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Amendamentul 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Considerentul 2a nou

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Experiența dobândită la punerea în 
aplicare a Directivei 2003/54/CE 
evidențiază avantajele pe care le poate 
aduce piața internă a energiei electrice 
din punctul de vedere al eficientizării, 
scăderii prețurilor, îmbunătățirii calității 
serviciilor și creșterii competitivității. 
Totuși, există în continuare 
disfuncționalități importante, precum și 
posibilități de îmbunătățire a funcționării 
pieței. Sunt necesare dispoziții specifice 
pentru a asigura condiții egale în ceea ce 
privește producerea de energie, în special
prin includerea tuturor costurilor de 
mediu pe termen scurt și lung, și pentru a 
reduce riscurile de apariție a unei poziții 
dominante pe piață și a unui 
comportament agresiv, garantându-se 
tarife de transport și distribuție 
nediscriminatorii, printr-un acces la rețea 
pe bază de tarife publicate înainte de 
intrarea acestora în vigoare, și 
garantându-se protejarea drepturilor 
micilor consumatori vulnerabili, precum 
și divulgarea completă a informațiilor 
privind sursele de energie pentru 
producerea de energie electrică atunci 
când se furnizează informații legate de 
impactul acestora asupra mediului.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 15
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. lt

Amendamentul 16
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu din 
10 ianuarie 2007 intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” a subliniat 
importanța realizării pieței interne a 
energiei electrice și a creării unor condiții 
de concurență echitabile pentru toate 
întreprinderile din domeniul energiei 
electrice din Comunitate. Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și 
către Consiliu referitoare la perspectivele 
privind piețele interne de gaz și de energie 
electrică și Comunicarea Comisiei 
intitulată „Anchetă efectuată în temeiul 

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu din 
10 ianuarie 2007 intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” a subliniat 
importanța realizării pieței interne a 
energiei electrice și a creării unor condiții 
de concurență echitabile pentru toate 
întreprinderile din domeniul energiei 
electrice din Comunitate. Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și 
către Consiliu referitoare la perspectivele 
privind piețele interne de gaz și de energie 
electrică și Comunicarea Comisiei 
intitulată „Anchetă efectuată în temeiul 
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articolului 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1/2003 în sectoarele europene ale 
gazului și energiei electrice (raport final)” 
au demonstrat că normele și măsurile 
actuale nu oferă cadrul necesar îndeplinirii 
obiectivului de a realiza o piață internă 
funcțională.

articolului 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1/2003 în sectoarele europene ale 
gazului și energiei electrice (raport final)” 
au demonstrat că normele și măsurile 
actuale nu oferă cadrul necesar, nici nu 
prevede crearea conexiunilor fizice 
necesare în vederea îndeplinirii 
obiectivului de a realiza o piață internă 
funcțională.

Or. lt

Amendamentul 17
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Este necesară, în special, cooperarea 
sporită și coordonarea între operatorii de 
sisteme de transport, pentru a asigura 
compatibilitatea progresivă a codurilor 
tehnice și comerciale, în vederea asigurării 
și gestionării unui acces eficient la rețelele 
de transport transfrontaliere, precum și 
pentru a garanta o planificare previzională 
coordonată a sistemului european de 
transport și o evoluție tehnică sănătoasă a 
acestuia, acordând atenția cuvenită 
protecției mediului și pentru a promova 
eficiența energetică și cercetarea și 
inovarea în special în ceea ce privește 
asigurarea pătrunderii energiilor 
regenerabile și a diseminării tehnologiilor 
cu emisii reduse de carbon. Operatorii de 
sisteme de transport trebuie să își 
exploateze rețelele în conformitate cu 
aceste coduri tehnice și comerciale 
compatibile.

(6) Sunt necesare, în special, crearea de 
conexiuni fizice și cooperarea sporită și 
coordonarea între operatorii de sisteme de 
transport, pentru a asigura compatibilitatea 
progresivă a codurilor tehnice și 
comerciale, în vederea asigurării și 
gestionării unui acces eficient la rețelele de 
transport transfrontaliere, precum și pentru 
a garanta o planificare previzională 
coordonată a sistemului european de 
transport și o evoluție tehnică sănătoasă a 
acestuia, acordând atenția cuvenită 
protecției mediului și pentru a promova 
eficiența energetică și cercetarea și 
inovarea în special în ceea ce privește 
asigurarea pătrunderii energiilor 
regenerabile și a diseminării tehnologiilor 
cu emisii reduse de carbon. Operatorii de 
sisteme de transport trebuie să își 
exploateze rețelele în conformitate cu 
aceste coduri tehnice și comerciale 
compatibile.

Or. lt
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Amendamentul 18
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Toți participanții pe piață prezintă un 
interes în activitatea care se așteaptă să 
fie desfășurată de rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport. Prin 
urmare, procesul de consultare este 
esențial, iar structurile existente care sunt 
instituite în vederea facilitării și 
simplificării acestui proces, cum ar fi 
Uniunea pentru coordonarea și 
transportul energiei electrice (UCTE), 
trebuie să joace un rol important.

eliminat

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency acts in the interest of all market participants, 
while TSOs are potentially an interested party. In order to ensure efficiency of the process, it 
should be emphasised that the creation of too many consultation bodies might lead to 
duplication of consultation processes.

Amendamentul 19
Umberto Guidoni

Propunere de amendament – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Toți participanții pe piață prezintă un 
interes în activitatea care se așteaptă să 
fie desfășurată de rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport. Prin 
urmare, procesul de consultare este 
esențial, iar structurile existente care sunt 
instituite în vederea facilitării și 

eliminat
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simplificării acestui proces, cum ar fi 
Uniunea pentru coordonarea și 
transportul energiei electrice (UCTE), 
trebuie să joace un rol important.

Or. en

Justificare

In order to ensure efficiency of the process, the creation of too many consultation bodies 
might lead to duplication of consultation processes. Public consultations at EU level are 
currently undertaken by ERGE and the Agency should be following well established rules and 
experience in carrying out public consultations. Therefore, recital 8 should be deleted.

Amendamentul 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Toți participanții pe piață prezintă un 
interes în activitatea care se așteaptă să 
fie desfășurată de rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport. Prin 
urmare, procesul de consultare este 
esențial, iar structurile existente, care au 
fost instituite în vederea facilitării și 
simplificării acestui proces, cum ar fi 
AESSE-gaze (Asociația europeană pentru 
simplificarea schimburilor energetice), 
trebuie să joace un rol important.

eliminat

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.
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Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Accesul egal la informații despre 
starea fizică a sistemului este necesar astfel 
încât toți participanții pe piață să poată 
evalua situația globală a cererii și a ofertei 
și să poată identifica cauzele variațiilor 
prețului angro. Acest lucru cuprinde 
informații mai precise privind producția 
energiei electrice, cererea și oferta, 
capacitatea rețelei, fluxurile și întreținerea, 
echilibrarea și capacitatea de rezervă.

(10) Accesul egal la informații despre 
starea fizică și randamentul sistemului este 
necesar astfel încât toți participanții pe 
piață să poată evalua situația globală a 
cererii și a ofertei și să poată identifica 
cauzele variațiilor prețului angro. Acest 
lucru cuprinde informații mai precise 
privind producția energiei electrice, cererea 
și oferta, capacitatea rețelei, fluxurile și 
întreținerea, echilibrarea și capacitatea de 
rezervă.

Or. ro

Amendamentul 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Investițiile în noi infrastructuri majore 
trebuie puternic promovate, asigurându-se, 
în același timp, funcționarea corectă a 
pieței interne a energiei electrice.

(13) Investițiile în noi infrastructuri 
majore,  care să permită în special 
tranziția către rețele energetice inteligente 
(smart grids) și o mai mare utilizare de 
energie produsă din surse regenerabile, 
precum și în instrumente care să 
acționeze la nivelul cererii, trebuie 
puternic promovate, asigurându-se, în 
același timp, funcționarea corectă a pieței 
interne a energiei electrice și un procent 
mai ridicat de energie regenerabilă în 
cadrul sistemului. 

Or. en
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Justificare

This part must comply with existing policy of the Union in favour of renewable energy as well 
as promoting the development of smart grids. Demand side options in the grid - such as 
auctioning peak dispatch of industries - need coordinated efforts across the EU borders. They 
should be put at equal footing with the supply side options.

Amendamentul 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 
prevede că anumite măsuri trebuie 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei.

(14) Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 
prevede că anumite măsuri trebuie 
modificate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei.

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission sollte allein auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.

Amendamentul 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17

Text propus de Comisie Amendament

(17) În ceea ce privește Regulamentul (CE) 
nr. 1228/2003 este necesar să se acorde 
Comisiei competența, în special, de a 
stabili sau de a adopta orientările necesare 
pentru a asigura gradul minim de 

(17) În ceea ce privește Regulamentul (CE) 
nr. 1228/2003 este necesar să se acorde 
Comisiei competența, în special, de a 
modifica orientările necesare pentru a 
asigura gradul minim de armonizare 
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armonizare necesar în vederea realizării 
obiectivului prezentului regulament. 
Întrucât măsurile respective au un domeniu 
general de aplicare și vizează modificarea 
unor elemente neesențiale din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
completarea Regulamentului (CE) nr. 
1228/2003 prin adăugarea de noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

necesar în vederea realizării obiectivului 
prezentului regulament. Întrucât măsurile 
respective au un domeniu general de 
aplicare și vizează modificarea unor 
elemente neesențiale din Regulamentul 
(CE) nr. 1228/2003 și completarea 
Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 prin 
adăugarea de noi elemente neesențiale, 
acestea trebuie modificate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission sollte allein auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.

Amendamentul 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

„Prezentul regulament vizează, de 
asemenea, facilitarea realizării unei piețe 
cu amănuntul transfrontaliere 
funcționale și transparente, precum și a
unei piețe angro funcționale și 
transparente. Prezentul regulament prevede 
mecanismele de armonizare a acestor 
norme.”

„Prezentul regulament vizează, de 
asemenea, facilitarea realizării unei piețe 
angro funcționale și transparente, care să 
dispună de un nivel ridicat de siguranță a 
aprovizionării. Prezentul regulament 
prevede mecanismele de armonizare a 
acestor norme.”

Or. en

Justificare

The provisions on the harmonisation of a retail market for electricity should be deleted or 



AM\717090RO.doc 11/119 PE404.668v01-00

RO

expressed solely in the proposal for a directive amending directive 2003/54/EC concerning 
common rules for the internal market in electricity (COM/2007/0528 final). The proposal on 
cross-border exchanges and access to networks (COM 2007-531) should concentrate on 
wholesale markets and security of supply.

Amendamentul 26
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

„Prezentul regulament vizează, de 
asemenea, facilitarea realizării unei piețe 
cu amănuntul transfrontaliere 
funcționale și transparente, precum și a
unei piețe angro funcționale și 
transparente.  Prezentul regulament 
prevede mecanismele de armonizare a 
acestor norme.”

„Prezentul regulament vizează, de 
asemenea, facilitarea realizării unei piețe 
angro funcționale și transparente. Prezentul 
regulament prevede mecanismele de 
armonizare a acestor norme.”

Or. en

Justificare

The objective of cross border retail markets is not necessary for the development of well 
functioning regional and Community wholesale markets, which should remain the focus of 
this Regulation. The implications of such a regulatory objective would need to be fully 
assessed, and the costs and benefits carefully analysed, since it is probable there would be 
significant stranded costs, outweighing the benefits.

Amendamentul 27
Lambert van Nistelrooij

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



PE404.668v01-00 12/119 AM\717090RO.doc

RO

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

In order to ensure that TSO´s will facilitate market integration, it must be established that 
promoting market integration is an explicit task of ENTSO.

Amendamentul 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

Efficient real-time cooperation between TSOs across the European grid is necessary to 
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remove all barriers for cross border trading, to integrate enormous volumes of wind power 
and to deal with incidents efficiently. The strengthening of TSO cooperation shall ultimately 
lead to a situation where energy consumers can buy their electricity all over Europe under the 
same conditions.

Amendamentul 29
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmit Comisiei și agenției proiectul de 
statut, o listă a viitorilor membri și 
proiectul de norme de procedură, inclusiv 
normele de procedură cu privire la 
consultarea părților interesate, aparținând 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică care 
urmează să fie instituită.

