a la articolul 14 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

To improve energy efficiency, it is important that consumers and distributed generators 
actively participate in ancillary services markets, particularly when they are able to reduce 
system demand at certain critical moments (peak load, emergencies). Large consumers may 
participate in such markets, Small consumers cannot participate directly in such markets 
unless if someone (e.g. the supplier) is able to aggregate a large number of them and to 
control part of their demand.

Amendamentul 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9i (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 6b (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

9i. La articolul 14, se inserează următorul 
alineat:
„(6b) Autorităţile naţionale de 
reglementare garantează că normele şi 
tarifele de echilibrare aplicate de către 
operatorii de sisteme de distribuţie şi de 
transport, ori de câte ori au această 
funcţie, sunt armonizate în termen de doi 
ani de la intrarea în vigoare a Directivei 
.../.../CE [ de modificare a Directivei 
2003/54/CE privind normele comune 
pentru piaţa internă de energie electrică]. 
Autorităţile garantează în special că 
clienţii finali mari, intermediarii care 
reunesc mai mulţi clienţi finali şi 
producătorii de energie distribuită sunt 
capabili să contribuie cu succes la 
serviciile de rezerve de energie şi de 
echilibrare.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 6b la articolul 14 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

According to Article 23, regulatory authorities are responsible for “fixing or approving (...) 
at least the methodologies used to calculate or establish the terms and conditions for (...) the 
provision of balancing services”. Since harmonisation of balancing services is a crucial 
element for the proper functioning of the internal electricity market, regulatory authorities, in 
close cooperation with TSOs and DSOs shall enforce the appropriate degree of 
harmonisation at national and EU levels.

Amendamentul 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9j (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 7a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

9j. La articolul 14 se adaugă următorul 
alineat:
„(7a) Se acordă prioritate energiei 
electrice obţinute din surse de energie 
regenerabilă, producţiei combinate de 
energie electrică şi termică şi altor forme 
de producţie distribuită, iar costurile 
conectării noilor producători de energie 
electrică obţinută din surse de energie 
regenerabilă şi de energie electrică şi 
termică combinată trebuie să fie obiective, 
transparente şi nediscriminatorii. Un 
sistem european de evaluare comparativă 
garantează că nu există obstacole în calea 
stimulării producţiei distribuite.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 7a la articolul 14 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

The cost of connecting new renewable energy sources, especially offshore wind farms and 
cogeneration plants may reduce the attractiveness of investments. Clear and fair tariffs need 
to be set which take into consideration the additional benefits these technologies bring.

Amendamentul 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 9k (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 7b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9k. La articolul 14 se adaugă următorul 
alineat:

„(7b) Finanţarea operatorilor de sisteme 
de distribuţie este independentă în raport 
cu nivelul lor de vânzări, prin recurgerea 



AM\714880RO.doc 15/106 PE404.525v01-00

RO

la niveluri care diferenţiază bugetul 
acestora de utilizarea energiei de către 
clienţii lor.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 7b la articolul 14 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

This principle of “disconnection” is essential to give priority to efficiency in use. This 
removes incentives for DSO owners to increase sales, whatever their link with upstream 
energy suppliers. This principle can be implemented whatever the unbundling situation of 
DSOs.

Amendamentul 329
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

„(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuţie face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se 
asigură că activităţile acestuia sunt 
monitorizate în aşa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurenţa. În special, operatorii de 
sisteme de distribuţie integraţi pe verticală 
vor avea grijă, în ceea ce priveşte 
activităţile de comunicare şi utilizarea 
numelui de marcă, să nu creeze confuzie 
în legătură cu identitatea separată a 
sucursalei care asigură furnizarea în cadrul 
întreprinderii integrate pe verticală.

„(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuţie este parte componentă dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală, statele 
membre se asigură că activităţile acestuia 
sunt monitorizate în aşa fel încât să se 
garanteze că acesta nu profită de pe urma 
integrării sale verticale pentru a distorsiona 
concurenţa. În special, operatorii de 
sisteme de distribuţie integraţi pe verticală 
vor avea grijă, în ceea ce priveşte 
activităţile de comunicare, să nu creeze 
confuzie în legătură cu identitatea separată 
a sucursalei care asigură furnizarea în 
cadrul întreprinderii integrate pe verticală.

Or. de
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Amendamentul 330
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

„(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuţie face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se 
asigură că activităţile acestuia sunt 
monitorizate în aşa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurenţa. În special, operatorii de 
sisteme de distribuţie integraţi pe verticală 
vor avea grijă, în ceea ce priveşte 
activităţile de comunicare şi utilizarea 
numelui de marcă, să nu creeze confuzie 
în legătură cu identitatea separată a 
sucursalei care asigură furnizarea în cadrul 
întreprinderii integrate pe verticală.

(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuţie face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se 
asigură că activităţile acestuia sunt 
monitorizate în aşa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurenţa. În special, operatorii de 
sisteme de distribuţie integraţi pe verticală 
vor avea grijă, în ceea ce priveşte 
activităţile de comunicare, să nu creeze 
confuzie în legătură cu identitatea separată 
a sucursalei care asigură furnizarea în 
cadrul întreprinderii integrate pe verticală.

Or. de

Amendamentul 331
Catherine Stihler, David Martin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

„(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuție face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se 
asigură că activitățile acestuia sunt 
monitorizate în așa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurența. În special, operatorii de 

„(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuție face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se 
asigură că activitățile acestuia sunt 
monitorizate în așa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurența.



AM\714880RO.doc 17/106 PE404.525v01-00

RO

sisteme de distribuție integrați pe verticală 
vor avea grijă, în ceea ce privește 
activitățile de comunicare și utilizarea 
numelui de marcă, să nu creeze confuzie 
în legătură cu identitatea separată a 
sucursalei care asigură furnizarea în 
cadrul întreprinderii integrate pe 
verticală.

Or. en

Justificare

It is for the Member States to implement measures to ensure the effective separation of 
distribution from other activities of vertically integrated companies.

Amendamentul 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină şi efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuţie 
a dispoziţiilor alineatului (2) în ceea ce 
priveşte independenţa completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum şi faptul că
activităţile de furnizare desfăşurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. 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 27a alineatul (3).”

eliminat

Or. en
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Justificare

According to this provision, the European Commission will adopt guidelines through 
comitology to ensure  (i) the independence of the DSOs, (ii) the absence of discriminatory 
behaviour and(iii) that supply activities of the vertically integrated undertaking cannot take 
unfair advantages of its vertical integration. All these measures 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 333
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

eliminat

Or. de

Justificare

The results of a comitology procedure are potentially very far-reaching. Such fundamental 
provisions affect the substance of the unbundling provisions which apply to distribution 
system operators. The 'regulatory procedure with scrutiny' which the Commission proposes 
as a means of regulating these fields would restrict the influence of the European Parliament.
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The effect would be that the Commission would transfer essential decisions from the regular 
democratic legislative procedure to the comitology procedure.

Amendamentul 334
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

eliminat

Or. de

Justificare

The results of a comitology procedure are potentially very far-reaching. Such fundamental 
provisions affect the substance of the unbundling provisions which apply to distribution 
system operators. The 'regulatory procedure with scrutiny' which the Commission proposes 
as a means of regulating these fields would restrict the influence of the European Parliament.

The effect would be that the Commission would transfer essential decisions from the regular 
democratic legislative procedure to the comitology procedure.
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Amendamentul 335
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

eliminat

Or. de

Justificare

The unbundling provisions are a key element in the liberalisation of the electricity market and 
cannot at all therefore be regarded as 'non-essential'. Moreover, this would also entail 
amendments to company law which, in view of the importance of that law to the economy, 
surely cannot be described as 'non-essential' either.

Amendamentul 336
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4
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Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

eliminat

Or. de

Justificare

Such far-reaching powers for the Commission to issue guidelines concerning distribution 
system operators by introducing the regulatory procedure with scrutiny would be 
undemocratic and should therefore be rejected.

Amendamentul 337
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(4a) Statele membre pot decide să nu 
aplice dispoziţiile alineatelor (1) - (4) 
întreprinderilor de energie electrică 
integrate care aprovizionează mai puţin 
de 100 000 de consumatori racordaţi sau 
reţele izolate.”
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Or. de

Amendamentul 338
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(4a) Este la latitudinea statelor membre 
să decidă dacă dispoziţiile alineatelor (1) -
(4) trebuie să nu se aplice întreprinderilor 
de energie electrică integrate care 
aprovizionează mai puţin de 100 000 de 
consumatori racordaţi sau reţele izolate.”

Or. de

Amendamentul 339
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(4a) Statele membre pot decide să nu 
aplice dispoziţiile alineatelor (1) - (4) 
întreprinderilor de energie electrică 
integrate care aprovizionează mai puţin 
de 100 000 de consumatori racordaţi sau 
reţele izolate.”

Or. de
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Amendamentul 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

11a. La articolul 19, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) În evidențele lor contabile, 
întreprinderile de energie electrică au 
conturi separate pentru fiecare dintre 
activitățile de transport și de distribuție, 
astfel cum li s-ar cere să facă dacă 
activitățile respective ar fi desfășurate de 
întreprinderi separate, în vederea 
evitării discriminărilor, a subvențiilor 
încrucișate și a denaturării concurenței. 
De asemenea, acestea trebuie să țină 
evidențe contabile, care pot fi 
consolidate, pentru fiecare din activităţile
din sectorul energiei electrice, care nu au 
legătură cu transportul sau distribuția. 
Până la 1 iulie 2007, acestea au conturi 
separate pentru activitățile de furnizare 
către consumatorii eligibili și pentru 
activitățile de furnizare către 
consumatorii captivi. Veniturile din 
proprietatea asupra rețelei de 
transport/distribuție se menționează în 
evidențele contabile. După caz, 
întreprinderile au conturi consolidate 
pentru alte activități din afara sectorului 
energiei electrice.  Contabilitatea internă 
include un bilanț și un cont de profit și 
pierderi pentru fiecare activitate.

Or. en

(Se modifică un cuvânt (fiecare) la articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

As a result of the growth of multinational energy companies in Europe it is necessary to 
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specify that the individual accounts of each national energy company be published and not 
incorporated into the accounts of the parent company.

Amendamentul 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 19 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

11b. La articolul 19, se adaugă următorul 
alineat: 
„(4a) Statele membre adoptă o 
contabilitate separată pentru finanţarea 
viitoarelor activităţi privind dezafectarea 
sau gestionarea deşeurilor desfăşurate de 
societăţile de energie electrică. Veniturile 
obţinute pentru aceste activităţi viitoare 
trebuie să fie controlate sau administrate 
de o autoritate naţională de reglementare 
sau de o societate separată de gestionare, 
şi nu de către societate sau proprietarul 
unităţii.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat la articolul 19 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Member States have adopted different methods of financial management for decommissioning 
funds in all energy sectors. A number of electricity generating activities and their associated 
fuel resource extraction will require remedial work after the facility has closed. In the 
interests of the polluter pays principle it is necessary that the operator demonstrate that the 
cost associated with these activities is accrued during the operating life of the facility.
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Amendamentul 342
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 20 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

11c. La articolul 20, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu textul următor:
„(2) Operatorul unei rețele de transport 
sau de distribuție poate refuza accesul în 
cazul în care se confruntă cu o lipsă de 
capacitate fizică disponibilă. Refuzul 
trebuie motivat și justificat în mod 
corespunzător, pe baza unor criterii 
obiective, justificate din punct de vedere 
tehnic şi economic. Autoritatea naţională 
de reglementare garantează că aceste 
criterii sunt aplicate în mod sistematic şi 
că utilizatorul sistemului, căruia i-a fost 
refuzat accesul, are dreptul la o cale de 
atac. Autoritatea naţională de 
reglementare garantează, dacă este cazul 
și dacă accesul este refuzat, că 
operatorul de rețele de transport sau de 
distribuție oferă informații pertinente 
privind măsurile necesare pentru 
consolidarea rețelei. Părții care solicită 
aceste informații i se poate impune plata 
unei redevențe rezonabile, care să 
reflecte costul furnizării acestor 
informații.”

Or. en

(Se adaugă noi elemente la articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Any refusal of access should be made by the operator of the system and be based on duly 
reasoned technically and economically justified criteria. Refusal should only be based where 
there is insufficient physical available capacity. The regulatory authority should have a duty 
to ensure that access refusal criteria are consistently applied and to recommend capacity or 
connection related investment to improve connection provision, where economically justified.
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Amendamentul 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 20a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

11d. Se inserează următorul articol:

„Articolul 20a

Reunirea clienţilor finali

(1) Furnizorii pot reuni cererea 
consumatorilor finali pentru a face o 
ofertă, în numele clienţilor cu amănuntul, 
direct pe pieţele organizate, inclusiv 
pieţele de echilibrare.

(2) Statele membre pot autoriza 
intermediarii care reunesc mai mulţi 
clienţi finali şi care nu sunt furnizori să 
facă o ofertă, în numele clienţilor cu 
amănuntul, direct pe pieţele organizate, 
inclusiv pieţele de echilibrare.
(3) Statele membre sau autorităţile 
naţionale de reglementare pot limita 
posibilitatea pentru furnizori sau 
intermediari care reunesc mai mulţi 
clienţi finali şi care nu sunt furnizori să 
facă o ofertă pe pieţe de echilibrare în 
limitele volumului cererii din cadrul unor 
contracte încheiate în statul membru.”

Or. en

(Se adaugă un nou articol 20a la Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Participation of demand in electricity markets, including wholesale and balancing markets, is 
an essential step to improve energy efficiency and to mitigate market power of incumbent 
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generators. However, small consumers do not have the possibility of participating 
individually in these markets. Therefore, allowing aggregators of final customers to bid 
demand response on behalf of retail customers directly into the organized markets is a 
necessary step towards a more efficient internal market.

Amendamentul 344
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

11e. La articolul 21 se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Consumatorii eligibili au dreptul de 
a încheia contracte în acelaşi timp cu mai 
mulţi furnizori.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 2a la articolul 21 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Consumers must have the possibility of simultaneously contracting with several suppliers.

Amendamentul 345
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

11e. La articolul 21 se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) În cazul unor deficienţe ale pieţei, 
statele membre pot adopta măsuri 
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tranzitorii necesare şi proporţionale 
pentru întreprinderile mari consumatoare 
de energie, în sensul articolului 17 
alineatul (1) litera (a) din Directiva 
2003/96/CE, pentru a le ajuta să se 
adapteze unui mediu în care concurenţa 
se va exercita pe deplin în viitor."

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 2a la articolul 21 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

For those companies producing goods which are electro-intensive in the EU, the price of 
electricity is a source of competitive disadvantage. Those companies have no choice but to 
purchase their power needs in the liberalized power markets at prices that are not yet 
reflective of full and fair competition. Transitional measures will allow access to 
competitively priced power for electro-intensive businesses until effective unbundling 
measures are implemented, independent national regulatory authorities are fully operative 
and the EU market is fully competitive.

Amendamentul 346
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

11e. La articolul 21 se adaugă următorul 
alineat: 
„(2a) Agenţia realizează o urmărire în 
timp real a tuturor pieţelor cu ridicata 
organizate de energie electrică existente 
în Uniune, în Spaţiul economic european 
şi în ţările vecine, pentru a identifica 
utilizările abuzive ale puterii de piaţă sau 
insuficienţele de la nivelul structurii pieţei 
şi pentru a încuraja adoptarea unor 
măsuri destinate îmbunătăţirii eficacităţii 
pieţei interne.”
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Or. en

(Se adaugă un nou alineat 2a la articolul 21 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Market monitoring is a powerful tool to detect abuses of market power. It is important to 
ensure that monitoring of national markets is performed by national regulatory authorities 
according to harmonised criteria and methodologies. Very often, however, national 
regulatory authorities do not have the necessary resources to monitor markets on a 
permanent, real-time basis, thus relying on monthly or even yearly analysis. The Agency 
should have, at its disposal, all the necessary resources to perform this crucial task.

Amendamentul 347
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11f (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

11f. După articolul 22 se introduce 
următorul articol:

„Articolul 22 -a

Contorizarea
(1) Consumatorii finali au dreptul de a 
deţine sau de a închiria de la orice 
întreprindere de furnizare sau de 
distribuţie contoarele lor de energie 
electrică în termen de şase ani de la 
intrarea în vigoare a Directivei .../.../CE [ 
de modificare a Directivei 2003/54/CE 
privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică].
(2) În termen de şase ani de la intrarea în 
vigoare a Directivei .../.../CE [ de 
modificare a Directivei 2003/54/CE 
privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică], toţi 
consumatorii de energie electrică trebuie 
să fie echipaţi cu contoare electronice 
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bidirecţionale.
(3) Statele membre îi pot cere furnizorului 
de ultimă instanţă să furnizeze clienţilor 
săi contoare electronice bidirecţionale.
(4) Statele membre garantează că o serie 
de standarde stabilind cerinţele minime 
pentru proiectarea şi funcţionarea 
contoarelor sunt elaborate şi făcute 
publice în conformitate cu Directiva 
2004/22/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 31 martie 2004 privind 
mijloacele de măsurare1. Aceste norme 
tehnice trebuie să asigure 
interoperabilitatea reţelelor şi să fie 
obiective şi nediscriminatorii. Acestea 
sunt notificate Comisiei în conformitate 
cu articolul 8 din Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informaţii 
în domeniul standardelor şi 
reglementărilor tehnice şi al normelor 
privind serviciile societăţii 
informaţionale2.”
1 JO L 135, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

(Se introduce un articol nou 22a în Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Bi-directional electronic meters (smart meters) are the cornerstone of a modern power 
system. They enable active interaction between customer and supplier, thus improving overall 
efficiency. They provide more accurate information to customers, suppliers and distribution 
system operators, increasing consumers’ awareness about energy use, enabling suppliers to 
optimize contracts and bids and providing valuable data for planning and operation of 
distribution networks.
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Amendamentul 348
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a

Text propus de Comisie Amendament

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

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

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

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

(a) este distinctă din punct de vedere 
juridic şi independentă din punct de vedere 
funcţional de orice altă entitate publică sau 
privată,
(b) că personalul său şi persoanele 
responsabile de gestionarea sa acţionează 
în mod independent de orice interes de 
piaţă şi

(c) că personalul său şi persoanele 
responsabile de gestionarea sa, fără a 
aduce atingere unei strânse cooperări, 
după caz, cu alte autorităţi naţionale 
competente, nu solicită şi nu acceptă 
instrucţiuni directe din partea niciunui 
guvern sau a niciunei entităţi publice sau 
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private în îndeplinirea sarcinilor de 
reglementare care îi revin.

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

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

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

(a) autoritatea de reglementare poate lua 
decizii autonome, independent de orice alt 
organism politic, şi are autonomie în 
execuţia bugetului şi dispune de resursele 
umane şi financiare necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor sale;

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele superioare de conducere ale 
acesteia sunt numite pentru cel puțin cinci 
ani, și nu pot fi eliberate din funcție pentru 
niciun motiv, altul decât în cazul în care nu 
mai îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă în conformitate cu 
legislaţia naţională.

Or. en

Amendamentul 349
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Pentru a asigura reprezentarea şi a 
facilita contactele la nivelul Comunităţii, 
fiecare stat membru desemnează o 
autoritate națională de reglementare unică. 

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

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

domeniu, autoritatea de reglementare

(a) este distinctă din punct de vedere 
juridic şi independentă din punct de vedere 
funcţional de orice altă entitate publică sau 
privată, 

(b) că personalul său şi persoanele 
responsabile de gestionarea sa acţionează 
în mod independent de orice interes de 
piaţă şi 

(c) că personalul său şi persoanele 
responsabile de gestionarea sa, fără a 
aduce atingere unei strânse cooperări, 
după caz, cu alte autorităţi naţionale 
competente, nu solicită şi nu acceptă 
instrucţiuni directe din partea niciunui 
guvern sau a niciunei entităţi publice sau 
private în îndeplinirea sarcinilor de 
reglementare care îi revin.

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

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

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

(a) autoritatea de reglementare poate lua 
decizii autonome, independent de orice alt 
organism politic, şi are autonomie în 
execuţia bugetului şi dispune de resursele 
umane şi financiare necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor sale;

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele superioare de conducere ale 
acesteia sunt numite pentru cel puțin cinci 
ani, și nu pot fi eliberate din funcție pentru 
niciun motiv, altul decât în cazul în care nu 
mai îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă în conformitate cu 
legislaţia naţională.
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Or. en

Justificare

It would be reflected in a recital that the obligation to designate a single national regulatory 
authority is not incompatible with the existence of multiple regulators in some Member States 
at federate/regional level. Further reflection and discussion is needed, in particular to ensure 
consistency with Art. 22c; input of MSs/Cion expected on the question of multiple regulators.