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmit Comisiei și agenției proiectul de 
statut, o listă a viitorilor membri și 
proiectul de norme de procedură aparținând 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică care 
urmează să fie instituită.

Or. en

Justificare

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency, which is entrusted with safeguarding the public interest.

Amendamentul 30
Umberto Guidoni

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la […], operatorii de (1) Cel târziu până la […], operatorii de 
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sisteme de transport de energie electrică 
transmit Comisiei și agenției proiectul de 
statut, o listă a viitorilor membri și 
proiectul de norme de procedură, inclusiv 
normele de procedură cu privire la 
consultarea părților interesate, aparținând 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică care 
urmează să fie instituită.

sisteme de transport de energie electrică 
transmit Comisiei și agenției proiectul de 
statut, o listă a viitorilor membri și 
proiectul de norme de procedură aparținând 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică care 
urmează să fie instituită.

Or. en

Justificare

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency, which is entrusted with safeguarding the public interest.

Amendamentul 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmit Comisiei și agenției proiectul de 
statut, o listă a viitorilor membri și 
proiectul de norme de procedură, inclusiv 
normele de procedură cu privire la 
consultarea părților interesate, aparținând 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică care 
urmează să fie instituită.

(1) Cel târziu până la […], operatorii de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmit Comisiei și agenției proiectul de 
statut, o listă a viitorilor membri și 
proiectul de norme de procedură aparținând 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică care 
urmează să fie instituită.

Or. en

Justificare

Consultation at EU level until now has been a task of ERGEG. This task should be given to 
the future Agency entrusted with safeguarding the public interest.
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Amendamentul 32
Umberto Guidoni

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
adoptă:

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
ajunge la un acord și prezintă Agenției 
pentru aprobare, în urma procedurii  
menționate la articolul  2d coroborat cu 
articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul 
(CE) nr. … de înființare a Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic:

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

(a) proiectele de coduri tehnice în 
domeniile menționate la alineatul (3);

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea rețelelor și planurile de 
cercetare;

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea rețelelor și planurile de 
cercetare;

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare doi ani;

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare doi ani;

(d) un program anual de activitate; (d) un program anual de activitate, bazat pe 
prioritățile stabilite de Agenție;

(e) un raport anual; (e) un raport anual;
(f) perspectivele anuale de vară și de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităților.

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

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

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

(3) Codurile tehnice și comerciale detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 

(3) Codurile tehnice detaliate acoperă 
următoarele domenii, în conformitate cu 
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conformitate cu prioritățile definite în 
programul anual de activitate:

prioritățile definite în programul anual de 
activitate:

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea; inclusiv interoperabilitatea și 
procedurile aplicabile în situațiile de 
urgență;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;
(d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaționale pentru 
situații de urgență;
(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(c) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparența; (d) normele privind transparența;
(i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
privind rezerva de energie;

(e) normele de echilibrare și normele 
privind decontarea, inclusiv normele 
privind rezerva de energie;

(j) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(f) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(k) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

(g) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

(4) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
monitorizează punerea în aplicare a 
codurilor tehnice și comerciale și include 
rezultatul activităților de monitorizare în 
raportul anual menționat la alineatul (1) 
litera (e).
(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, un plan 
european de investiții în rețea pe 10 ani.
Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea rețelei integrate, scenariul de 
dezvoltare, un raport privind adecvarea 
capacității de producție, precum și 

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

capacității de producție, precum și 
evaluarea durabilității sistemului. Planul de 
investiții se bazează, în special, pe planuri 
naționale de investiții, luând în 
considerare aspectele regionale și 
europene legate de planificarea rețelei. 
Acesta identifică deficiențele 
investiționale, în special în ceea ce privește 
capacitățile transfrontaliere.

(6) La cererea Comisiei, Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică oferă 
consultanță Comisiei cu privire la 
adoptarea de orientări, în conformitate cu 
articolul 8.

Or. en

Justificare

The approach proposed could endanger the creation of a truly competitive EU market 
allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The scope and depth of the proposed 
technical codes, so-called “strategic guidelines” should be defined ex ante by ACER then a 
comitology process is set to deliver binding “Strategic Guidelines” on which future work of 
ENTSO will be based. TSOs have strong interest in the operation of the market rules and 
therefore should not prepare the market codes.

Amendamentul 33
Patrizia Toia

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
adoptă:

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
adoptă și prezintă Agenției pentru 
aprobare, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 2 litera (e) din 
prezentul Regulament și cu articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
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… de înființare a Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic:

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

(a) proiectele de coduri tehnice și 
comerciale în domeniile menționate la 
alineatul (3);

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea rețelelor și planurile de 
cercetare;

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea rețelelor și planurile de 
cercetare;

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare doi ani;

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare doi ani;

(d) un program anual de activitate; (d) un program anual de activitate;
(e) un raport anual; (e) un raport anual;
(f) perspectivele anuale de vară și de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităților.

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

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

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

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

(3) Codurile tehnice detaliate acoperă 
următoarele domenii, în conformitate cu 
prioritățile definite în programul anual de 
activitate:

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;

(d) normele privind interoperabilitatea; (d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;

(e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;

(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(g) normele privind schimburile 
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comerciale;
(h) normele privind transparența; (g) normele privind transparența;
(i) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;
(j) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;
(k) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

(h) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

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

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

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

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, cu aprobarea 
Agenției, un plan european de investiții în 
rețea pe 10 ani. Acest plan de dezvoltare 
cuprinde modelarea rețelei integrate, 
scenariul de dezvoltare, un raport privind 
adecvarea capacității de producție, 
evaluarea durabilității sistemului precum și 
o analiză costuri-beneficii. Planul de 
investiții ia în considerare, de asemenea,
planurile naționale de investiții și 
Orientările pentru rețelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Acesta identifică 
deficiențele investiționale, în special în 
ceea ce privește capacitățile 
transfrontaliere.

(6) La cererea Comisiei, Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică oferă 
consultanță Comisiei cu privire la 
adoptarea de orientări, în conformitate cu 
articolul 8.

(6) La cererea Comisiei, Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică oferă 
consultanță Comisiei cu privire la 
adoptarea de orientări, în conformitate cu 
articolul 8.

Or. it
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Justificare

The ENTSO is a technical body which cannot regulate the market in the way that national 
regulatory authorities would be required to. In particular, the ENTSO is not competent to lay 
down market codes, nor is it acceptable that, for example, the rules should be determined 
solely at European level with no regard for the characteristics of each national market.

In addition, investment plans should be accompanied by a cost-benefit analysis.

Amendamentul 34
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
adoptă:

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
ajunge la un acord și prezintă Agenției 
pentru aprobare, în urma procedurii  
menționate la articolul  2e coroborat cu 
articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul 
(CE) nr. … de înființare a Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic:

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

(a) proiectele de coduri tehnice în 
domeniile menționate la alineatul (3);

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea rețelelor și planurile de 
cercetare;

(b) instrumentele comune pentru 
exploatarea rețelelor și planurile de 
cercetare;

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare doi ani;

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare doi ani;

(d) un program anual de activitate; (d) un program anual de activitate, bazat pe 
prioritățile stabilite de Agenție;

(e) un raport anual; (e) un raport anual;
(f) perspectivele anuale de vară și de iarnă 
cu privire la adecvarea capacităților.

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

Or. en
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Justificare

The proposed technical codes should be defined ex ante. At the start of the regulatory process, 
the ACER should give formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for 
the ENTSOs as the basis for preparing the technical codes. On the basis of this advice, we 
suggest a comitology process is used to deliver binding Strategic Guidelines on which future 
work will be based. The ENTSOs would prepare draft technical codes based on binding 
Strategic Guidelines.

Amendamentul 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
adoptă:

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
propune și prezintă Agenției pentru 
aprobare, în urma procedurii  menționate 
la articolul  2e coroborat cu articolul 6 
alineatul (3b) din Regulamentul (CE) nr. 
… de înființare a Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic:

Or. en

Justificare

The ENTSOE should propose to the Agency for its approval after extensive consultations in 
particular the technical codes, the 10-year investment plan and the work programme.

Amendamentul 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 1 – prima teză
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Text propus de Comisie Amendament

Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
adoptă:

Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
adoptă în colaborare cu actorii de pe piață 
și cu utilizatorii rețelelor:

Or. de

Justificare

Das Netz der Übertragungsnetzbetreiber sollte die Marktteilnehmer und die Netznutzer bei 
ihrer Arbeit so weit wie möglich einbinden.

Amendamentul 37
Lambert van Nistelrooij

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 1 – prima teză

Text propus de Comisie Amendament

(1) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
adoptă:

(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
menționate la articolul 2a, rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică adoptă:

Or. en

Justificare

In order to clarify the scope of the Codes, it must be established that Codes are adopted to 
promote market integration.
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Amendamentul 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(a) proiectele de coduri tehnice în 
domeniile menționate la alineatul (3);

Or. en

Justificare

The ENTSOE should only propose draft technical codes to be formally approved by the 
Agency after extensive consultations.

Amendamentul 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare doi ani;

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
dispoziții privind tranziția către rețele 
energetice inteligente (smart grids), 
integrarea proiectelor la scară largă din 
domeniul energiei regenerabile, o 
proiecție cu privire la adecvarea capacității 
de producție și la managementul cererii de 
energie,  la fiecare doi ani;

Or. en

Justificare

Large scale renewables projects - like wind in the North and concentrated solar in the South -
together with smart grid technology represent an important development, which needs to be 
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take duly into account in the 10-year investment plan. Similarly, this plan should not only be 
based on a supply-side perspective but must also contain investment measures towards a 
more energy efficient electricity economy.

Amendamentul 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare doi ani;

(c) un plan de investiții pe 10 ani, inclusiv 
o proiecție cu privire la adecvarea 
capacității de producție, la fiecare trei ani;

Or. de

Justificare

Es ist ausreichend, die Investitionspläne alle drei Jahre neu vorzulegen. 

Amendamentul 41
Alejo Vidal-Quadras

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

Text propus de Comisie Amendament

(ca) măsuri care să asigure coordonarea 
în timp real a exploatării rețelelor în 
situații normale și de urgență;

Or. en

Justificare

Efficient real-time cooperation between TSOs across the European grid is necessary to 
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remove all barriers for cross border trading, to integrate enormous volumes of wind power 
and to deal with incidents efficiently.

Amendamentul 42
Eugenijus Maldeikis

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

Text propus de Comisie Amendament

(ca) orientările privind coordonarea și 
cooperarea tehnică între operatorii de 
sisteme de transport din țările comunitare 
și operatorii de sisteme de transport din 
țările terțe;

Or. lt

Justificare

The regulation does not stipulate who will draw up guidelines for cooperation with third 
countries.

Amendamentul 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(fa) în cursul primului an, și ulterior din 
trei în trei ani, o prezentare generală 
privind durata procedurilor de autorizare 
în domeniul rețelelor, reglementările 
naționale sau diferitele formulări ale 
reglementărilor la nivel național care 
întârzie sau împiedică extinderea rețelelor 
transfrontaliere sau măresc costurile 
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acestora.

Or. de

Justificare

Mit der Ergänzung von Punkt f a soll dem Problem Rechnung getragen werden, dass der 
grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund unterschiedlicher nationaler Regelungen im 
Bereich der Genehmigungsverfahren behindert wird. Um die notwendigen Lösungen zu 
entwickeln oder durch das Herausstellen von "best practice" Verbesserungen zu erzielen, ist 
ein Monitoring der Ist-Situation notwendig.

Amendamentul 44
Lambert van Nistelrooij

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Programul anual de activitate menționat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă și 
o descriere a codurilor tehnice și 
comerciale, un plan cu privire la 
exploatarea comună a rețelei și la 
desfășurarea în comun a activităților de 
cercetare și dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum și un 
calendar previzional. În termen de trei luni 
de la primirea proiectului programului 
anual de activitate, Comisia ia o decizie 
cu privire la aprobarea programului 
anual de activitate. Această perioadă 
începe în ziua următoare primirii 
proiectului programului anual de 
activitate.