It is understood that approval of the regulator's budget by the legislator is not an obstacle to 
budgetary autonomy.

Amendamentul 350
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a - alineatul 3 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

The national regulatory authority must be independent from companies and governments even 
more when the State owns part of the production company. Moreover, the functional 
autonomy of RNA can be restricted by their budgeting unification with the State. Since then, 
RNA must have means which do not depend of the budget of States. It is therefore necessary 
to replace "budgetary autonomy" (unclear with regard to dependency in relation to the 
budget of the State) with "financial autonomy".
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Amendamentul 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a - alineatul 3 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat de cel puţin cinci 
ani, care poate fi reînnoit o singură dată, 
şi care poate ajunge până la zece ani, caz 
în care nu este reînnoibil, şi nu pot fi 
eliberate din funcţie pentru niciun motiv, 
altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

Or. en

Justificare

A 5-year term of office of the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.

Amendamentul 352
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a - alineatul 3 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cinci ani, 
care poate fi reînnoit o singură dată, sau 
un mandat de până la 10 ani, care nu 
poate fi reînnoit, şi nu pot fi eliberate din 
funcţie pentru niciun motiv, altul decât în 
cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile 
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faptă din culpă gravă. prevăzute la prezentul articol sau în care au 
comis o faptă din culpă gravă.

Or. de

Justificare

If the national regulator is given a term of five years, it ought to be possible to extend this by 
a further five years, at the maximum, as the energy market generally requires long-term 
decisions and a certain stability. Longer terms ought not to be renewable.

Amendamentul 353
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a - alineatul 3 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puţin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit şi nu 
pot fi eliberate din funcţie pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat de cel puţin cinci 
ani, reînnoibil o singură dată, şi nu pot fi 
eliberate din funcţie pentru niciun motiv, 
altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

Or. en

Amendamentul 354
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a - alineatul 3 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat de cel puţin cinci 
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cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

ani, care poate fi reînnoit o singură dată, 
şi care poate ajunge până la zece ani, caz 
în care nu este reînnoibil, şi nu pot fi 
eliberate din funcţie pentru niciun motiv, 
altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

Or. en

Justificare

A 5-year term of office for the national regulator should be renewable once, given the long-
term nature and need for stability in the energy market; longer appointments should be non-
renewable.

Amendamentul 355
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a - alineatul 3 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, reînnoibil o dată; în cazul în 
care organele de conducere se compun 
din mai multe persoane, acestea pot fi 
numite la date diferite, dacă este nevoie; 
organele de conducere nu pot fi eliberate 
din funcție pentru niciun motiv, altul decât 
în cazul în care nu mai îndeplinesc 
condițiile prevăzute la prezentul articol sau 
în care au comis o faptă din culpă gravă.

Or. en

Justificare

There must be continuation in the work of the regulatory authority. If there is a Board 
(Commission) consisting of several persons, they should be appointed at different time to 
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assure continuity of the work. Possibility for the reappointment would allow keeping the best 
regulators in charge for longer time period (especially important in small countries).

Amendamentul 356
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a - alineatul 3 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, care nu poate fi reînnoit și nu 
pot fi eliberate din funcție pentru niciun 
motiv, altul decât în cazul în care nu mai 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol sau în care au comis o 
faptă din culpă gravă.

(b) organele de conducere ale acesteia sunt 
numite pentru un mandat fix de cel puțin 
cinci ani, cu toate acestea, acest mandat 
este, în orice caz, mai lung decât cel al 
membrilor parlamentului ţării în cauză; 
organele de conducere nu pot fi eliberate 
din funcție pentru niciun motiv, altul decât 
în cazul în care nu mai îndeplinesc 
condițiile prevăzute la prezentul articol sau 
în care au comis o faptă din culpă gravă.

Or. en

Justificare

There should be reduced political influence in the work of the regulatory authority. Time of 
renewal of the regulatory board (management of the authority) should differ from the time of 
general elections.

Amendamentul 357
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a – alineatul 3 litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ba) nevoile bugetare ale autorităţii de 
reglementare sunt acoperite prin taxa 
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percepută direct de la gestionarii care se 
supun reglementării.”

Or. en

Justificare

Real independence of the regulatory authority is assured by giving it an independent source 
of the budgetary income instead of allocating funds from the state budget. This is confirmed 
by the best examples of different countries.

Amendamentul 358
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b

Text propus de Comisie Amendament

Obiectivele politice ale autorităților de 
reglementare

Obiectivele generale ale autorităţii de 
reglementare

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
în scopul atingerii următoarelor obiective:

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autorităţile 
de reglementare iau, în cadrul atribuţiilor 
şi competenţelor prevăzute la articolul 
22c, în cooperare strânsă, după caz, cu 
alte autorităţi naţionale competente şi 
fără a aduce atingere competenţelor 
acestora toate măsurile necesare în 
urmărirea următoarelor obiective:

(a) promovarea, în cadrul Comunității, în 
strânsă cooperare cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, cu autoritățile de 
reglementare ale altor state membre și cu 
Comisia, a unei piețe interne a energiei 
electrice competitive, sigure și durabile din 
punct de vedere al mediului, precum și a 
unei deschideri efective a pieței în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
furnizorilor din Comunitate;

(a) promovarea, în cadrul Comunității, în 
strânsă cooperare cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, cu autoritățile de 
reglementare ale altor state membre și cu 
Comisia, a unei piețe interne a energiei 
electrice competitive, sigure și durabile din 
punct de vedere al mediului, precum și a 
unei deschideri efective a pieței în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
furnizorilor din Comunitate;

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

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

(c) eliminarea restricțiilor privind comerțul 
cu energie electrică între statele membre, 
inclusiv a celor privind dezvoltarea unor 
capacități transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale și a garanta un flux neîngrădit
de energie electrică pe întreg teritoriul 
Comunității;

(c) eliminarea restricţiilor privind comerţul 
cu energie electrică între statele membre, 
inclusiv a celor privind dezvoltarea unor 
capacităţi transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață şi a consolida integrarea pieţelor 
naţionale, ceea ce ar putea facilita 
fluxurile de energie electrică pe întreg 
teritoriul Comunităţii;

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

(d) promovarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile, eficiente şi 
nediscriminatorii, precum şi adecvarea 
reţelelor;

(da) facilitarea accesului la reţea al noilor 
capacităţi de producţie, în special prin 
eliminarea obstacolelor care ar putea 
împiedica accesul noilor intraţi pe piaţă;

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

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

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

(f) garantarea funcţionării eficiente a 
pieţelor interne, precum şi promovarea 
concurenţei efective;

(fa) sprijinirea atingerii unor standarde 
ridicate pentru serviciile universale şi 
publice în domeniul energiei electrice, 
protejarea consumatorilor vulnerabili şi 
asistenţă pentru garantarea punerii în 
aplicare a măsurilor de protecţie a 
consumatorilor prevăzute în anexa A.”

Or. en
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Justificare

In many of these spheres, the national regulator has no or limited powers. Therefore, it 
should be clearly stated that the national regulator acts “in the pursuit of” these “general” 
objectives in order to make clear, that it is not the primary body for achieving them.

Consequently, some of the activities shall be changed from “ensuring” to only 
“contributing”.

Amendamentul 359
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b

Text propus de Comisie Amendament

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
în scopul atingerii următoarelor obiective:

Pentru a garanta o concurenţă eficientă şi 
nedistorsionată în furnizarea de energie 
electrică, precum şi funcţionarea eficientă 
şi fiabilă, de lungă durată, a reţelelor de 
furnizare de energie, reţelele de energie 
electrică fac obiectul unei reglementări. 
În condiţiile în care alte autorităţi 
naţionale, în special autorităţile din sfera 
concurenţei, nu au competenţa de a 
îndeplini sarcinile enunţate în prezenta 
directivă, autoritățile de reglementare iau 
toate măsurile necesare în scopul atingerii 
următoarelor obiective:

(a) promovarea, în cadrul Comunității, în 
strânsă cooperare cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, cu autoritățile de 
reglementare ale altor state membre și cu 
Comisia, a unei piețe interne a energiei 
electrice competitive, sigure și durabile 
din punct de vedere al mediului, precum 
și a unei deschideri efective a pieței în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
furnizorilor din Comunitate;
(b) realizarea, în cadrul Comunității, a unor 
piețe regionale competitive și care să 
funcționeze în mod corespunzător, în 

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

vederea unei deschideri efective a pieţei 
pentru toţi consumatorii şi furnizorii prin 
intermediul unor structuri 
transfrontaliere adecvate de acces la 
reţele şi de utilizare a reţelelor;

(c) eliminarea restricțiilor privind 
comerțul cu energie electrică între statele 
membre, inclusiv a celor privind
dezvoltarea unor capacități transfrontaliere 
de transport corespunzătoare pentru a 
satisface cererea pe piață, a consolida 
integrarea piețelor naționale și a garanta 
un flux neîngrădit de energie electrică pe 
întreg teritoriul Comunității;

(b) dezvoltarea unor capacități 
transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale în vederea eliminării restricţiilor 
privind comerțul cu energie electrică între 
statele membre şi care să garanteze un 
volum de capacităţi de interconectări în 
interiorul regiunii şi, dacă este cazul, 
între regiuni învecinate, care să permită 
dezvoltarea unei concurenţe efective;

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze eficiența energetică, adecvarea 
la cerere, activități de cercetare și inovare 
în scopul satisfacerii cererii, precum și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pe 
bază de combustibili regenerabili și a 
celor cu emisii scăzute de carbon, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung; 
(e) garantarea acordării stimulentelor 
corespunzătoare în favoarea operatorilor de 
rețele, atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung, pentru a spori eficiența în ceea ce 
privește performanța rețelelor și pentru a 
consolida integrarea pieței;

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

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

(d) garantarea unei implicări timpurii a 
utilizatorilor reţelelor.