Or. en

Justificare

In order to secure progress in market integration, it is important that the Commission can 
influence the priorities established by the European Network of Transmission System 
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Operators for their work on Codes and other activities. In case the work programme will not 
be approved, the Commission can adopt guidelines in accordance Article 2e (3).

Amendamentul 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

The ENTSOE should only propose draft technical codes to be formally approved by the 
Agency after extensive consultations.

Amendamentul 46
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Codurile tehnice detaliate acoperă 
următoarele domenii, în conformitate cu 
prioritățile definite în programul anual de 
activitate:
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(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea; inclusiv interoperabilitatea și 
procedurile aplicabile în situațiile de 
urgență;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;
(d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaționale pentru 
situații de urgență;
(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(c) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparența; (d) normele privind transparența;
(i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
privind rezerva de energie;

(e) normele de echilibrare și normele 
privind decontarea, inclusiv normele 
privind rezerva de energie;

(j) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(f) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(k) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

(g) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

Or. en

Justificare

It is not appropriate for TSOs to prepare market codes and rules for trading. T SO are not 
competent to issue market codes as they’re market actors and codes have a commercial 
impact. It is proposed to combine (a), (d) and (e) as they address the same issues, namely 
secure network operation and planning. Rules for data exchange (c) should be deleted as 
most other provisions already require specific data exchange. Data exchange here means the 
confidential data to fulfil network operation.
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Amendamentul 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Proiectele de coduri tehnice detaliate 
acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu prioritățile definite în 
programul anual de activitate:

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;

(b) normele privind conectarea și accesul 
la rețea;

(b) conectarea la rețea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;

(c) schimbul de date; 

(d) normele privind interoperabilitatea; (d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;

(e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;

(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(f) alocarea capacității transfrontaliere; 

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparența; (g) normele privind transparența;
(i) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;
(j) normele privind structurile armonizate
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(h) normele privind normele privind 
compensarea între OST;

(k) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

(i) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

Or. en

Justificare

The ENTSOE should only propose draft technical codes to be formally approved by the 
Agency after extensive consultations.
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Amendamentul 48
Werner Langen

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea; 

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea; 

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;

(d) normele privind interoperabilitatea; (d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;

(e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;

(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparența; (g) normele privind transparența aferente 

rețelelor;

(i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
privind rezerva de energie;

(h) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;

(j) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(i) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(k) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

(j) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

Or. de
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Justificare

Eine Beschränkung der Kompetenzen des europäischen Netzes der 
Übertragungsnetzbetreiber auf netzspezifische Aspekte ist erforderlich. Insbesondere die 
Verabschiedung von Vorgaben für den Großhandel und die dort zu beachtende Transparenz 
sind nicht sachgerecht.

Amendamentul 49
Herbert Reul

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;

(a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;

(c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;

(d) normele privind interoperabilitatea; (d) normele privind interoperabilitatea;
(e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;

(e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;

(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;

(g) normele privind schimburile 
comerciale;
(h) normele privind transparența; (g) normele privind transparența aferente 

rețelelor;
(i) normele de echilibrare, inclusiv normele 
privind rezerva de energie;

(h) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;

(j) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(i) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;
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(k) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

(j) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

Or. de

Justificare

Eine Beschränkung der Kompetenzen des europäischen Netzes der 
Übertragungsnetzbetreiber auf netzspezifische Aspekte ist erforderlich. Insbesondere die 
Verabschiedung von Vorgaben für den Großhandel und die dort zu beachtende Transparenz 
sind nicht sachgerecht.

Amendamentul 50
Paul Rübig

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

Text propus de Comisie Amendament

(g) normele privind schimburile 
comerciale;

eliminat

Or. en

Justificare

The competencies of the European Network of Transmission System Operators for Electricity 
should be limited to network related issues. Therefore, Article 2c paragraph 3 subparagraph 
g) should be deleted since rules for trading do not deal with such network related issues.

Amendamentul 51
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 4
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Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justificare

The monitoring of the above mentioned codes/rules cannot be entrusted to the TSOs 
themselves but should constitute a monitoring task of the Agency.

Amendamentul 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justificare

The monitoring of the above mentioned codes rules cannot be entrusted to the TSOs 
themselves but should constitute a monitoring task of the Agency.
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Amendamentul 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

(4) Agenția monitorizează punerea în 
aplicare a codurilor de către Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică.

Or. en

Justificare

The Agency should be responsible for the monitoring of the implementation of the codes.

Amendamentul 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, un plan 
european de investiții în rețea pe 10 ani. 
Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea rețelei integrate, scenariul de 
dezvoltare, un raport privind adecvarea 
capacității de producție, precum și 
evaluarea durabilității sistemului. Planul de 
investiții se bazează, în special, pe planuri 
naționale de investiții și pe Orientările 

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

deficiențele investiționale, în special în 
ceea ce privește capacitățile 
transfrontaliere.

Or. en

Justificare

The Guidelines for Trans-European energy network were not meant to be a legally binding 
instrument.

Amendamentul 55
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, un plan 
european de investiții în rețea pe 10 ani, 
după aprobarea acestuia de către Agenție. 
Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea rețelei integrate, scenariul de 
dezvoltare, un raport privind adecvarea 
capacității de producție, precum și 
evaluarea durabilității sistemului. Planul de 
investiții se bazează, în special, pe planuri 
naționale de investiții, luând în 
considerare aspectele regionale și 
europene legate de planificarea rețelei. 
Acesta identifică deficiențele 
investiționale, în special în ceea ce privește 
capacitățile transfrontaliere.

Or. en



PE404.668v01-00 36/119 AM\717090RO.doc

RO

Justificare

It is proposed to make a more general reference to the regional and European aspects rather 
than to have a reference to Guidelines for Trans-European energy networks in accordance 
with Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council. Reference to 
Guidelines in their present form, content and purpose has no relevance here. Furthermore, 
the 10-year network plan shall be seen as a substitute for TEN-GL in future.

Amendamentul 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, un plan 
european de investiții în rețea pe 10 ani, 
după aprobarea acestuia de către Agenție.
Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea rețelei integrate, inclusiv 
integrarea proiectelor la scară largă din 
domeniul energiei regenerabile și 
tranziția către rețele energetice inteligente 
(smart grids), scenariul de dezvoltare, un 
raport privind adecvarea capacității de 
producție corelată cu cererea, precum și 
evaluarea durabilității sistemului. Planul de 
investiții se bazează, în special, pe planuri 
naționale de investiții și pe Orientările 
pentru rețelele energetice transeuropene în 
temeiul Deciziei nr. 1364/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Acesta identifică deficiențele 
investiționale, în special în ceea ce privește 
capacitățile transfrontaliere.

Or. en

Justificare

Large scale renewables projects - like wind in the North and concentrated solar in the South -
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together with smart grid technology represent an important development, which needs to be 
take duly into account in the 10-year investment plan. Similarly, this plan should not only be 
based on a supply-side perspective but must also contain investment measures towards a 
more energy efficient economy.

Amendamentul 57
Paul Rübig

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr.1228/2003
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

Das Jahresarbeitsprogramm der ENTSOs sollte von der Agentur genehmigt werden müssen. 
Es sollte sich nach den Prioritäten richten, die die Agentur auf der Grundlage einer 
Diskussion mit ENTSO und einer Konsultation der anderen Marktteilnehmer festlegt. Auch 
für die anderen Dokumente unter Absatz 1, die der Genehmigung bedürfen, soll dieser 
Prozess gelten.
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Amendamentul 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr.1228/2003
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare trei ani, un plan 
european de investiții în rețea pe 10 ani. 
Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea rețelei integrate, scenariul de 
dezvoltare, un raport privind adecvarea 
capacității de producție, precum și 
evaluarea durabilității sistemului. Planul de 
investiții se bazează, în special, pe planuri 
naționale de investiții și pe Orientările 
pentru rețelele energetice transeuropene în 
temeiul Deciziei nr. 1364/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Acesta identifică deficiențele 
investiționale, în special în ceea ce privește 
capacitățile transfrontaliere. Planul de 
investiții trebuie să fie însoțit, în anexă, de 
o prezentare a dificultăților pe care le 
cunoaște extinderea rețelelor 
transfrontaliere, provocate de diferențele 
existente la nivelul procedurilor de 
aprobare sau al practicilor de aprobare.

Or. de

Justificare

Die geforderte Aktualisierung der Investitionsplanung im Dreijahresrhythmus soll dazu 
dienen, die erforderlichen Informationen bereitzustellen ohne unnötige Bürokratie  zu 
erzeugen. Ferner sollte dem Problem Rechnung getragen werden, dass der 
grenzüberschreitende Netzausbau auf Grund unterschiedlicher nationaler Regelungen im 
Bereich der Genehmigungsverfahren behindert wird. Um die notwendigen Lösungen zu 
entwickeln oder durch das Herausstellen von "best practice" Verbesserungen zu erzielen, ist 
ein Monitoring der Ist-Situation notwendig.
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Amendamentul 59
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, un plan 
european de investiții în rețea pe 10 ani. 
Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea rețelei integrate, scenariul de 
dezvoltare, un raport privind adecvarea 
capacității de producție, precum și 
evaluarea durabilității sistemului. Planul de 
investiții se bazează, în special, pe planuri 
naționale de investiții și pe Orientările 
pentru rețelele energetice transeuropene în 
temeiul Deciziei nr. 1364/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Acesta identifică deficiențele 
investiționale, în special în ceea ce privește 
capacitățile transfrontaliere, și include 
investițiile în ceea ce privește 
interconectarea și celelalte infrastructuri 
necesare pentru realizarea unui comerț și 
a unei concurențe efective și pentru 
siguranța aprovizionării.    Operatorii de 
sisteme de transport de energie electrică 
depun eforturi rezonabile pentru a 
respecta planul de investiții publicat.

Or. en

Justificare

There is a need to place a clear obligation on TSOs to construct the infrastructure identified 
in the investment plan as necessary to permit effective trading and competition and to 
contribute to security of supply. The national regulatory authority has an explicit obligation 
under Art 22b to ensure that network operators have adequate incentives to increase 
efficiency and foster market integration.
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Amendamentul 60
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, un plan 
european de investiții în rețea pe 10 ani. 
Acest plan de dezvoltare cuprinde 
modelarea rețelei integrate, scenariul de 
dezvoltare, un raport privind adecvarea 
capacității de producție, precum și 
evaluarea durabilității sistemului. Planul de 
investiții se bazează, în special, pe planuri 
naționale de investiții și pe Orientările 
pentru rețelele energetice transeuropene în 
temeiul Deciziei nr. 1364/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Acesta identifică deficiențele 
investiționale, în special în ceea ce privește 
capacitățile transfrontaliere, și include 
investițiile în ceea ce privește 
interconectarea și celelalte infrastructuri 
necesare pentru realizarea unui comerț și 
a unei concurențe efective și pentru 
siguranța aprovizionării.  
Operatorii de sisteme de transport de 
energie electrică depun eforturi 
rezonabile pentru a respecta planul de 
investiții publicat.

Or. en

Justificare

There is a need to place a clear obligation on TSOs to construct the infrastructure identified 
in the investment plan as necessary to permit effective trading and competition and to 
contribute to security of supply. The national regulatory authority has an explicit obligation 
under Art 22b to ensure that network operators have adequate incentives to increase 
efficiency and foster market integration.
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Amendamentul 61
Teresa Riera Madurell

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

For this plans to succeed, it is crucial that they respect the national investment plans.

Amendamentul 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2c – alineatul 6
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Text propus de Comisie Amendament

(6) La cererea Comisiei, Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică oferă 
consultanță Comisiei cu privire la 
adoptarea de orientări, în conformitate cu 
articolul 8.

eliminat

Or. en

Justificare

This deletion is to adjust the text to the new procedure which gives the Agency the role to 
develop and adopt, after extensive consultations, guidelines. These latter will serve for the 
further development of market and technical codes.

Amendamentul 63
Umberto Guidoni

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Agenția monitorizează executarea 
atribuțiilor Rețelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de energie electrică 
menționate la articolul 2c alineatul (1).

(1) Agenția monitorizează executarea 
atribuțiilor Rețelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de energie electrică 
menționate la articolul 2c alineatul (1).