Or. de

Justificare

In many Member States it is competition authorities that have the power to intervene in areas 
of competition. Other Member States, on the other hand, have even assigned these 
responsibilities to the regulatory authorities. The formulation of the list of tasks must be 
appropriate for either form of organisation so as to avoid either positive or negative domestic 
conflicts of competence. The task of ensuring that the market operates efficiently and that 
competition is effective should be placed at the beginning of the list.
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Amendamentul 360
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b

Text propus de Comisie Amendament

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
în scopul atingerii următoarelor obiective:

Obiectivul reglementării reţelelor de 
energie electrică este acela de a garanta o 
concurenţă eficientă şi nedistorsionată în 
furnizarea de energie electrică, precum şi 
o funcţionare eficientă şi fiabilă, de lungă 
durată, a reţelelor de furnizare de energie. 
În condiţiile în care alte autorităţi 
naţionale, în special autorităţile din sfera 
concurenţei, nu au competenţa de a 
îndeplini sarcinile enunţate în prezenta 
directivă, autoritățile de reglementare iau 
toate măsurile necesare în scopul atingerii 
următoarelor obiective:

(a) promovarea, în cadrul Comunității, în 
strânsă cooperare cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, cu autoritățile de 
reglementare ale altor state membre și cu 
Comisia, a unei piețe interne a energiei 
electrice competitive, sigure și durabile 
din punct de vedere al mediului, precum 
și a unei deschideri efective a pieței în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
furnizorilor din Comunitate;
(b) realizarea, în cadrul Comunității, a unor 
piețe regionale competitive și care să 
funcționeze în mod corespunzător, în 
vederea realizării obiectivului menționat 
la litera (a);

(a) realizarea, în cadrul Comunității, a unor 
piețe regionale competitive și care să 
funcționeze în mod corespunzător, în 
vederea unei deschideri efective a pieţei 
pentru toţi consumatorii şi furnizorii prin 
intermediul unor structuri 
transfrontaliere adecvate de acces la 
reţele şi de utilizare a reţelelor;

(c) eliminarea restricțiilor privind 
comerțul cu energie electrică între statele 
membre, inclusiv a celor privind
dezvoltarea unor capacități transfrontaliere 

(b) dezvoltarea unor capacități 
transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
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de transport corespunzătoare pentru a 
satisface cererea pe piață, a consolida 
integrarea piețelor naționale și a garanta 
un flux neîngrădit de energie electrică pe 
întreg teritoriul Comunității;

naționale în vederea eliminării restricţiilor 
privind comerțul cu energie electrică între 
statele membre şi care să garanteze un 
volum de capacităţi de interconectări în 
interiorul regiunii şi, dacă este cazul, 
între regiuni învecinate, care să permită 
dezvoltarea unei concurenţe efective;

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze eficiența energetică, adecvarea 
la cerere, activități de cercetare și inovare 
în scopul satisfacerii cererii, precum și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pe 
bază de combustibili regenerabili și a 
celor cu emisii scăzute de carbon, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung; 
(e) garantarea acordării stimulentelor 
corespunzătoare în favoarea operatorilor de 
rețele, atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung, pentru a spori eficiența în ceea ce 
privește performanța rețelelor și pentru a 
consolida integrarea pieței;

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

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

(d) garantarea unei implicări timpurii a 
utilizatorilor reţelelor.

Or. de

Justificare

In many Member States it is competition authorities that have the power to intervene in areas 
of competition. Other Member States, on the other hand, have even assigned these 
responsibilities to the regulatory authorities. The formulation of the list of tasks must be 
appropriate for either form of organisation so as to avoid either positive or negative domestic 
conflicts of competence. The task of ensuring that the market operates efficiently and that 
competition is effective should be placed at the beginning of the list.
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Amendamentul 361
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b 

Text propus de Comisie Amendament

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
în scopul atingerii următoarelor obiective:

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autorităţile 
de reglementare iau, în cadrul atribuţiilor 
şi competenţelor prevăzute la articolul 
22c, în cooperare strânsă, după caz, cu 
alte autorităţi naţionale competente şi 
fără a aduce atingere competenţelor 
acestora toate măsurile necesare în 
urmărirea următoarelor obiective:

(a) promovarea, în cadrul Comunității, în 
strânsă cooperare cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, cu autoritățile de 
reglementare ale altor state membre și cu 
Comisia, a unei piețe interne a energiei 
electrice competitive, sigure și durabile din 
punct de vedere al mediului, precum și a 
unei deschideri efective a pieței în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
furnizorilor din Comunitate;

(a) promovarea, în cadrul Comunității, în 
strânsă cooperare cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, cu autoritățile de 
reglementare ale altor state membre și cu 
Comisia, a unei piețe interne a energiei 
electrice competitive, sigure și durabile din 
punct de vedere al mediului, precum și a 
unei deschideri efective a pieței în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
furnizorilor din Comunitate;

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

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

(c) eliminarea restricțiilor privind comerțul 
cu energie electrică între statele membre, 
inclusiv a celor privind dezvoltarea unor 
capacități transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale și a garanta un flux neîngrădit
de energie electrică pe întreg teritoriul 
Comunității;

(c) eliminarea restricţiilor privind comerţul 
cu energie electrică între statele membre, 
inclusiv a celor privind dezvoltarea unor 
capacităţi transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață şi a consolida integrarea pieţelor 
naţionale, ceea ce ar putea facilita 
fluxurile de energie electrică pe întreg 
teritoriul Comunităţii;

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 

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

nediscriminatorii, precum şi adecvarea 
reţelelor; 

(da) facilitarea accesului la reţea al noilor 
capacităţi de producţie, în special prin 
eliminarea obstacolelor care ar putea 
împiedica accesul noilor intraţi pe piaţă;

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

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

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

Or. en

Justificare

The following could be stated in a recital (wording from the European Council conclusions): 
"There is a need for the enhancement of competition and security of supply through facilitated 
integration of new power plants into the electricity grid in all Member States, in particular 
encouraging new market entrants." 

Amendamentul 362
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – titlu şi partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

Obiectivele politice ale autorităților de 
reglementare

Obiectivele generale ale autorităţilor de 
reglementare

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
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prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
în scopul atingerii următoarelor obiective:

prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
în scopul atingerii următoarelor obiective
în cadrul competenţelor şi 
responsabilităţilor care le revin, în sensul 
articolului 22c din prezenta directivă, 
după consultarea altor autorităţi 
naţionale competente, dacă este cazul, şi 
fără a aduce atingere competenţelor 
acestora:

Or. es

Justificare

Some of the proposed responsibilities are not appropriate for national regulatory authorities. 
Energy policy is laid down by national governments.

Amendamentul 363
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau toate măsurile necesare 
în scopul atingerii următoarelor obiective:

În îndeplinirea sarcinilor de reglementare 
prevăzute în prezenta directivă, autoritățile 
de reglementare iau, în măsura în care alte 
autorităţi naţionale, în special autorităţile 
din domeniul concurenţei, nu au 
competenţe pentru îndeplinirea sarcinilor 
menţionate în prezenta directivă, toate 
măsurile necesare în scopul atingerii 
următoarelor obiective:

Or. de
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Amendamentul 364
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) promovarea, în cadrul Comunității, în 
strânsă cooperare cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, cu autoritățile de 
reglementare ale altor state membre și cu 
Comisia, a unei piețe interne a energiei 
electrice competitive, sigure și durabile din 
punct de vedere al mediului, precum și a 
unei deschideri efective a pieței în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
furnizorilor din Comunitate;

(a) promovarea, în cadrul Comunității, în 
strânsă cooperare cu Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, cu autoritățile de 
reglementare ale altor state membre și cu 
Comisia, a unei piețe interne a energiei 
electrice competitive, sigure și durabile din 
punct de vedere al mediului, precum și a 
unei deschideri efective a pieței în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
furnizorilor din Comunitate, precum şi 
garantarea unei funcţionări eficiente şi 
fiabile, de lungă durată, a reţelelor de 
furnizare de energie;

Or. de

Justificare

Regulatory authorities should also focus on ensuring that energy supply networks operate in 
a manner which is geared to the long term, effective and reliable. It is also necessary to 
demarcate responsibilities with competition authorities.

Amendamentul 365
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera c

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) eliminarea oricăror restricții privind 
comerțul cu energie electrică între statele 
membre, inclusiv a celor privind 
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capacități transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale și a garanta un flux neîngrădit de 
energie electrică pe întreg teritoriul 
Comunității;

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

Or. de

Justificare

Regulatory authorities should also focus on ensuring that energy supply networks operate in 
a manner which is geared to the long term, effective and reliable. It is also necessary to 
demarcate responsibilities with competition authorities.

Amendamentul 366
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) eliminarea restricțiilor privind comerțul
cu energie electrică între statele membre, 
inclusiv a celor privind dezvoltarea unor 
capacități transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale și a garanta un flux neîngrădit de
energie electrică pe întreg teritoriul 
Comunității;

(c) eliminarea restricțiilor de natură 
reglementară privind comerțul cu energie 
electrică între statele membre, inclusiv a 
celor privind dezvoltarea unor capacități 
transfrontaliere de transport 
corespunzătoare pentru a satisface cererea 
pe piață, a consolida integrarea piețelor 
naționale și a garanta un flux neîngrădit de 
energie electrică pe întreg teritoriul 
Comunității;

Or. en

Justificare

National regulatory authorities should work to suppress regulatory restrictions to natural gas 
trade across the EU.  Whilst the authorities may have some influence it has no power to 
resolve other restrictions, e.g. legal, contractual.
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Amendamentul 367
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera d

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 368
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera d

Text propus de Comisie Amendament

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

(d) încurajarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze eficiența energetică şi
adecvarea la cerere;

Or. es
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Justificare

Some of the proposed responsibilities are not appropriate for national regulatory authorities. 
Energy policy is laid down by national governments.

Amendamentul 369
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera d

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

Energy efficiency, renewables and low carbon technology must be taken into account by 
national regulatory authorities, but there is no need to add an explicit duty to promote these, 
which would conflict with the NRA’s role as an economic (& competition) regulator.

Amendamentul 370
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera d

Text propus de Comisie Amendament

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

reţea sigure, fiabile şi eficiente, orientate 
către consumatori, care să promoveze 
adecvarea la cerere, asigurând eficienţa 
energetică şi integrarea energiilor 
regenerabile şi a producţiei distribuite la 
scară redusă şi la scară largă, atât în 
reţelele de transport, cât şi în cele de 
distribuţie;

Or. en

Justificare

Any establishment of a new grit system has been done in the interest of the consumers.

Amendamentul 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera d

Text propus de Comisie Amendament

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

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile şi eficiente care să 
promoveze eficienţa energetică şi 
integrarea proactivă atât a energiilor 
regenerabile la scară largă, cât şi a 
producţiei descentralizate de energie, 
adecvarea la cerere, activităţi de cercetare 
şi inovare în scopul satisfacerii acestor 
cereri;

Or. en

Justificare

The function of the regulator should be to guarantee non-discrimination of the grid and not 
be to promote specific supply options and therefore attempt to influence the energy mix within 
Member States.
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Amendamentul 372
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera d

Text propus de Comisie Amendament

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

(d) asigurarea accesului garantat la 
reţeaua de energie regenerabilă;

Or. nl

Justificare

In practice, producers of sustainable energy sometimes find it very difficult to gain access to 
networks.

Amendamentul 373
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera f

Text propus de Comisie Amendament

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

(f) garantarea unei serii de avantaje pentru 
consumatori prin funcţionarea eficientă a 
piețelor interne, precum și promovarea 
concurenței efective, în colaborare cu 
autoritățile din domeniul concurenței.

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 374
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(fa) armonizarea proceselor de schimb 
de date pentru cele mai importante 
procese de piaţă la nivel regional.”

Or. de

Justification

The EU is seeking to establish cross-border market regions. For this purpose, harmonisation 
of all data exchange processes is essential. In the liberalised market, effective data exchange 
processes are the fundamental precondition for roadmap management, clearing, settlement of 
accounts, change of supplier and many other purposes. The absence of coordinated data 
exchange processes hampers the establishment of cross-border market regions.

Amendamentul 375
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(fa) garantarea funcţionării eficiente a 
pieţelor interne şi promovarea 
concurenţei efective şi a protecţiei 
consumatorilor;”
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Or. en

Amendamentul 376
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera fb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(fb) sprijinirea atingerii unor standarde 
ridicate pentru serviciile universale şi 
publice în domeniul energiei electrice, 
protejarea consumatorilor vulnerabili şi 
asistenţă pentru garantarea punerii în 
aplicare a măsurilor de protecţie a 
consumatorilor prevăzute în anexa A.”

Or. en

Amendamentul 377
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Autoritățile de reglementare au 
următoarele îndatoriri:

(1) Autoritățile de reglementare au 
următoarele îndatoriri ce se îndeplinesc 
după caz, în strânsă consultare cu alte 
autorităţi europene şi naţionale 
competente, operatori de sisteme de 
transport şi alţi actori de pe piaţă, fără a 
aduce atingere competenţelor specifice ale 
acestora: 

Or. en
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Justification

Where necessary national regulatory authorities shall consult to ensure an optimal exercise 
of their duties (e.g. no contradiction with other authorities, technical and economic feasibility 
of the measures decided, etc.) and that the European dimension of the market is taken into 
consideration.

Amendamentul 378
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Autoritățile de reglementare au 
următoarele îndatoriri:

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
altor autorităţi naţionale, autorităţile de 
reglementare au următoarele îndatoriri:

Or. de

Justification

Clarification of an unfortunate formulation.

Amendamentul 379
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Autoritățile de reglementare au 
următoarele îndatoriri:

(1) Fără a aduce atingere competenţelor 
altor autorităţi naţionale, autorităţile de 
reglementare au următoarele îndatoriri:

Or. de
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Amendamentul 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(–a) să stabilească sau să aprobe, în mod 
independent şi conform cu criterii 
transparente, tarife de reţea reglementate 
şi componente tarifare de reţea;

Or. en

Justification

The task of setting regulated network tariffs, without any interference from external powers, is 
one of the qualifying powers of a really independent Authority. This principle should be 
explicitly stated in the Directive, as a first real step towards the creation of a true 
harmonisation of the national regulatory frameworks.

Amendamentul 381
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) să asigure respectarea de către 
operatorii de sisteme de transport şi de 
distribuţie, cât şi, acolo unde este cazul, de 
către proprietarii de sisteme şi de către 
orice întreprindere din sectorul energiei 
electrice, a obligaţiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive şi în temeiul 
legislaţiei comunitare pertinente, inclusiv 
în ceea ce priveşte aspectele 
transfrontaliere şi separarea;
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Or. en

Justification

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.

Amendamentul 382
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) să asigure respectarea de către 
operatorii de sisteme de transport şi de 
distribuţie, cât şi, acolo unde este cazul, de 
către proprietarii de sisteme şi de către 
orice întreprindere din sectorul energiei 
electrice, a obligaţiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive şi în temeiul 
legislaţiei comunitare pertinente, inclusiv 
în ceea ce priveşte aspectele 
transfrontaliere şi separarea;

Or. en

Justification

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.  Explicit mention of 
this duty, coupled with the probability of review by the Agency of this aspect and issuing of a 
formal opinion to the Commission or an individual national regulator, will help ensure 
compliance.
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Amendamentul 383
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

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

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate, inclusiv să garanteze 
că există o capacitate suficientă de 
interconectare între infrastructurile de 
transport, pentru a satisface o evaluare 
globală eficientă a pieţei  şi criteriile de 
siguranţă a aprovizionării, fără 
discriminare între întreprinderile 
furnizoare din diferite state membre; 

Or. en

Justification

Wording needs to be strengthened in order to spell out a key objective of such cooperation, 
that decisions on investment and use of infrastructure must take equal account of customers 
within the national boundary and those using interconnected systems.

Amendamentul 384
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera c

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) să respecte şi să pună în aplicare toate
deciziile relevante, cu forţă juridică 
obligatorie, ale agenţiei şi ale Comisiei;

Or. en
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Amendamentul 385
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera c

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) să respecte şi să pună în aplicare toate
deciziile relevante, cu forţă juridică 
obligatorie, ale agenţiei şi ale Comisiei;

Or. en

Amendamentul 386
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera e

Text propus de Comisie Amendament

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

(e) să monitorizeze respectarea cerinţelor 
privind separarea în temeiul prezentei 
directive şi în temeiul legislaţiei 
comunitare pertinente şi să garanteze lipsa 
subvențiilor încrucișate între activitățile de 
transport, distribuție și furnizare;

Or. en

Justification

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.
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Amendamentul 387
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) să garanteze lipsa subvenţiilor 
încrucişate între activităţile de transport, 
distribuţie şi furnizare;

(e) să monitorizeze respectarea cerinţelor 
privind separarea în temeiul prezentei 
directive şi în temeiul legislaţiei 
comunitare pertinente şi să garanteze lipsa 
subvențiilor încrucișate între activitățile de 
transport, distribuție și furnizare;

Or. en

Justification

Wording needs to be strengthened in order to emphasise the duty of the regulatory authorities 
in relation to unbundling, which is such a key element of the 3rd Package.  Explicit mention of 
this duty, coupled with the probability of review by the Agency of this aspect and issuing of a 
formal opinion to the Commission or an individual national regulator, will help ensure 
compliance.

Amendamentul 388
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport și să 
furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor de 
sisteme de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 ani, 
menționat la articolul 2c alineatul (1) din 

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport și să 
furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor de 
sisteme de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 ani, 
menționat la articolul 2c alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;  planul  
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Regulamentul (CE) nr. 1228/2003; de investiţii pe zece ani creează stimulente 
pentru promovarea investiţiilor, cu 
deosebire pe pieţe energetice mici şi 
neprofitabile şi asigură o forţă de muncă 
suficientă şi de calitate, astfel încât să-şi 
îndeplinească obligaţiile privind serviciul 
public; neîndeplinirea planului de 
investiţii pe zece ani atrage sancţiuni 
proporţionale impuse în conformitate cu 
orientările emise de către agenţie;

Or. en

Justification

To avoid discrimination against the consumers who live in isolated areas.

Amendamentul 389
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport și să 
furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor de 
sisteme de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 ani, 
menționat la articolul 2c alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;

(f) să monitorizeze planurile de investiţii 
ale operatorilor de sisteme de transport şi 
să furnizeze în raportul său anual o 
evaluare a planului de investiţii al 
operatorilor de sisteme de transport în ceea 
ce priveşte coerenţa acestuia cu planul 
european de dezvoltare a reţelei prevăzut 
pentru 10 ani, menţionat la articolul 2c 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003; 

Or. en
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Amendamentul 390
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(fa) să aprobe planurile anuale de 
investiţii ale operatorilor de sisteme de 
transport;

Or. fr

Justification

Whatever method is used to secure more efficient unbundling of TSOs, TSO shareholders will 
always be faced by a conflict of interests between the scale of the investment programme and 
their level of remuneration.

The national regulator should therefore approve TSOs' annual investment programmes and 
avoid this conflict of interests being settled by shareholders to the detriment of network 
security.

Amendamentul 391
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(fa) să monitorizeze investiţiile în 
tehnologii pentru reţele inteligente, ca 
plan decenal de investiţii clar definit;

Or. en
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Amendamentul 392
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(fa) să aprobe planurile anuale de 
investiţii ale operatorilor de sisteme de 
transport;

Or. fr

Justification

Whatever method is used to ensure the neutrality of TSOs, TSO shareholders will always be 
faced with a conflict of interests between the scale of the investment programme, its 
profitability and the size of dividends. The national regulator should therefore approve TSOs' 
annual investment programmes and avoid this conflict of interests being settled by 
shareholders to the detriment of network security.

Amendamentul 393
Nicole Fontaine

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(fa) să aprobe planurile anuale de 
investiţii ale operatorilor de sisteme de 
transport;

Or. fr

Justification

Whatever method is used to ensure the neutrality of transmission system operators (TSOs), 
TSO shareholders will always be faced with a conflict of interests between the scale of the 
investment programme, its profitability and the size of dividends. The national regulator 
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should therefore approve TSOs' annual investment programmes and avoid this conflict of 
interests being settled by shareholders to the detriment of security.

Amendamentul 394
Nicole Fontaine

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. fr

Justification

There is no justification for giving national regulatory authorities systematic and compulsory 
responsibility for security matters, and this provision should therefore be removed in 
accordance with the subsidiarity principle.Electricity transmission network security is of 
crucial importance to the effective day-to-day running of a country. In some Member States, 
this responsibility forms part of the rights and powers pertaining to the exercise of State 
authority and is thus is held by the government, not an independent authority.