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

(2) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmite agenției pentru aprobare
proiectul de coduri tehnice, proiectul 
planului de investiții pe 10 ani și proiectul 
programului anual de activitate.

Agenția poate furniza Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică un aviz, în termen de 3
luni.

Agenția aprobă documentele menționate 
la articolul 2c alineatul (1), astfel cum au 
fost pregătite de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică.
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Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiții pe 
10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței.

Agenția monitorizează punerea în 
aplicare a codurilor tehnice, a planului de 
investiții pe 10 ani și a programului anual 
de activitate și include rezultatele 
activităților sale de monitorizare în 
raportul său anual. În cazul nerespectării 
de către operatorii de sisteme de transport 
a codurilor tehnice, a planului de 
investiții pe 10 ani și a programului anual 
de activitate al Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică, Agenția furnizează 
informații Comisiei.

Or. en

Justificare

Investors need a clear and stable regulatory framework. For this reason, it is important that 
the draft technical codes and rules, the 10-year investment plan and the annual work 
programme are subject to approval of ACER and are developed free from commercial 
interference. The monitoring of the implementation of the above mentioned codes and rules 
should be done by the regulators, i.e. the Agency, and not by the TSOs themselves.

Amendamentul 64
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmite agenției pentru aprobare
proiectul de coduri tehnice, proiectul 
planului de investiții pe 10 ani și proiectul 
programului anual de activitate.

Agenția poate furniza Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică un aviz, în termen de 3 
luni.
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Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual
de activitate sau al planului de investiții 
pe 10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței.

Agenția aprobă documentele menționate 
la articolul 2c alineatul (1), astfel cum au 
fost pregătite de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică.

Or. en

Justificare

The monitoring of the implementation of the above mentioned market codes and rules should 
be done by the regulators, i.e. the Agency, and not by the TSOs themselves as already pointed 
out in the amendment above concerning the deletion of Article 2c(4).

Amendamentul 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmite agenției pentru aprobare
proiectul de coduri tehnice, proiectul 
planului de investiții pe 10 ani și proiectul 
programului anual de activitate.

Agenția poate furniza Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică un aviz, în termen de 3 
luni.
Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 

Agenția aprobă documentele menționate 
la articolul 2c alineatul (1), astfel cum au 
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consideră că proiectul programului anual
de activitate sau al planului de investiții 
pe 10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței.

fost pregătite de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică.

Or. en

Justificare

The Agency should approve the technical codes and rules. Investors need a clear and 
predictable regulatory framework. For this reason, it is important that the draft technical 
codes, the 10-year investment plan and the annual work programme are subject to the review 
and approval of ACER and are developed free from commercial and political interference.

Amendamentul 66
Alejo Vidal-Quadras

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

Text propus de Comisie Amendament

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

Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că proiectul programului anual 
de activitate sau al planului de investiții pe 
10 ani nu garantează respectarea 
principiilor nediscriminării, în special în 
ceea ce privește întreprinderile de 
furnizare la nivelul piețelor naționale,
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței.

Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
modifică planul european de investiții pe 
10 ani în cazul în care Comisia solicită 
acest lucru.

Or. en
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Justificare

It is necessary to ensure that critical investment needs are identified, agreed and satisfied in a 
timely manner. To that end, it is proposed that the Commission should be able to instruct 
modifications to be made to the 10-year investment plan.

In addition, the importance on ensuring non-discrimination as between supply undertakings 
(system users) in different Member States is emphasised.

Amendamentul 67
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Agenția monitorizează punerea în 
aplicare a codurilor tehnice, a planului de 
investiții pe 10 ani și a programului anual 
de activitate și include rezultatele 
activităților sale de monitorizare în 
raportul său anual. În cazul nerespectării 
de către operatorii de sisteme de transport 
a codurilor tehnice, a planului de 
investiții pe 10 ani și a programului anual 
de activitate al Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică, Agenția furnizează 
informații Comisiei.

Or. en

Justificare

A new paragraph (2a) is added in Article 2d. If the Agency realises during the monitoring 
exercise that the TSOs or ENTSO do not comply with the technical codes, the 10-year 
investment plan and/or the annual work programme, this should be reported to the 
Commission which can then initiate infringement procedures. As an alternative, it could be 
considered that the national regulatory authorities have the right to impose effective and 
dissuasive sanctions.
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Amendamentul 68
Nikolaos Vakalis

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Agenția monitorizează punerea în 
aplicare a planului de investiții pe 10 ani, 
a programului anual de activitate și a  
codurilor tehnice și comerciale și include 
rezultatele activităților sale de 
monitorizare în raportul său anual. În 
cazul nerespectării de către operatorii de 
sisteme de transport, a planului de 
investiții pe 10 ani, a programului anual 
de activitate și a codurilor tehnice și 
comerciale ale Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică, Agenția furnizează 
informații Comisiei.

Or. en

Justificare

The monitoring of the implementation of the 10-year investment plan, the annual work 
programme and/or the technical and market codes should be done by the regulators, i.e. the 
Agency, and not by the TSOs themselves. If the Agency realises during the monitoring 
exercise that the TSOs or ENTSO do not comply with the abovementioned codes and rules, 
this should be reported to the Commission, which can then initiate infringement procedures.

Amendamentul 69
Paul Rübig

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2d – alineatul 2a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(2a) Agenția supraveghează 
implementarea codurilor tehnice, a 
planului de investiții pe zece ani și a 
programului anual de lucru de către 
operatorii de sisteme de transport, 
prezentând rezultatele activității sale de 
supraveghere în cadrul raportului său 
anual. În cazul nerespectării codurilor 
tehnice, a planului de investiții pe zece ani 
și a programului anual de lucru de către 
operatorii de sisteme de transport, Agenția 
comunică Comisiei acest lucru.

Or. de

Justificare

Die Überwachung der Umsetzung der oben genannten Kodizes und Regeln sollte Aufgabe der 
Regulierungsbehörden, d.h. der Agentur, sein und nicht nur von den 
Übertragungsnetzbetreibern selbst durchgeführt werden.

Amendamentul 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2da (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2da
Elaborarea orientărilor

(1) Agenția elaborează în termen de cel 
mult șase luni proiecte de orientări 
privind stabilirea unor principii de bază 
clare și obiective pentru armonizarea 
normelor tehnice și comerciale.
(2) La elaborarea acestor orientări, 
agenția caută obțină consultanță într-o 
măsură cât mai mare și în mod deschis și 
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transparent, ținând la curent toate părțile 
interesate. 
(3) Agenția finalizează și adoptă proiectul 
de orientări pe baza consultării. Agenția 
face publice toate observațiile primite și 
explică modul în care acestea au fost 
luate în considerare în cadrul proiectului 
final al orientărilor sau justifică 
respingerea lor.
(4) Pentru actualizarea orientărilor, 
agenția poate iniția, din proprie inițiativă 
sau la cererea Parlamentului European 
sau a Comisieii, aceeași procedură.

Or. en

Justificare

Guidelines should be developed and adopted after extensive consultation by the Agency in 
order to establish key principles for the harmonisation of the rules. It is only when sound 
guidelines are adopted that codes could then be developed appropriately. The role of the 
European Parliament is strengthened in having the opportunity to initiate the revisions of 
these guidelines.

Amendamentul 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

Instituirea și evaluarea codurilor tehnice 
și comerciale

Elaborarea codurilor tehnice 

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

(1) După adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 2da, REOST 
elaborează, în termen de șase luni, 
proiectele de coduri tehnice menționate la 
articolul 2c alineatul (3) și respectă pe 
deplin principiile stabilite în orientări.
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eficientă a pieței.
(2) Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(2) La elaborarea acestor coduri, REOST 
ia în considerare expertiza tehnică oferită 
de participanții de pe piață și îi 
informează pe aceștia în mod constant. 

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

(3) REOST prezintă agenției proiectul de 
coduri.

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

(4) Agenția poartă consultări ample pe 
marginea proiectului de coduri într-o 
manieră deschisă și transparentă.

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

(5) Agenția finalizează și adoptă proiectul 
de coduri pe baza consultării. Agenția 
face publice toate observațiile primite și 
explică modul în care acestea au fost 
luate în considerare în cadrul proiectului 
final al codurilor sau justifică respingerea 
lor.

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

(6) La inițiativa agenției sau la cererea 
REOST, codurile existente pot fi revizuite 
în urma procedurii descrise la alineaul 
(2).

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

(7) Agenția finalizează și adoptă proiectul 
de coduri pe baza consultării. Agenția 
face publice toate observațiile primite și 
explică modul în care acestea au fost 
luate în considerare în cadrul proiectului 
final al codurilor sau justifică respingerea 
lor.

(b) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
nu reușește să adopte, de comun acord și 
într-o perioadă de timp rezonabilă, un cod 
tehnic sau comercial într-unul din 

(8) La inițiativa agenției sau la cererea 
REOST, codurile existente pot fi revizuite 
în urma procedurii descrise la alineaul 
(2).
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domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);
(c) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică într-unul 
din domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3).
Acele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).
(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenței Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 8.

Or. en

Justificare

The technical codes should be developed by the ENTSO while complying fully with the 
adopted guidelines. The Agency will, after extensive consultations, finalise and adopt these 
codes.

Amendamentul 72
Umberto Guidoni

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) După consultarea agenției, Comisia 
poate invita Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică să pregătească, într-un 
termen rezonabil, coduri în domeniile 

(1) După consultarea tuturor părților 
interesate în conformitate cu articolul … 
din Regulamentul (CE) … de instituire a 
Agenției pentru cooperarea autorităților 
de reglementare din domeniul energetic, 
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enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care apreciază că aceste coduri
sunt necesare pentru funcționarea 
eficientă a pieței.

agenția pregătește orientările strategice 
pentru Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică în 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatele (3) și (5), care vor constitui 
baza de elaborare a codurilor tehnice 
detaliate și a planului de investiții pe 10 
ani, inclusiv o proiecție cu privire la 
adecvarea capacității de producție. După 
pregătirea proiectului orientărilor 
strategice, agenția îl transmite Comisiei, 
care poate adopta orientările strategice în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 13 alineatul (2).
(1a) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică
pregătește, într-o perioadă de timp 
rezonabilă, proiecte de coduri în 
domeniile menționate la articolul 2c 
alineatul (3) și un proiect de plan de 
investiții pe 10 ani, inclusiv o proiecție cu 
privire la adecvarea capacității de 
producție, menționată la articolul 2c 
alineatul (5), pe baza orientărilor 
strategice adoptate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (1). Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică prezintă 
agenției pentru aprobare proiectul de 
coduri tehnice și proiectul de plan de 
investiții pe 10 ani. 
(1b) Agenția aprobă proiectul de coduri 
tehnice și proiectul de plan de investiții pe 
10 ani în conformitate cu articolul X și 
articolul Y din Regulamentul... de 
instituire a Agenției pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic. Înainte de a aproba 
codurile și proiectul de plan de investiții 
pe 10 ani, Agenția se asigură că proiectul 
de plan de investiții pe 10 ani și codurile 
tehnice detaliate sunt conforme 
orientărilor strategice și garantează 
nediscriminarea, concurența efectivă și 
funcționarea eficientă a pieței.

(2) Agenția furnizează Comisiei un aviz (2) Agenția furnizează Comisiei un aviz 
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motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3) nu garantează 
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței;
(b) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică nu 
reușește să adopte, de comun acord și într-
o perioadă de timp rezonabilă, un cod 
tehnic sau comercial într-unul din 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

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

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

(b) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic pregătit de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3),
aprobat de agenție în conformitate cu 
alineatul (1b).

(3) Comisia poate adopta, din proprie 
inițiativă sau la recomandarea agenției, 
orientări cu privire la domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care consideră că:
(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3) nu garantează 
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței;
(b) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
nu reușește să adopte, de comun acord și 
într-o perioadă de timp rezonabilă, un cod 
tehnic sau comercial într-unul din 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);
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(c) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică într-unul 
din domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3).
Acele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).
(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenței Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 8. 

(2a) Comisia poate adopta, la 
recomandarea agenției, orientări cu 
privire la codurile comerciale.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 13 alineatul (2).
(2b) Alineatul (2a) se aplică fără a aduce 
atingere competenței Comisiei de a adopta 
și de a modifica orientările astfel cum se 
prevede la articolul 8.

Or. en

Justificare

The approach proposed by the Commission could endanger the creation of a truly competitive 
EU market allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. This AM proposes a 
different approach: the scope and depth of the proposed technical codes, so-called “strategic 
guidelines” should be defined ex ante by ACER then a comitology process is set to deliver 
binding “Strategic Guidelines” on which future work of ENTSO will be based. TSOs have 
strong interest in the operation of the market rules (as they affect TSOs’ costs) and therefore 
should not prepare the market codes.
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Amendamentul 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

Die Agentur und nicht die Kommission sollte das Netz der Übertragungsnetzbetreiber 
auffordern können, derartige Kodizes auszuarbeiten.

Amendamentul 74
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
pregătește, într-o perioadă de timp 
rezonabilă, proiecte de coduri în 
domeniile menționate la articolul 2c 
alineatul (3) și un proiect de plan de 
investiții pe 10 ani, inclusiv o proiecție cu 
privire la adecvarea capacității de 
producție, menționată la articolul 2c 
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alineatul (5), pe baza orientărilor 
strategice adoptate de Comisie în 
conformitate cu alineatul (1). Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică prezintă 
agenției pentru aprobare proiectul de 
coduri tehnice și proiectul de plan de 
investiții pe 10 ani. 

Or. en

Justificare

The proposed technical codes should be defined ex ante. At the start of the regulatory process, 
the ACER should give formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for 
the ENTSOs as the basis for preparing the technical codes. On the basis of this advice, we 
suggest a comitology process is used to deliver binding Strategic Guidelines on which future 
work will be based. The ENTSOs would prepare draft technical codes based on binding 
Strategic Guidelines.

Amendamentul 75
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(1b) Agenția aprobă proiectul de coduri 
tehnice și proiectul de plan de investiții pe 
10 ani în conformitate cu articolul X și 
articolul Y din Regulamentul... de 
instituire a Agenției pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic. Înainte de a aproba
codurile și proiectul de plan de investiții 
pe 10 ani, Agenția se asigură că proiectul 
de plan de investiții pe 10 ani și codurile 
tehnice detaliate sunt conforme 
orientărilor strategice și garantează 
nediscriminarea, concurența efectivă și 
funcționarea eficientă a pieței.
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Or. en

Justificare

The proposed technical codes should be defined ex ante. At the start of the regulatory process, 
the ACER should give formal advice to the Commission in the form of strategic guidelines for 
the ENTSOs as the basis for preparing the technical codes. On the basis of this advice, we 
suggest a comitology process is used to deliver binding Strategic Guidelines on which future 
work will be based. The ENTSOs would prepare draft technical codes based on binding 
Strategic Guidelines.

Amendamentul 76
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(2) Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3) nu garantează 
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței;
(b) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică nu 
reușește să adopte, de comun acord și într-
o perioadă de timp rezonabilă, un cod 
tehnic sau comercial într-unul din 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

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

(c) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică într-unul din 

(b) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic aprobat de agenție în conformitate 
cu alineatul (1b) într-unul din domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).
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domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

As the Agency has to review and verify, before approving the codes, whether they are in line 
with the Strategic Guidelines and that they ensure non-discrimination, effective competition 
and the efficient functioning of the market, subparagraph (a) of paragraph 2 can be deleted.

Amendamentul 77
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3) nu garantează 
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței;
(b) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
nu reușește să adopte, de comun acord și 
într-o perioadă de timp rezonabilă, un cod 
tehnic sau comercial într-unul din 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);
(c) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Rețeaua 
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europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică într-unul 
din domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3).
Acele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Paragraph 3 is deleted given that it provides for the late Comitology process (at the end of the 
process) which is not necessary, as under the CEER proposal the Comitology process should 
be initiated at the beginning of the regulatory process and should be followed by the Agency’s 
approval of the draft technical codes submitted by the ENTSOs.

Amendamentul 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Comisia poate modifica, la 
recomandarea agenției, linii directoare cu 
privire la domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3), în cazul în care consideră 
că:

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

(a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în domeniile enumerate la 
articolul 2c alineatul (3) nu garantează 
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței;
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(b) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică nu 
reușește să adopte, de comun acord și într-
o perioadă de timp rezonabilă, un cod 
tehnic sau comercial într-unul din 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

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

(c) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică într-unul 
din domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3).
Acele măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).

Acele măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
modifică în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission sollte allein auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.

Amendamentul 79
Lambert van Nistelrooij

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Comisia adoptă, din proprie inițiativă 
sau la recomandarea agenției, orientări cu 
privire la domeniile enumerate la articolul 
2c alineatul (3), în cazul în care consideră 
că este necesar să se asigure că problemle 
enumerate la articolul 2c articolele (1) și 
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(3) evoluează într-un mod compatibil cu 
obiectivele pieții interne și:

Or. en

Justificare

In case of the TSO´s fail to adopt Codes, the Commission can adopt binding Guidelines 
through Comitology. In the proposed amended Electricity Regulation this option has been 
formulated in a noncommittal manner. In order to provide maximum transparency towards 
TSO´s as well as other stakeholders, there must be no doubt left that the Commission will 
indeed adopt binding guidelines, should TSO´s fail to perform their regulatory tasks.

Amendamentul 80
Lambert van Nistelrooij

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

Text propus de Comisie Amendament

La adoptarea orientărilor, Comisia se 
consultă cu organizații reprezentative ale 
utilizatorilor de rețea.

Or. en

Justificare

Effective consultation of all stakeholders is crucial to safeguard that all relevant interests are 
included in the decision maing on the functioning of the electricity market.

Amendamentul 81
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 4
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Text propus de Comisie Amendament

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenței Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 8.

eliminat

Or. en

Justificare

Paragraph 4 is deleted as it is void of meaning due to the deletion of paragraph 3 (see 
amendment 12).

Amendamentul 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenței Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 8.

(4) Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenței Comisiei de a modifica liniile 
directoare, în conformitate cu articolul 8.

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission sollte auf allein eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.
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Amendamentul 83
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Comisia poate adopta, la 
recomandarea agenției, orientări cu 
privire la codurile comerciale.
Acele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).

Or. en

Justificare

On the market codes, the proposal is that the Commission may adopt Guidelines upon 
recommendation from the Agency (paragraph 5). Transmission System Operators are 
operators of the monopoly infrastructure and are not participants in the competitive part of 
the market. Nevertheless, they have strong interests in the operation of the market rules (as 
they affect TSOs’ costs) and therefore should not prepare the market codes.

Amendamentul 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Comisia comunică Parlamentului 
European și Consiliului intenția sa de a 
adopta orientări în conformitate cu 
articolul 2e alineatul (3).
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Or. de

Justificare

Ein Tätigwerden der Kommission nach Artikel 2e, Absatz 3 der Verordnung lässt darauf 
schließen, dass das Netz der Fernnetzbetreiber, das mit öffentlichen Mittel finanziert wird, 
seine Aufgaben nach dieser Verordnung nicht im erforderlichen Maß erfüllt. Das 
Europäische Parlament und der Rat sollen darüber umfassend informiert werden um 
notwendige Änderungen einzuleiten.

Amendamentul 85
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2e – alineatul 4b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4b) Alineatul (4a) nu aduce atingere 
competenței Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 8.

Or. en

Justificare

On the market codes, the proposal is that the Commission may adopt Guidelines upon 
recommendation from the Agency (paragraph 5). Transmission System Operators are 
operators of the monopoly infrastructure and are not participants in the competitive part of 
the market. Nevertheless, they have strong interests in the operation of the market rules (as 
they affect TSOs’ costs) and therefore should not prepare the market codes.

Amendamentul 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2ea (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2ea
Elaborarea orientărilor

(1) Comisia întocmește, după consultarea 
agenției, o listă anuală a priorităților în 
care sunt identificate aspectele de 
importanță primordială pentru 
dezvoltarea pieței interne a electricității.
(2)  Pe baza listei de priorități, Comisia 
împuternicește agenția să elaboreze, în 
termen de cel mult șase luni, proiecte de 
orientări care să stabilească principii de 
bază clare și obiective pentru armonizarea 
normelor în conformitate cu articolul 2c.
(3) La elaborarea acestor orientări, 
agenția se consultă pe larg și într-o 
manieră deschisă și transparentă, ținând 
totodată la curent REOST și alte părți 
interesate.
(4) Agenția finalizează proiectul de 
orientări în urma consultărilor. Agenția 
dă publicității toate observațiile primite, 
cu excepția celor confidențiale, și explică 
modul în care acestea au fost luate în 
considerare în cadrul variantei finale a 
proiectelor de orientări sau justifică 
respingerea lor.
(5) Comisia prezintă proiectul de orientări 
comisiei menționate la articolul 13 
alineatul (1) pentru adoptarea sa 
definitivă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 13 alineatul (2).
(6) Comisia poate iniția, din proprie 
inițiativă sau la recomandarea agenției, 
acceași procedură pentru actualizarea 
orientărilor.

Or. en

Justificare

Proposal to clarify the procedure of the development of the guidelines. The Commission 
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mandates the Agency who will consult, develop them and adopt them. The Commission shall 
make them mandatory by comitology.

Amendamentul 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2ea (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2ea
Elaborarea codurilor comerciale

(1) După adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 2da, agenția  
elaborează, în termen de cel mult șase 
luni, proiectul de coduri în deplină 
conformitate cu principiile stabilite în 
cadrul orientărilor.
(2) La elaborarea acestor coduri, agenția 
se consultă pe larg și într-o manieră 
deschisă și transparentă, ținând totodată 
la curent toate părțile interesate.
(3) Agenția finalizează și adoptă proiectul 
de coduri în urma consultărilor. Agenția 
dă publicității toate observațiile primite și 
explică modul în care acestea au fost 
luate în considerare în cadrul variantei 
finale a proiectelor de orientări sau 
justifică respingerea lor.
(4) Agenția poate iniția, din proprie 
inițiativă sau la solicitarea Parlamentului 
European, acceași procedură pentru 
actualizarea codurilor existente.

Or. en

Justificare

The market codes should be developed and adopted after extensive consultation by the 
Agency. The role of the European Parliament is strengthened in having the opportunity to 
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initiate the revisions of these codes.

Amendamentul 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2eb (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2eb
Elaborarea codurilor

(1) După adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 2ea, Comisia 
împuternicește REOST să elaboreze, în 
termen de șase luni, proiectul de coduri în 
deplină conformitate cu principiile 
stabilite în cadrul orientărilor.
(2) La elaborarea acestor coduri REOST  
informează constant participanții de pe 
piață și ia în considerare expertiza tehnică 
a acestora.
(3) REOST prezintă agenției proiectul de 
coduri.
(4) Agenția poartă consultări ample pe 
marginea proiectului de coduri într-o 
manieră deschisă și transparentă.
(5) Agenția finalizează și adoptă proiectul 
de coduri comerciale în urma
consultărilor. Agenția dă publicității toate 
observațiile primite, cu excepția celor 
confidențiale, și explică modul în care 
acestea au fost luate în considerare în 
cadrul variantei finale a proiectelor de 
coduri sau justifică respingerea lor.
(6) Din inițiativa agenției sau la 
solicitarea REOST, se poate întreprinde o 
revizuire a codurilor existente urmând 
acceași procedură.
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Or. en

Justificare

Proposal to clarify the procedure of the development of the codes. The Commission mandates 
the ENTSO who will do the technical drafting in cooperation with market participants. The 
Agency shall consult and adopt them.

Amendamentul 89
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

Article 2 f eliminat
Consultări

(1) În decursul îndeplinirii sarcinilor care 
îi revin, Rețeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de energie 
electrică consultă în detaliu și într-un 
stadiu incipient, în mod deschis și 
transparent, toți participanții relevanți pe 
piață, în special în momentul pregătirii 
codurilor tehnice și comerciale și a 
programului anual de activitate 
menționate la articolul 2c alineatele (1) și 
(3); consultarea include întreprinderi de 
furnizare și producție, consumatori, 
utilizatori ai sistemelor, operatori de 
sisteme de distribuție, precum și asociații 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
și platforme ale părților interesate.
(2) Toate documentele și procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu aspectele menționate la alineatul (1) se 
publică.
(3) Înainte de adoptarea programului 
anual de activitate și a codurilor tehnice și 
comerciale menționate la articolul 2c 
alineatele (1) și (3), Rețeaua europeană a 
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operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică prezintă observațiile 
primite în cadrul consultării, precum și 
modul în care acestea au fost luate în 
considerare. În cazul în care observațiile 
nu au fost luate în considerare, aceasta 
furnizează un aviz motivat.