Amendamentul 395
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat
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Or. fr

Justification

Electricity transmission network security is of crucial importance to the effective day-to-day 
running of a country. This is why, in some Member States, this responsibility forms part of the 
rights and powers pertaining to the exercise of State authority. It is thus held by the political 
authorities rather than an independent authority. The above rules are far removed from the 
competition or network-access issues which led to the establishment of national regulatory 
authorities and which are the core area of expertise of those bodies.

Amendamentul 396
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

(g) să monitorizeze respectarea normelor 
de securitate şi fiabilitate a reţelei, precum 
şi standardele şi cerinţele de calitate a 
serviciilor în reţea;

Or. en

Amendamentul 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

(g) să monitorizeze securitatea şi 
fiabilitatea reţelei, să stabilească sau să 
aprobe standarde şi cerinţe pentru 
calitatea serviciilor şi a aprovizionării, 
precum şi să revizuiască performanţele 
privind calitatea serviciilor şi a 
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aprovizionării şi normele privind 
securitatea şi fiabilitatea reţelei;

Or. en

Justification

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

Amendamentul 398
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

(g) să monitorizeze securitatea şi 
fiabilitatea reţelei, să stabilească sau să 
aprobe standarde şi cerinţe pentru 
calitatea serviciilor şi a aprovizionării, 
precum şi să revizuiască performanţele 
privind calitatea serviciilor şi a 
aprovizionării şi normele privind 
securitatea şi fiabilitatea reţelei;

Or. en

Justification

Some national regulatory authorities have already this duty to monitor the functioning of the 
electricity market also in terms of quality of supply and services to consumers, who will then 
have a real benefit from more consistent and transparent regulation.
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Amendamentul 399
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera g

Text propus de Comisie Amendament

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

(g) să monitorizeze respectarea normelor 
de securitate şi fiabilitate a reţelei, precum 
şi standardele şi cerinţele de calitate a 
serviciilor în reţea;

Or. en

Amendamentul 400
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) să monitorizeze nivelul de transparență, 
garantând respectarea de către 
întreprinderile din domeniul energiei 
electrice a obligațiilor care le revin privind 
transparența;

(h) să monitorizeze nivelul de transparenţă, 
garantând respectarea de către operatorii 
de reţea a obligaţiilor referitoare la 
transparenţă relevante pentru reţea;

Or. de

Justification

Clarification of an unfortunate formulation.
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Amendamentul 401
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) să monitorizeze nivelul de transparență, 
garantând respectarea de către 
întreprinderile din domeniul energiei 
electrice a obligațiilor care le revin privind 
transparența;

(h) să monitorizeze nivelul de transparenţă, 
garantând respectarea de către operatorii 
de reţea a obligaţiilor referitoare la 
transparenţă relevante pentru reţea;

Or. de

Amendamentul 402
Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – punctul ha (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ha) să încurajeze dezvoltarea de 
contracte de furnizare întreruptibilă 
europene, prin fixarea unei valori de 
referinţă pentru compensări financiare 
pentru energia electrică neutilizată, 
pentru fiecare clasă relevantă de 
consumatori, în conformitate cu un sistem 
de indexare transparent, definit pe baza 
preţurilor la energie de pe piaţă,a  
preţului CO2, a economiilor în investiţii 
necesare pentru capacitatea de producţie 
a energiei electrice şi a recomandărilor 
unui grup de consultanţi de specialitate, 
compus din reprezentanţi ai companiilor 
de electricitate şi ai consumatorilor finali;

Or. en
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Justification

The European interruptible supply contract specified in Directive 2003/54/EC gives priority 
to reducing energy consumption, in accordance with the goals with regard to promoting 
energy efficiency.

The European interruptible supply contract establishes a means whereby an electricity 
consumer can undertake to temporarily interrupt consumption following a request from its 
equilibrium manager and or from the regulatory authority, and therefore to suspend activity 
until the supply and demand of electricity are once more in equilibrium in the equilibrium 
zone and or on the network.

Amendamentul 403
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera i

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 404
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera i

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. de

Justification

Clarification of an unfortunate formulation.

Amendamentul 405
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) să monitorizeze nivelul deschiderii 
pieței și al concurenței pe piață la nivelul 
comerțului angro și al comerțului cu 
amănuntul, prețurile pentru consumatorii 

(i) să monitorizeze nivelul deschiderii 
pieţei şi al concurenţei pe piaţă la nivelul 
comerţului angro şi al comerţului cu 
amănuntul, preţurile pentru consumatorii 
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casnici, taxele percepute la migrarea către 
un alt furnizor, taxele de deconectare și 
plângerile înaintate de consumatorii casnici 
în formatul agreat, precum și orice 
distorsionare sau restricționare a 
concurenței, în cooperare cu autoritățile 
din domeniul concurenței, furnizând toate 
informațiile relevante și aducând la 
cunoștința autorităților competente din 
domeniul concurenței orice situație 
relevantă;

casnici, taxele percepute la migrarea către 
un alt furnizor, taxele de deconectare şi 
plângerile înaintate de consumatorii 
casnici, precum şi orice distorsionare sau 
restricţionare a concurenţei,  furnizând 
toate informaţiile relevante şi aducând la 
cunoştinţa autorităţilor competente din 
domeniul concurenţei orice situaţie 
relevantă;

Or. en

Amendamentul 406
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera j

Text propus de Comisie Amendament

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

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport şi de 
distribuţie pentru racordări şi reparaţii şi să 
impună sancţiuni în conformitate cu 
orientările stabilite de agenţie, în cazul în 
care perioada a fost extinsă fără motive 
întemeiate;

Or. en

Justification

There must be effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to use against 
electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set out in this 
Directive.
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Amendamentul 407
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justification

Moved to Article 22b.

Amendamentul 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. fr



PE404.525v01-00 74/106 AM\714880RO.doc

RO

Justification

The Commission is seeking to give regulators public-service prerogatives that go far beyond 
the rightful remit of regulatory authorities.

Amendamentul 409
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justification

Point k) of paragraph 1, Article 22c, was moved to 22b as a general objective.

Amendamentul 410
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

(k) fără a aduce atingere competenţelor 
celorlalte autorităţi naţionale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor universale şi publice 

(k) fără a aduce atingere competenţelor 
celorlalte autorităţi naţionale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor universale şi publice 
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în domeniul energiei electrice, protecţia 
consumatorilor vulnerabili şi eficienţa 
măsurilor privind protecţia consumatorilor 
prevăzute în anexa A;

în domeniul energiei electrice, protecţia 
consumatorilor vulnerabili şi eficienţa şi 
punerea în aplicare a măsurilor privind 
protecţia consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

Or. en

Amendamentul 411
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

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

(k) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să monitorizeze standardele 
ridicate ale serviciilor universale și publice 
în domeniul energiei electrice şi protecția 
consumatorilor vulnerabili; 

Or. en

Justification

Some duties are to be fulfilled first by governments as they deal more with social measures 
than retail market regulation. Regulators do not feel they have the competence to define 
social policy. However powers should be vested upon regulators to ensure Annex A 
provisions are effectively enforced. At the very least, it should be made clear that 
responsibility of implementing Annex A on customer protections falls within the regulators’ 
scope.
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Amendamentul 412
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

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

(k) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să monitorizeze standarde 
ridicate ale serviciilor universale și publice 
în domeniul energiei electrice şi protecția 
consumatorilor vulnerabili;

Or. en

Justification

Social policy measures such as the establishment of high standards of universal and public 
service belong foremost to governments, in as far as they do not involve retail market 
regulation. Still, NRAs should monitor such standards so as to ensure an adequate level of 
protection of electricity consumers.

Amendamentul 413
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

(k) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 
ridicate ale serviciilor universale și publice 
în domeniul energiei electrice, protecția 
consumatorilor vulnerabili și eficiența 
măsurilor privind protecția 

(k) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să monitorizeze standarde 
ridicate ale serviciilor universale și publice 
în domeniul energiei electrice şi protecția 
consumatorilor vulnerabili;
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consumatorilor prevăzute în anexa A;

Or. de

Justification

Some duties should be performed primarily by national governments, as they deal more with 
social measures than retail market regulation. Regulators do not feel that they have the 
competence to adopt social policy measures.

Amendamentul 414
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

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

(k) fără a aduce atingere competenţelor 
celorlalte autorităţi naţionale, să garanteze 
standarde ridicate ale serviciilor universale 
şi publice în domeniul energiei electrice, 
protecţia consumatorilor vulnerabili şi 
eficienţa măsurilor privind protecţia 
consumatorilor prevăzute în anexa A;

Or. de

Amendamentul 415
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera k

Text propus de Comisie Amendament

(k) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze standarde 

(k) fără a aduce atingere competenţelor 
celorlalte autorităţi naţionale, să garanteze 
standarde ridicate ale serviciilor universale 
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ridicate ale serviciilor universale și publice 
în domeniul energiei electrice, protecția 
consumatorilor vulnerabili și eficiența 
măsurilor privind protecția consumatorilor 
prevăzute în anexa A;

şi publice în domeniul energiei electrice, 
protecţia consumatorilor vulnerabili şi 
eficienţa măsurilor privind protecţia 
consumatorilor prevăzute în anexa A;

Or. de

Justification

Clarification of an unfortunate formulation.

Amendamentul 416
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ka) să asigure eficiența măsurilor de 
protecție a consumatorului prevăzute în 
Anexa A.

Or. de

Justification

Some duties should be performed primarily by national governments, as they deal more with 
social measures than retail market regulation. Regulators do not feel that they have the 
competence to adopt social policy measures.

Amendamentul 417
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ka (nouă)
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Text propus de Comisie Amendament

(ka) să asigure accesul garantat la 
reţeaua de energie regenerabilă;

Or. nl

Justification

In practice, producers of sustainable energy sometimes find it very difficult to gain access to 
networks.

Amendamentul 418
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ka) să asigure eficiența măsurilor de 
protecție a consumatorului prevăzute în 
Anexa A.