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should be undertaking this task as it has already well established rules and experience in 
carrying out public consultations. Moreover the Agency acts in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.

Amendamentul 90
Umberto Guidoni

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

Text propus de Comisie Amendament

Article 2 f eliminat
Consultări

(1) În decursul îndeplinirii sarcinilor care 
îi revin, Rețeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de energie 
electrică consultă în detaliu și într-un 
stadiu incipient, în mod deschis și 
transparent, toți participanții relevanți pe 
piață, în special în momentul pregătirii 
codurilor tehnice și comerciale și a 
programului anual de activitate 
menționate la articolul 2c alineatele (1) și 
(3); consultarea include întreprinderi de 
furnizare și producție, consumatori, 
utilizatori ai sistemelor, operatori de 
sisteme de distribuție, precum și asociații 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
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și platforme ale părților interesate.
(2) Toate documentele și procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu aspectele menționate la alineatul (1) se 
publică.
(3) Înainte de adoptarea programului 
anual de activitate și a codurilor tehnice și 
comerciale menționate la articolul 2c 
alineatele (1) și (3), Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică prezintă observațiile 
primite în cadrul consultării, precum și 
modul în care acestea au fost luate în 
considerare. În cazul în care observațiile 
nu au fost luate în considerare, aceasta 
furnizează un aviz motivat.

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should be undertaking this task as it has already well established rules and experience in 
carrying out public consultations. Moreover the Agency acts in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.

Amendamentul 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2f eliminat
Consultări

(1) În decursul îndeplinirii sarcinilor care 
îi revin, Rețeaua europeană a operatorilor 
de sisteme de transport de energie 
electrică consultă în detaliu și într-un 
stadiu incipient, în mod deschis și 
transparent, toți participanții relevanți pe 
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piață, în special în momentul pregătirii 
codurilor tehnice și comerciale și a 
programului anual de activitate 
menționate la articolul 2c alineatele (1) și 
(3); consultarea include întreprinderi de 
furnizare și producție, consumatori, 
utilizatori ai sistemelor, operatori de 
sisteme de distribuție, precum și asociații 
(industriale) relevante, organisme tehnice 
și platforme ale părților interesate.
(2) Toate documentele și procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu aspectele menționate la alineatul (1) se 
publică.
(3) Înainte de adoptarea programului 
anual de activitate și a codurilor tehnice și 
comerciale menționate la articolul 2c 
alineatele (1) și (3), Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică prezintă observațiile 
primite în cadrul consultării, precum și 
modul în care acestea au fost luate în 
considerare. În cazul în care observațiile 
nu au fost luate în considerare, aceasta 
furnizează un aviz motivat.

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should be undertaking this task as it has already well established rules and experience in 
carrying out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.

Amendamentul 92
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2f – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

(1) În decursul îndeplinirii sarcinilor care îi 
revin, Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
consultă în detaliu și într-un stadiu 
incipient, în mod deschis și transparent, toți 
participanții relevanți pe piață, în special în 
momentul pregătirii codurilor tehnice și 
comerciale și a programului anual de 
activitate menționate la articolul 2c 
alineatele (1) și (3); consultarea include 
întreprinderi de furnizare și producție, 
consumatori, utilizatori ai sistemelor, 
operatori de sisteme de distribuție, precum 
și asociații (industriale) relevante, 
organisme tehnice și platforme ale părților 
interesate.

(1) În decursul îndeplinirii sarcinilor care îi 
revin, Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
consultă în detaliu și într-un stadiu 
incipient, în mod deschis și transparent, toți 
participanții relevanți pe piață, în special în 
momentul pregătirii codurilor tehnice și 
comerciale și a programului anual de 
activitate menționate la articolul 2c 
alineatele (1) și (3); consultarea include 
statele membre și autoritățile naționale 
competente, întreprinderi de furnizare și 
producție, consumatori, utilizatori ai 
sistemelor, operatori de sisteme de 
distribuție, precum și asociații (industriale) 
relevante, organisme tehnice și platforme 
ale părților interesate.

Or. es

Justificare

It is necessary to secure the participation of all actors concerned.

Amendamentul 93
Lambert van Nistelrooij

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) În decursul îndeplinirii sarcinilor care îi 
revin, Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
consultă în detaliu și într-un stadiu 
incipient, în mod deschis și transparent, toți
participanții relevanți pe piață, în special 
în momentul pregătirii codurilor tehnice și 
comerciale și a programului anual de 
activitate menționate la articolul 2c 

(1) În decursul îndeplinirii sarcinilor care îi 
revin, Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
consultă în detaliu și într-un stadiu 
incipient, în mod deschis și transparent, 
toate organizațiile reprezentative ale 
utilizatorilor de rețea, în special în 
momentul pregătirii normelor de 
procedură privind consultarea, codurilor 
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alineatele (1) și (3); consultarea include 
întreprinderi de furnizare și producție, 
consumatori, utilizatori ai sistemelor, 
operatori de sisteme de distribuție, precum 
și asociații (industriale) relevante, 
organisme tehnice și platforme ale 
părților interesate.

tehnice și comerciale și a programului 
anual de activitate menționate la articolul 
2c alineatele (1) și (3);

Or. en

Justificare

The effectiveness of the consultation is determined by proper rules and procedures. It is also 
important that the minutes of the consultation reflect the input of all participants, as well as 
the interaction between ENTSO and representatives of grid users.

Amendamentul 94
Lambert van Nistelrooij

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

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Consultările menționate la punctul 1 
au ca scop includerea intereselor tuturor 
parților interesate în procesul de luare a 
deciziilor.

Or. en

Justificare

TSO´s by virtue of their monopoly position are not used to negotiate with their clients, the 
grid users. In order to avoid that the TSO´s will be informing, rather than consulting, grid 
users, it is conducive for their effectiveness, to define the aim of the consultations.
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Amendamentul 95
Paul Rübig

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2g

Text propus de Comisie Amendament

Costurile legate de activitățile Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică menționate la 
articolele 2a–2h sunt suportate de 
operatorii de sisteme de transport și se iau 
în considerare la calcularea tarifelor.

Costurile legate de activitățile Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică menționate la 
articolele 2a–2h sunt suportate de 
operatorii de sisteme de transport și sunt 
incluse la calcularea tarifelor.

Or. en

Justificare

The competencies of the European Network of Transmission System Operators for Electricity 
should be limited to network related issues. Therefore, Article 2c paragraph 3 subparagraph 
g should be deleted since rules for trading do not deal with such network related issues.

Amendamentul 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2g

Text propus de Comisie Amendament

Costurile legate de activitățile Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică menționate la 
articolele 2a–2h sunt suportate de 
operatorii de sisteme de transport și se iau 
în considerare la calcularea tarifelor.

Costurile legate de activitățile Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică menționate la 
articolele 2a–2h sunt suportate de 
operatorii de sisteme de transport și se iau 
în considerare la calcularea tarifelor. 
Autoritățile de reglementare aprobă 
aceste costuri numai dacă sunt rezonabile 
și proporționale.
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Or. en

Justificare

It should be avoided that European consumers will bear the inefficiencies of this 
organization.

Amendamentul 97
Umberto Guidoni

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2g

Text propus de Comisie Amendament

Costurile legate de activitățile Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică menționate la 
articolele 2a–2h sunt suportate de 
operatorii de sisteme de transport și se iau 
în considerare la calcularea tarifelor.

Costurile legate de activitățile Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică menționate la 
articolele 2a–2h sunt suportate de 
operatorii de sisteme de transport și se iau 
în considerare la calcularea tarifelor. 
Autoritățile de reglementare aprobă 
aceste costuri dacă sunt rezonabile și 
proporționale.

Or. en

Justificare

It should be avoided that European consumers will bear the inefficiencies of this 
organization.

Amendamentul 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2h
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Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2h eliminat
Cooperarea regională a operatorilor de 

sisteme de transport
(1) Operatorii de sisteme de transport 
instituie o cooperare regională în cadrul 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică, pentru a 
contribui la îndeplinirea sarcinilor 
menționate la articolul 2c alineatul (1). 
Aceștia publică, în special, un plan 
regional de investiții la fiecare doi ani și 
pot lua decizii privind investițiile pe baza 
acestuia.
Planul regional de investiții nu poate 
intra în contradicție cu planul de investiții 
pe 10 ani menționat la articolul 2c 
alineatul (1) litera (c).
(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime 
a rețelei, dezvoltarea schimburilor de 
energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitații implicite, 
precum și integrarea mecanismelor de 
echilibrare.
(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, care vizează modificarea 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (2).
În acest scop, Comisia poate consulta 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică și 
agenția.

Or. en
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Justificare

The existence of European rules does not prevent TSOs from going beyond the minimum 
requirements and does not prevent them from establishing close cooperation with neighbours. 
The definition of regional areas will inevitably lead to the consolidation of regional markets 
and to new intra-European “borders”. This makes no sense. In an interconnected system 
reliability and cross-border flows must actually be addressed globally, as recognized by 
UCTE in their recent January 2008 Adequacy report.

Amendamentul 99
Alejo Vidal-Quadras

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
rețelei, precum și dezvoltarea schimburilor 
de energie, alocarea de capacitate 
transfrontalieră prin licitații implicite, 
precum și integrarea mecanismelor de 
echilibrare și a celor privind rezerva de 
energie.

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, pentru a 
asigura gestionarea optimă a rețelei, 
dezvoltarea schimburilor de energie și, în 
cazurile în care este eficientă din punct de 
vedere economic, promovarea alocării de 
capacitate transfrontalieră prin licitații 
implicite, precum și a compatibilizării
aranjamentelor transfrontaliere de 
echilibrare.

Or. en

Justificare

Allocation of cross-border capacity through implicit auctions and the integration of 
balancing mechanisms can in some circumstances  be an expensive and complex solution 
compared to derived benefits. TSOs should have the possibility to promote solutions which 
optimise cross border arrangements.
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Amendamentul 100
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
rețelei, precum și a dezvoltării 
schimburilor de energie, a alocării de 
capacitate transfrontalieră prin licitații 
implicite, precum și integrarea 
mecanismelor de echilibrare și a celor 
privind rezerva de energie.

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
rețelei, precum și a dezvoltării alocării 
coordonate de capacitate transfrontalieră, 
precum și integrarea mecanismelor de 
echilibrare și a celor privind rezerva de 
energie.

Or. en

Justificare

Increased harmonisation of network and market rules is desirable to achieve an integrated 
energy market, but this does not mean that identical arrangements are needed in each 
Member State. A standard market design would take an extremely long time to implement and 
may not ultimately be feasible. Energy exchanges and implicit auctions provide options for 
managing cross-border trade, but there are other possibilities as well and these should not be 
ruled out.

Amendamentul 101
Nikolaos Vakalis

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

Text propus de Comisie Amendament

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
rețelei, precum și dezvoltarea schimburilor 
de energie, alocarea de capacitate 

Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, în 
vederea asigurării unei gestionări optime a 
rețelei, precum și dezvoltarea schimburilor 
de energie, alocarea de capacitate 
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transfrontalieră prin licitații implicite, 
precum și integrarea mecanismelor de 
echilibrare și a celor privind rezerva de 
energie.

transfrontalieră prin licitații implicite sau 
explicite, după cum decid operatorii de 
sisteme de transport implicați, precum și 
integrarea mecanismelor de echilibrare și a 
celor privind rezerva de energie.

Or. en

Justificare

Even though implicit auctions is an economically efficient tool of allocating cross-border 
capacity, it is not always suitable, since it is not adapted to emergent regional energy markets 
in the process of liberalisation, and does not ensure an adequate level of cross-border 
exchanges in electricity on a long term (monthly or yearly) basis.

Amendamentul 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, care vizează modificarea 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (2).

eliminat

În acest scop, Comisia poate consulta 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică și 
agenția.”

Or. de

Justificare

Die Organisation der regionalen Zusammenarbeit erfolgt innerhalb des Netzwerkes. Wie die 
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Zusammenarbeit erfolgt und durch welche Organisationsebene sie sicherzustellen ist, ist in 
der Satzung des Netzwerkes festzulegen. Ein spezieller Erlass durch die Kommission ist nicht 
erforderlich und nicht zweckmäßig.

Amendamentul 103
Gunnar Hökmark

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, care vizează modificarea 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (2).

eliminat

În acest scop, Comisia poate consulta 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică și 
agenția.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 104
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 2h –  alineatul 3 – paragraful 1
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Text propus de Comisie Amendament

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, care vizează modificarea 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (2).

(3) În scopul creării unei piețe interne 
veritabile, zona geografică acoperită de 
fiecare structură de cooperare regională 
poate fi definită de către Comisie, luând în 
considerare structurile de cooperare 
regională existente. Măsura respectivă, 
care vizează modificarea anumitor 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 13 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Regional cooperation already in progress should not be overlooked..

Amendamentul 105
Silvia-Adriana Țicău

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

Text propus de Comisie Amendament

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie. Măsura 
respectivă, care vizează modificarea 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (2).

(3) Zona geografică acoperită de fiecare 
structură de cooperare regională poate fi 
definită de către Comisie, numai după 
consultarea statelor membre din acea 
zonă geografică. Măsura respectivă, care 
vizează modificarea anumitor elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 13 
alineatul (2).

Or. ro
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Justificare

Statele Membre din regiune cunosc atât interconectările existente între operatorii de sisteme 
de transport de energie electrică  cât și potențialul de furnizare de energie electrică și 
necesitățile de consum ale statelor vecine.

Amendamentul 106
Eugenijus Maldeikis

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

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2ha
Cooperarea tehnică între operatorii de 

sisteme de transport din țări comunitare și 
terțe

(1) Cooperarea tehnică între operatorii de 
sisteme de transport din țările comunitare 
și cei din țările terțe este monitorizată de 
către autoritățile naționale de 
reglementare;
(2) Dacă în cursul cooperării tehnice se 
descoperă incompatibilități față de 
normele și codurile adoptate de Agenție, 
autoritatea națională de reglementare 
cere clarificări din partea Agenției.

Or. lt

Justificare

The regulation does not stipulate how cooperation with third-country TSOs at a technical 
level will be carried out.
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Amendamentul 107
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 5 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Întreprinderile de producție care au în 
proprietate sau care exploatează active de 
producție, dintre care cel puțin unul are o 
capacitate instalată de minim 250 MW, 
păstrează la dispoziția autorității naționale 
de reglementare, a autorității naționale în 
materie de concurență și a Comisiei, timp 
de cinci ani, datele orare ale tuturor 
centralelor, necesare în vederea verificării 
deciziilor operaționale de dispecerizare, 
precum și comportamentul pe bursele de 
energie electrică, în cadrul licitațiilor 
pentru interconectări, pe piețele energiei 
de rezervă și pe piețele extrabursiere. 
Informațiile orare pentru fiecare centrală 
includ, fără a se limita la, datele cu privire 
la capacitatea de producție disponibilă și la 
rezervele angajate, inclusiv alocarea 
acestor rezerve angajate la nivelul fiecărei 
centrale individuale în momentul 
tranzacționării pe bursă sau în momentul 
producției.

(6) Întreprinderile de producție care au în 
proprietate sau care exploatează active de 
producție, dintre care cel puțin unul are o 
capacitate instalată de minim 250 MW, 
păstrează la dispoziția autorității naționale 
de reglementare, a autorității naționale în 
materie de concurență și a Comisiei, timp 
de cinci ani, datele orare ale fiecărei 
centrale cu o capacitate instalată brută de 
peste 100 MW. Informațiile orare pentru 
fiecare centrală includ, fără a se limita la, 
datele cu privire la capacitatea de producție 
disponibilă și la rezervele angajate la 
nivelul fiecărei centrale individuale în 
momentul tranzacționării pe bursă sau în 
momentul producției.

Or. de

Justificare

Die Aufbewahrung aller Daten, die zum Nachvollziehen der operativen 
Kraftwerkseinsatzentscheidung bzw. der Bietstrategie nötig sind, ist nahezu unmöglich. 
Darüber hinaus hätte diese Regelung eine Ungleichbehandlung der Erzeugungsunternehmen 
gegenüber unabhängigen Stromhändlern (ohne eigene Erzeugungskapazitäten) zur Folge, da 
sie lediglich eine Aufbewahrungspflicht von Erzeugungsgesellschaften einfordert. Dies 
erscheint nicht gerechtfertigt, da dies nur einen Teil des gesamten Angebotes am Markt 
abbildet.
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Amendamentul 108
Werner Langen

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 5 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Întreprinderile de producție care au în 
proprietate sau care exploatează active de 
producție, dintre care cel puțin unul are o 
capacitate instalată de minim 250 MW, 
păstrează la dispoziția autorității naționale 
de reglementare, a autorității naționale în 
materie de concurență și a Comisiei, timp 
de cinci ani, datele orare ale tuturor 
centralelor, necesare în vederea verificării 
deciziilor operaționale de dispecerizare, 
precum și comportamentul pe bursele de 
energie electrică, în cadrul licitațiilor 
pentru interconectări, pe piețele energiei 
de rezervă și pe piețele extrabursiere. 
Informațiile orare pentru fiecare centrală 
includ, fără a se limita la, datele cu privire 
la capacitatea de producție disponibilă și la 
rezervele angajate, inclusiv alocarea 
acestor rezerve angajate la nivelul fiecărei 
centrale individuale în momentul 
tranzacționării pe bursă sau în momentul 
producției.

(6) Întreprinderile de producție care au în 
proprietate sau care exploatează active de 
producție, dintre care cel puțin unul are o 
capacitate instalată de minim 250 MW, 
păstrează la dispoziția autorității naționale 
de reglementare, a autorității naționale în 
materie de concurență și a Comisiei, timp 
de cinci ani, datele orare ale fiecărei 
centrale cu o capacitate instalată brută de 
peste 50 MW. Informațiile orare pentru 
fiecare centrală includ, fără a se limita la, 
datele cu privire la capacitatea de producție 
disponibilă și la rezervele angajate la 
nivelul fiecărei centrale individuale în 
momentul tranzacționării pe bursă sau în 
momentul producției.

Or. de

Justificare

Die Aufbewahrung aller Daten, die zum Nachvollziehen der operativen 
Kraftwerkseinsatzentscheidung bzw. der Bietstrategie nötig sind, ist nahezu unmöglich. 
Darüber hinaus hätte diese Regelung eine Ungleichbehandlung der Erzeugungsunternehmen 
gegenüber unabhängigen Stromhändlern (ohne eigene Erzeugungskapazitäten) zur Folge, da 
sie lediglich eine Aufbewahrungspflicht von Erzeugungsgesellschaften einfordert. Dies 
erscheint nicht gerechtfertigt, da dies nur einen Teil des gesamten Angebotes am Markt 
abbildet.
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Amendamentul 109
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 5 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Întreprinderile de producție care au în 
proprietate sau care exploatează active de 
producție, dintre care cel puțin unul are o 
capacitate instalată de minim 250 MW, 
păstrează la dispoziția autorității naționale 
de reglementare, a autorității naționale în 
materie de concurență și a Comisiei, timp 
de cinci ani, datele orare ale tuturor 
centralelor, necesare în vederea verificării 
deciziilor operaționale de dispecerizare, 
precum și comportamentul pe bursele de 
energie electrică, în cadrul licitațiilor 
pentru interconectări, pe piețele energiei 
de rezervă și pe piețele extrabursiere.
Informațiile orare pentru fiecare centrală 
includ, fără a se limita la, datele cu privire 
la capacitatea de producție disponibilă și la 
rezervele angajate, inclusiv alocarea 
acestor rezerve angajate la nivelul fiecărei 
centrale individuale în momentul 
tranzacționării pe bursă sau în momentul 
producției.”

(6) Întreprinderile de producție care au în 
proprietate sau care exploatează active de 
producție, dintre care cel puțin unul are o 
capacitate instalată de minim 250 MWe, 
păstrează la dispoziția autorității naționale 
de reglementare, a autorității naționale în 
materie de concurență și a Comisiei, timp 
de cinci ani, datele orare pentru toate 
centralele care au o capacitate instalată 
de minim 250 MWe. Informațiile orare 
pentru fiecare centrală includ datele cu 
privire la capacitatea de producție 
disponibilă și la rezervele angajate.

Or. en

Justificare

It is practically impossible to keep all information needed to verify all operational dispatching 
decisions and bidding behaviour at power exchanges, etc. Furthermore, the proposed 
provision would treat generation companies and independent traders in a different manner in 
requesting only from generation companies to keep at the disposal of regulators all necessary 
information for the verification of their bidding behaviour and of operational dispatching 
decisions.
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Amendamentul 110
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(4a) La articolul 6 alineatul (1) se adaugă 
următoarele paragrafe:

„Autoritățile de reglementare 
monitorizează gestionarea congestionării 
în cadrul sistemelor naționale de 
electricitate și a sistemelor interconectate.
Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităților de 
reglementare procedurile lor de 
gestionare a congestionării, inclusiv de 
cele privind atribuirea capacităților. 
Înainte de a le aproba, autoritățile de 
reglementare pot cere modificări ale 
acestor norme.”

Or. en

(Amends existing Article 6, paragraph 1 of Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 by adding 2 
new subparagraphs)

Justificare

The formal approval of congestion management procedures by regulators should be clearly 
stated in the Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.

Amendamentul 111
Umberto Guidoni

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(4a) La articolul 6 se introduce următorul 
alineat (1a):
„(1a) Autoritățile de reglementare 
monitorizează gestionarea congestionării 
în cadrul sistemelor naționale de 
electricitate și a sistemelor interconectate.
Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităților de 
reglementare procedurile lor de 
gestionare a congestionării, inclusiv de 
cele privind  atribuirea capacităților. 
Înainte de a le aproba, autoritățile de 
reglementare pot cere modificări ale 
acestor norme.”

Or. en

(Adds new paragraph 1a to Article 6 of Regulamentul (CE) nr. 1228/2003/EC)

Justificare

The formal approval of congestion management procedures by regulators should be clearly 
stated in the Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.

Amendamentul 112
Nikolaos Vakalis

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) La articolul 6 se introduce următorul 
alineat (1a):
"(1a) Autoritățile de reglementare 
monitorizează gestionarea congestionării 
în cadrul sistemelor naționale de 
electricitate și a sistemelor interconectate.
Operatorii de sisteme de transport 
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prezintă spre aprobare autorităților de 
reglementare procedurile lor de 
gestionare a congestionării, inclusiv de 
cele privind atribuirea capacităților. 
Înainte de a le aproba, autoritățile de 
reglementare pot cere modificări ale 
acestor norme.”

Or. en

(Adds new paragraph 1a to Article 6 of Regulamentul (CE) nr. 1228/2003/EC)

Justificare

The formal approval of congestion management procedures by regulators needs to be clearly 
stated in the Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 in order to ensure its efficient implementation.

Amendamentul 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) La articolul 6 se adaugă următorul 
paragraf:
"(1a) Autoritățile de reglementare 
monitorizează gestionarea congestionării 
în cadrul sistemelor naționale de 
electricitate și a sistemelor 
interconectate.”

Or. en

(Adding a new paragraph 1a to Article 6 of Regulamentul (CE) nr. 1228/2003)

Justificare

The formal approval of congestion management procedures by regulators should be clearly 
stated in the Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.
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Amendamentul 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4b) La articolul 6 se introduce următorul 
alineat (1b):
"(1b) Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităților de 
reglementare procedurile lor de 
gestionare a congestionării, inclusiv cele 
de atribuire a capacităților și de atribuire 
a veniturilor de congestionare. Înainte de 
a le aproba, autoritățile de reglementare 
pot cere modificări ale acestor norme.”