Or. en

Justification

Some duties are to be fulfilled first by governments as they deal more with social measures 
than retail market regulation. Regulators do not feel they have the competence to define 
social policy. However powers should be vested upon regulators to ensure Annex A 
provisions are effectively enforced. At the very least, it should be made clear that 
responsibility of implementing Annex A on customer protections falls within the regulators’ 
scope.
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Amendamentul 419
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ka) să asigure eficiența şi aplicarea 
măsurilor de protecție a consumatorului 
prevăzute în Anexa A.

Or. en

Justification

'Measures on consumer protection’ set out in Annex A must be effectively enforced by the 
national regulatory authorities.

Amendamentul 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera l

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. fr

Justification

This prerogative goes far beyond the rightful remit of regulatory authorities.
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Amendamentul 421
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera l

Text propus de Comisie Amendament

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

(l) să publice recomandări, cel puțin pe 
bază anuală, cu privire la conformitatea 
tarifelor de furnizare cu dispozițiile 
articolului 3; în cadrul acestor 
recomandări se va acorda atenţia 
necesară impactului pe care preţurile 
reglementate îl au asupra funcţionării 
pieţei (preţuri en gros şi pentru 
consumatorul final); 

Or. en

Justification

As regulated prices set well below market prices may hinder competition and negatively 
impact security of supply, a special attention should be paid to them in the regulator’s 
recommendations.

Amendamentul 422
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera m

Text propus de Comisie Amendament

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

(m) să garanteze accesul la datele privind 
consumul consumatorilor, furnizarea cu 
titlu opţional a unui format armonizat la 
nivel naţional în ceea ce priveşte datele 
privind consumul, precum şi accesul la 
datele prevăzute la litera (h) din anexa A;
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Or. en

Amendamentul 423
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera m

Text propus de Comisie Amendament

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

(m) să garanteze accesul la datele privind 
consumul consumatorilor, furnizarea cu 
titlu opţional a unui format armonizat la 
nivel naţional în ceea ce priveşte datele 
privind consumul, precum şi accesul la 
datele prevăzute la litera (h) din anexa A;

Or. en

Amendamentul 424
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera m

Text propus de Comisie Amendament

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

(m) să instituie proceduri standardizate 
pentru relaţiile dintre consumatorii finali 
şi furnizor, distributor sau operatorul 
sistemului de contorizare, care să 
reglementeze cel puţin accesul la datele 
privind consumul consumatorilor, precum 
și aplicarea unui format armonizat în ceea 
ce privește datele privind consumul și 
accesul la datele prevăzute la litera (h) din 
anexa A;

Or. en
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Justification

Granting access to actual consumption data is a prerequisite for customers to manage energy 
efficiency or to be able to make like for like comparisons of suppliers. As they already consult 
with the stakeholders concerned and are responsible for monitoring energy retail markets, 
regulators would be the most relevant authorities to address the relationship between DSOs, 
suppliers and customers (including rules, responsibilities, contractual arrangements, data 
exchange agreements, quality guarantee.

Amendamentul 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera o

Text propus de Comisie Amendament

(o) să monitorizeze investițiile în 
capacitățile de producție în raport cu 
siguranța aprovizionării.

eliminat

Or. fr

Justification

This prerogative goes far beyond the rightful remit of regulatory authorities.

Amendamentul 426
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 1 - litera o

Text propus de Comisie Amendament

(o) să monitorizeze investițiile în 
capacitățile de producție în raport cu 
siguranța aprovizionării.

(o) să monitorizeze investițiile în 
capacitățile de producție în raport cu 
siguranța aprovizionării şi să acorde 
prioritate investiţiilor pe pieţele mici şi 
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neprofitabile, cum ar fi regiunile izolate.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 427
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(oa) să dispună de un drept de veto asupra 
deciziilor de numire sau revocare a 
persoanelor în şi din funcţiile de 
conducere ale unui operator de sistem de 
transport;

Or. fr

Justification

By giving national regulatory authorities the right to veto TSO management appointments 
and dismissals, the directive would help to ensure that due account is taken of the 
professional interests of the persons responsible for running TSOs and, accordingly, that they 
are in a position to carry out their duties in a fully independent manner.

Amendamentul 428
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)
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Text propus de Comisie Amendament

(oa) să stabilească sau să aprobe 
standarde pentru calitatea serviciilor, să 
monitorizeze aplicarea şi să impună 
sancţiuni în caz de nerespectare a 
cerinţelor;

Or. en

Justification

Quality of service is one of the two (another one is price) main items that must be regulated 
(if not regulated, quality may deteriorate). Regulatory authority should have the power to set 
and approve the quality standards, to monitor implementation of the said standards and 
impose sanctions for non-compliance.

Amendamentul 429
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(oa) să monitorizeze punerea în aplicare a 
măsurilor de salvgardare, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 24.

Or. en

Justification

Former paragraph (3f) amended.
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Amendamentul 430
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(oa) să dispună de un drept de veto asupra 
deciziilor de numire sau revocare a 
preşedintelui consiliului de administraţie 
sau a directorului general al unui 
operator de sistem de transport;

Or. fr

Justification

By giving national regulatory authorities (NRAs) the right to veto the appointment or 
dismissal of the chairman of the board or the managing director of a transmission system 
operator (TSO), the directive would help to ensure that due account is taken of the 
professional interests of the persons responsible for running TSOs and, accordingly, that they 
are in a position to carry out their duties in a fully independent manner.

Amendamentul 431
Nicole Fontaine

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(oa) să dispună de un drept de veto asupra 
deciziilor de numire sau revocare a 
preşedintelui consiliului de administraţie 
sau a directorului general al unui 
operator de sistem de transport;

Or. fr
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Justification

Giving national regulatory authorities (NRAs) the right to veto the appointment or dismissal 
of the chairman of the board or the managing director of a transmission system operator 
(TSO) would make it possible to ensure that due account is taken of the professional interests 
of the persons responsible for running TSOs and that they are in a position to carry out their 
duties in a fully independent manner.

Amendamentul 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(oa) să garanteze că personalul 
operatorilor de sisteme de transport şi 
distribuţie este recompensat în mod 
corespunzător pentru economiile de 
energie şi că nu există stimulente 
nepermise care să recompenseze vânzările 
crescute de energie.

Or. en

Justification

TSOs and DSOs should contribute to the objectives of each Member State in term of 
efficiency. Perverse incentives for more energy use should be replaced by rewards in line with 
Union objectives such as energy efficiency and the limitation of emissions.

Amendamentul 433
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)
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Text propus de Comisie Amendament

(oa) să armonizeze procesele de schimb de 
date pentru cele mai importante procese 
de piaţă la nivel regional.

Or. de

Justification

The EU is seeking to establish cross-border market regions. For this purpose, harmonisation 
of all data exchange processes is essential. In the liberalised market, effective data exchange 
processes are the fundamental precondition for roadmap management, clearing, settlement of 
accounts, change of supplier and many other purposes. The absence of coordinated data 
exchange processes hampers the establishment of cross-border market regions.

Amendament 434
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(oa) să monitorizeze punerea în aplicare a 
măsurilor de salvgardare prevăzute la 
articolul 24.

Or. en

Justification

Paragraph 1 point oa) is former paragraph 3f) amended.
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Amendamentul 435
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ob (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ob) să auditeze politicile de întreţinere 
ale operatorilor de sisteme de transport.

Or. fr

Justification

TSO maintenance policies are of essential importance to security of supply, as an analysis of 
the causes of the recent black-outs shows. With a view to ensuring the neutrality of 
maintenance policies vis-à-vis all network users, as well as security of supply, national 
regulatory bodies should be able to audit such policies.

Amendamentul 436
Nicole Fontaine

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ob (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ob) să auditeze politicile de întreţinere 
ale operatorilor de sisteme de transport.

Or. fr

Justification

The maintenance policies of electricity transmission system operators are of essential 
importance to security of supply. They can, however, be used for discriminatory purposes 
when maintenance programmes are drawn up. With a view to ensuring the neutrality of 
maintenance policies vis-à-vis all network users, as well as security of supply, the remit of 
national regulatory bodies should be extended to include such policies.
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Amendamentul 437
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(oc) să transmită Comisiei toate datele 
necesare pentru a-i permite să efectueze 
periodic, în baza unei metodologii pe care
aceasta o publică, comparaţii la nivel 
european ale performanţelor economice 
ale operatorilor de sisteme de transport, 
raportate la calitatea serviciilor furnizate.

Or. fr

Justification

With a view to helping identify priority measures to improve the performance of transmission 
system operators (TSOs), the national regulatory authorities should forward to the 
Commission all the information it requires in order to carry out periodic Europe-wide 
comparisons of the economic performance of TSOs by reference to the quality of the service 
they provide.

Amendamentul 438
Nicole Fontaine

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(oc) să publice o evaluare a raportului 
agentului de conformitate.

Or. fr
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Justification

Under the effective and efficient unbundling provisions the compliance officer is required to 
submit to the national regulatory authority a report on the relevance and the implementation 
of measures adopted by TSOs with a view to ensuring transparent, non-discriminatory 
treatment of all network users. With a view to ensuring greater transparency and better 
assessment of such measures, the national regulatory authority should be required to publish 
a report on their relevance and their implementation.

Amendamentul 439
Nicole Fontaine

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera od (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(od) să transmită Comisiei toate datele 
necesare pentru a-i permite să efectueze 
periodic, în baza unei metodologii pe care 
aceasta o publică, comparaţii la nivel 
european ale performanţelor economice 
ale operatorilor de sisteme de transport, 
raportate la calitatea serviciilor furnizate.

Or. fr

Justification

With a view to identifying priority measures to improve the performance of transmission 
system operators (TSOs), the national regulatory authorities should forward to the 
Commission all the information it requires in order to carry out periodic Europe-wide 
comparisons of the economic performance of TSOs by reference to the quality of the service 
they provide.The European Energy Observatory can be given responsibility for this.

Amendamentul 440
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(1a) Atribuţiile de monitorizare prevăzute 
la alineatul (1) pot fi îndeplinite de o altă 
autoritate decât autoritatea de 
reglementare, în cazul în care un stat 
membru prevede acest lucru. În acest caz, 
informaţiile obţinute ca urmare a 
monitorizării sunt puse la dispoziţia 
autorităţii de reglementare în cel mai 
scurt timp posibil.
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la 
alineatul (1), autoritatea de reglementare 
se consultă cu operatorii de sisteme de 
transport şi colaborează îndeaproape cu 
alte autorităţi naţionale competente, după 
caz, fără a aduce atingere caracterului 
independent şi competenţelor specifice ale 
acestora şi respectând principiile unei mai 
bune reglementări.

Or. en

Justification

Wording has been transferred from the chapeau to paragraph 1a.

Amendamentul 441
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Atribuţiile de monitorizare prevăzute 
la alineatul (1) pot fi îndeplinite de o altă 
autoritate decât autoritatea de 
reglementare, în cazul în care un stat 
membru prevede acest lucru. În acest caz, 
informaţiile obţinute ca urmare a 
monitorizării sunt puse la dispoziţia 
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autorităţii de reglementare în cel mai 
scurt timp posibil. 
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la 
alineatul (1), autoritatea de reglementare 
se consultă cu operatorii de sisteme de 
transport şi colaborează îndeaproape cu 
alte autorităţi naţionale competente, după 
caz, fără a aduce atingere caracterului 
independent şi competenţelor specifice ale 
acestora şi respectând principiile unei mai 
bune reglementări.

Or. en

Justification

Paragraph 1a was transferred from the chapeau.

Amendamentul 442
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) se asigură că tarifele de acces la rețea 
colectate de operatorii independenți de 
sistem includ o remunerație pentru 
proprietarul rețelei sau proprietarii rețelei, 
care asigură o remunerație corespunzătoare 
a activelor rețelei și a oricăror noi investiții 
în cadrul acesteia;

(d) se asigură că tarifele de acces la reţea 
colectate de operatorii de sistem 
independenţi cuprind o remuneraţie pentru 
proprietarul sau proprietarii reţelei, care 
asigură o remuneraţie corespunzătoare a 
activelor reţelei şi a oricăror investiţii noi 
în cadrul acesteia, cu condiţia ca acestea 
să fie aplicate în mod economic şi eficient;

Or. en
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Amendamentul 443
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) se asigură că tarifele de acces la rețea 
colectate de operatorii independenți de 
sistem includ o remunerație pentru 
proprietarul rețelei sau proprietarii rețelei, 
care asigură o remunerație corespunzătoare 
a activelor rețelei și a oricăror noi investiții 
în cadrul acesteia;

(d) se asigură că tarifele de acces la reţea 
colectate de operatorii de sistem 
independenţi cuprind o remuneraţie pentru 
proprietarul sau proprietarii reţelei, care 
asigură o remuneraţie corespunzătoare a 
activelor reţelei şi a oricăror investiţii noi 
în cadrul acesteia, cu condiţia ca acestea 
să fie aplicate în mod economic şi eficient;

Or. en

Amendamentul 444
Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(2a) În monitorizarea pieţelor de energie 
electrică naţionale în conformitate cu 
alineatul (1) litera (i), inclusiv 
monitorizarea preţurilor en gros şi cu 
amănuntul, autorităţile naţionale de 
reglementare adoptă metodologii 
armonizate convenite şi aprobate de 
Agenţie.”

Or. en

(Adds new paragraph 2a to Article 22c of Directive 2003/54/EC)
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Justification

Market monitoring is a powerful tool to detect abuses of market power. It is important to 
ensure that monitoring of national markets is performed by NRAs according to harmonised 
criteria and methodologies. Very often, however, national regulatory authorities do not have 
the necessary resources to monitor markets on a permanent, real-time basis, thus relying on 
monthly or even yearly analysis. The Agency should have, at its disposal, all the necessary 
resources perform this crucial task. 

Amendamentul 445
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

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

nu priveşte versiunea în limba română

Or. de

Justification

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to take structural 
measures against energy undertakings and to weaken their market position, even if they have 
not infringed competition rules. These powers of intervention, as well, for example, as the 
requirement to provide virtual power plants, affect the whole production chain. It is not clear 
why regulatory authorities should have powers of intervention subject to fewer preconditions 
than the cartel authorities which were originally responsible.
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Amendamentul 446
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 3 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
întreprinderile din domeniul energiei 
electrice;

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
operatorii de reţele;

Or. de

Justification

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to take structural 
measures against energy undertakings and to weaken their market position, even if they have 
not infringed competition rules. These powers of intervention, as well, for example, as the 
requirement to provide virtual power plants, affect the whole production chain. It is not clear 
why regulatory authorities should have powers of intervention subject to fewer preconditions 
than the cartel authorities which were originally responsible.

Amendamentul 447
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 3 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
întreprinderile din domeniul energiei 
electrice;

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
operatorii de reţele;

Or. de

Justification

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to take structural 
measures against energy undertakings and to weaken their market position, even if they have 
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not infringed competition rules. These powers of intervention, as well, for example, as the 
requirement to provide virtual power plants, affect the whole production chain. It is not clear 
why regulatory authorities should have powers of intervention subject to fewer preconditions 
than the cartel authorities which were originally responsible.

Amendamentul 448
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 3 - litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
întreprinderile din domeniul energiei 
electrice;

(a) să emită decizii obligatorii pentru 
operatorii de reţele;

Or. de

Justification

Measures should only be carried out if there has been a genuine violation of regulatory rules. 
The introduction of virtual power plants is not desirable.

Amendamentul 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor energiei electrice și 
să decidă, în absența încălcării normelor 
în materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare și proporționale 
pentru promovarea unei concurențe 

eliminat
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efective și pentru asigurarea unei 
funcționări adecvate a pieței, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

Or. fr

Justification

This right of oversight over competition goes far beyond the rightful remit of regulatory 
authorities.

Amendamentul 450
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice;

Or. de

Justification

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to take structural 
measures against energy undertakings and to weaken their market position, even if they have 
not infringed competition rules. These powers of intervention, as well, for example, as the 
requirement to provide virtual power plants, affect the whole production chain. It is not clear 
why regulatory authorities should have powers of intervention subject to fewer preconditions 
than the cartel authorities which were originally responsible.
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Amendamentul 451
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice;

Or. de

Justification

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to take structural 
measures against energy undertakings and to weaken their market position, even if they have 
not infringed competition rules. These powers of intervention, as well, for example, as the 
requirement to provide virtual power plants, affect the whole production chain. It is not clear 
why regulatory authorities should have powers of intervention subject to fewer preconditions 
than the cartel authorities which were originally responsible.

Amendamentul 452
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
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funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei;

Or. en

Justification

It could be stated in a recital that virtual power plants are one of the possible measures to 
promote effective competition and ensure the proper functioning of the market.

Amendamentul 453
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice;

Or. de

Justification

The Commission proposal empowers national regulatory authorities to adopt structural 
measures, at their own discretion, against energy undertakings. It is not clear why it should 
be possible for these measures to be taken even if competition rules have not been violated.
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Amendamentul 454
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă asupra oricăror măsuri 
corespunzătoare şi proporţionale pentru 
promovarea unei concurenţe efective şi 
pentru asigurarea unei funcţionări adecvate 
a pieţei;

Or. en

Justification

Amended wording maintains the strong and balanced regulatory oversight of the market as 
originally proposed (including ex ante measures), without the risk of confusing the roles of 
regulatory and competition authorities.

Amendamentul 455
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
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decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

decidă, în cazul încălcării normelor de 
reglementare, asupra oricăror măsuri 
corespunzătoare şi proporţionale pentru 
promovarea exploatării eficiente a reţelei;

Or. de

Justification

Measures should only be carried out if there has been a genuine violation of regulatory rules. 
The introduction of virtual power plants is not desirable.

Amendamentul 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfăşoare, în cooperare cu
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

(b) să asiste autorităţile naţionale din 
domeniul concurenţei în investigaţii cu 
privire la funcţionarea pieţelor energiei 
electrice;

Or. en

Justification

The paragraph attributes powers to Regulators that are peculiar of Legislators (i.e. “ex-ante” 
measures aimed at reducing the market power). It distorts the proper free market operation, 
resulting particularly dangerous in already mature markets. Also if the provision were 
intended as referring to an “ex-post” measure (i.e. aimed at correcting proved non-



AM\714880RO.doc 103/106 PE404.525v01-00

RO

competitive behaviours), it should be kept out of the Regulators’ competencies, since it would 
fall among the Antitrust Authorities’ ones.

Amendamentul 457
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

(b) să desfăşoare, în cooperare cu 
autorităţile naţionale din domeniul 
concurenţei, investigaţii cu privire la 
funcţionarea pieţelor energiei electrice şi să 
decidă, în absenţa încălcării normelor în 
materie de concurenţă, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
pentru promovarea unei concurenţe 
efective şi pentru asigurarea unei 
funcţionări adecvate a pieţei;

Or. en

Amendamentul 458
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) să solicite întreprinderilor din domeniul 
energiei electrice informaţii relevante în 
vederea îndeplinirii sarcinilor sale;

Or. en
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Justification

The new wording underlines that information requests must be relevant for the fulfilment of 
tasks of the regulatory authority.

Amendamentul 459
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

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

(d) să impună penalităţi eficiente, 
proporţionale şi cu caracter de descurajare 
asupra întreprinderilor din sectorul energiei 
electrice care nu îşi respectă obligaţiile 
care le revin în temeiul prezentei directive 
sau al oricărei decizii relevante cu forţă 
juridică obligatorie a autorităţii de 
reglementare ori a agenţiei; 

Or. en

Amendamentul 460
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

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

(d) să impună penalităţi eficiente, 
proporţionale şi cu caracter de descurajare 
asupra întreprinderilor din sectorul energiei 
electrice care nu îşi respectă obligaţiile 
care le revin în temeiul prezentei directive 
sau al oricărei decizii relevante cu forţă 
juridică obligatorie a autorităţii de 
reglementare ori a agenţiei; 
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Or. en

Amendamentul 461
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 3 - litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) să aprobe măsurile de salvgardare 
menționate la articolul 24.

eliminat

Or. en

Amendamentul 462
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c - alineatul 3 - litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) să aprobe măsurile de salvgardare 
menționate la articolul 24.

eliminat

Or. en

Amendamentul 463
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera fa (nouă)
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Text propus de Comisie Amendament

(fa) să impună temporar plafoane tarifare 
actorilor dominanţi de pe piaţă.

Or. en

Justification

General measures for promotion of competition as declared in the point (b) of the same 
article may not suffice and a regulatory authority should have the right to apply temporarily 
but effective measure – price cap.
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