Or. en

(Adding a new paragraph 1b to Article 6 of Regulamentul (CE) nr. 1228/2003)

Justificare

The formal approval of congestion management procedures by regulators should be clearly 
stated in the Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.

Amendamentul 115
Patrizia Toia

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Toate veniturile care decurg din 
alocarea interconectării se utilizează 
pentru realizarea obiectivelor de mai jos, 
în următoarea ordine de prioritate:

(6) Toate veniturile care decurg din 
alocarea interconectării se varsă într-un 
cont separat și se utilizează pentru:

(a) garantarea disponibilității reale a (a) proiecte de consolidare a rețelei 
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capacității alocate; aprobate de Agenție;
(b) investiții în rețea care să mențină sau să 
ducă la creșterea capacităților de 
interconectare;

(b) investiții în rețea care să mențină sau să 
ducă la creșterea capacităților de 
interconectare;

În cazul în care veniturile nu pot fi 
utilizate în scopurile prevăzute la literele 
(a) sau (b) de la primul paragraf, acestea 
se plasează într-un cont separat până în 
momentul în care pot fi folosite pentru 
realizarea acestor obiective. În cazul unui 
operator independent de sistem, toate 
veniturile rămase după aplicarea literelor 
(a) și (b) vor fi reținute de către acesta, 
într-un cont separat, până în momentul în 
care pot fi utilizate pentru obiectivele 
menționate la literele (a) și (b) de la 
primul paragraf.”

Or. it

Justificare

Congestion needs to be managed in order to strengthen the transmission network.

Amendamentul 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – prima teză

Text propus de Comisie Amendament

(6) Toate veniturile care decurg din 
alocarea interconectării se utilizează pentru 
realizarea obiectivelor de mai jos, în 
următoarea ordine de prioritate:

(6) Toate veniturile care decurg din 
alocarea interconectării și a taxelor de 
congestionare se vor utiliza pentru unul 
sau mai multe dintre scopurile următoare:

Or. en

Justificare

The use of revenues from congestion charges needs to be clearly defined in the Regulamentul 
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(CE) nr. 1228/2003 in order to ensure an efficient implementation.

Amendamentul 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – prima teză

Text propus de Comisie Amendament

(6) Toate veniturile care decurg din 
alocarea interconectării se utilizează pentru 
realizarea obiectivelor de mai jos, în 
următoarea ordine de prioritate:

(6) Toate veniturile care decurg din 
alocarea interconectării se vor utiliza 
pentru unul sau mai multe dintre scopurile 
următoare:

Or. en

Justificare

There should be no priority for the allocation of revenues, since the ideal allocation method 
depends on the structural nature of the network and possible "bottlenecks".

Amendamentul 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) investiții în rețea care să mențină sau să 
ducă la creșterea capacităților de 
interconectare;

(b) investiții în rețea care să mențină sau să 
ducă la creșterea capacităților de 
interconectare, în special a celor care 
permit dezvoltarea rețelelor energetice 
inteligente și integrarea proiectelor de 
amploare din domeniul energiei 
regenerabile și al producției 
descentralizate de energie.

Or. en
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Justificare

This part must comply with existing policy of the Union in favour of energy efficiency and 
renewable energy.

Amendamentul 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) ca venit care trebuie luat în 
considerare de către autoritățile naționale 
de reglementare la aprobarea 
metodologiei de calcul al tarifelor de rețea 
și/sau la analizarea necesității modificării 
tarifelor.

Or. en

Justificare

Reinstating a provision, which was deleted from Regulamentul (CE) nr. 1228/2003.

Amendamentul 120
Teresa Riera Madurell

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) ca venit care trebuie luat în 
considerare de către autoritățile de 
reglementare la aprobarea metodologiei 
de calcul al tarifelor de rețea și/sau la 
analizarea necesității modificării tarifelor.



AM\717090RO.doc 93/119 PE404.668v01-00

RO

Or. en

Justificare

The amendement aims at avoiding juridical insecurity derived from the elimination of the 
possibility to take them into account in the calculation of tariffs.

Amendamentul 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – litera bb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(bb) semnale de localizare, măsuri care să 
acționeze la nivelul cererii, printre care 
redirecționarea sarcinii și schimbul în 
contrapartidă;

Or. en

Justificare

Locational signals should encourage power operators to build capacity in areas close to 
consumers and avoid potential transmission bottlenecks. Load shifting is a fundamental 
demand-side management objective since it alters the pattern of energy use so that on-peak 
energy use is shifted to off-peak periods. Finally, counter trading means that the dispatching 
is favoring flows of electricty against the main flows which congest the system.

Amendamentul 122
Teresa Riera Madurell

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
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în scopurile prevăzute la literele (a) sau (b) 
de la primul paragraf, acestea se plasează 
într-un cont separat până în momentul în 
care pot fi folosite pentru realizarea 
acestor obiective. În cazul unui operator 
independent de sistem, toate veniturile 
rămase după aplicarea literelor (a) și (b) 
vor fi reținute de către acesta, într-un cont 
separat, până în momentul în care pot fi 
utilizate pentru obiectivele menționate la 
literele (a) și (b) de la primul paragraf.”

în mod eficient în scopurile prevăzute la 
literele (a) sau (b) de la primul paragraf, 
acestea se folosesc în scopul menționat la 
punctul (c) de mai sus înainte de sfârșitul 
anului în care au fost obținute.”

Or. en

Justificare

The amendement aims at avoiding juridical insecurity derived from the elimination of the 
possibility to take them into account in the calculation of tariffs.

Amendamentul 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în scopurile prevăzute la literele (a) sau (b) 
de la primul paragraf, acestea se plasează 
într-un cont separat până în momentul în 
care pot fi folosite pentru realizarea acestor 
obiective. În cazul unui operator 
independent de sistem, toate veniturile 
rămase după aplicarea literelor (a) și (b) 
vor fi reținute de către acesta, într-un cont 
separat, până în momentul în care pot fi 
utilizate pentru obiectivele menționate la 
literele (a) și (b) de la primul paragraf.”

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în scopurile prevăzute la literele (a) sau (b) 
de la primul paragraf, acestea se plasează 
într-un cont separat până în momentul în 
care pot fi folosite pentru realizarea acestor 
obiective.

Or. en
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Justificare

To be consistent with a full ownership unbundling, the ISO part should be deleted from this 
sub-paragraph.

Amendamentul 124
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în scopurile (a) sau (b) de la primul 
paragraf, acestea se plasează într-un cont 
separat până în momentul în care pot fi 
folosite pentru realizarea acestor 
obiective. În cazul unui operator 
independent de sistem, toate veniturile 
rămase după aplicarea literelor (a) și (b) 
vor fi reținute de către acesta, într-un cont 
separat, până în momentul în care pot fi 
utilizate pentru obiectivele menționate la 
literele (a) și (b) de la primul paragraf.”

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în scopurile (a) sau (b) de la primul 
paragraf, cu acordul agenției, acestea pot 
fi luate în considerare de către autoritățile 
de reglementare la aprobarea 
metodologiei de calcul a tarifelor de rețea 
și/sau la analizarea necesității de a 
modifica tarifele.

Or. en

Justificare

Congestion revenues should primarily be used for maximising available capacity and for 
building new infrastructure to relieve congestion. However, it must be recognised that it 
would not be efficient or practicable to remove all congestion on the European network. 
Consequently, the Regulation should maintain the option of returning revenues to customers 
in the form of lower charges, but only as a last resort and if approved by the Agency.
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Amendamentul 125
Nikolaos Vakalis

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Noile interconectări de curent continuu 
dintre statele membre pot fi scutite, la 
cerere și pentru o perioadă limitată de 
timp, de la aplicarea dispozițiilor 
articolului 6 alineatul (6) din regulament și 
ale articolelor 8, 20 și 23 alineatele (2), (3) 
și (4) din Directiva 2003/54/CE, în 
următoarele condiții: 

(1) Noile interconectări de curent continuu 
dintre statele membre pot fi scutite, la 
cerere și pentru o perioadă de cel puțin 10 
ani, de la aplicarea dispozițiilor articolului 
6 alineatul (6) din regulament și ale 
articolelor 8, 20 și 23 alineatele (2), (3) și 
(4) din Directiva 2003/54/CE, în 
următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Given the very big size of needed investments for new interconnectors as well as for 
significant increases of capacity in existing interconnectors, a sufficiently long term period 
for the amortisation of these investments should be included in this Regulation.

Amendamentul 126
Gabriele Albertini

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Noile interconectări de curent continuu 
dintre statele membre pot fi scutite, la 
cerere și pentru o perioadă limitată de timp, 
de la aplicarea dispozițiilor articolului 6 
alineatul (6) din regulament și ale 
articolelor 8, 20 și 23 alineatele (2), (3) și 
(4) din Directiva 2003/54/CE, în 
următoarele condiții:

(1) Noile interconectări de curent continuu 
dintre statele membre pot fi scutite, la 
cerere și pentru o perioadă limitată de timp, 
de la aplicarea dispozițiilor articolului 6 
alineatul (6) din regulament și ale 
articolelor 8, 10, 20 și 22c alineatele (4), 
(5) și (6) din Directiva 2003/54/CE, în 
următoarele condiții:
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Or. en

Justificare

The current version of EC’s proposals encompasses extension of the exemption provisions to 
the newly proposed art. 8 of the Electricity Directive on ownership unbundling. In order to 
ensure a flawless interpretation of the norm, extension of the exemption to Art. 10 (which 
disciplines the ISO-option for transmission systems subject to ownership unbundling) has to 
be clarified.

References to Articles of the Electricity Directive are adapted to revised Directive 2003/54.

Amendamentul 127
Patrizia Toia

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, în 
situații excepționale, și interconectărilor de 
curent alternativ, cu condiția ca costurile și 
riscurile investiționale aferente să fie foarte 
mari comparativ cu costurile și riscurile 
suportate în mod normal la conectarea 
printr-un interconector de curent alternativ 
a două sisteme naționale de transport 
învecinate.

(2) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, și 
interconectărilor de curent alternativ, cu 
condiția ca costurile și riscurile 
investiționale aferente să fie foarte mari 
comparativ cu costurile și riscurile 
suportate în mod normal la conectarea 
printr-un interconector de curent alternativ 
a două sisteme naționale de transport 
învecinate.

Or. it

Justificare

Exemptions should not be confined to direct current interconnections so as to allow greater 
openness in the market.
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Amendamentul 128
Patrizia Toia

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Agenția se conformează, în termen de patru 
săptămâni, deciziei Comisiei de modificare 
sau de retragere a deciziei de derogare și 
informează Comisia în consecință.

Agenția sau autoritatea competentă se 
conformează, în termen de patru 
săptămâni, deciziei Comisiei de modificare 
sau de retragere a deciziei de derogare și 
informează Comisia în consecință.

Comisia păstrează confidențialitatea 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial.

Comisia păstrează confidențialitatea 
informațiilor sensibile din punct de vedere 
comercial.

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

Or. it

Justificare

The period during which the Commission may take an exemption decision should be 
restricted to two months at most, without the Commission having the discretion to extend it, 
so as to avoid any doubts which could affect the economic aspect of the project.

The proposed deadlines (two or five years, if the product has not started or is not operational) 
are unacceptable, since projects should be assessed individually taking into account their 
specific features.

Amendamentul 129
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

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

(6) În termen de două luni de la primirea 
unei notificări, Comisia poate solicita, 
printr-o decizie, ca agenția să modifice sau 
să retragă decizia de acordare a unei 
derogări. Această perioadă începe în ziua 
imediat următoare primirii notificării. 
Termenul de două luni poate fi prelungit cu 
încă două luni în cazul în care Comisia are 
nevoie de informații suplimentare. Această 
perioadă începe în ziua imediat următoare 
primirii informațiilor suplimentare 
complete. Perioada de două luni poate fi, 
de asemenea, prelungită cu acordul 
Comisiei și al agenției. În cazul în care 
informațiile solicitate nu sunt furnizate în 
cadrul perioadei fixate în cerere, 
notificarea se consideră retrasă cu excepția 
cazurilor în care, înainte de expirarea 
perioadei, fie perioada a fost prelungită cu 
acordul Comisiei și al agenției, fie agenția 
a informat Comisia, furnizând justificările 
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corespunzătoare, asupra faptului că 
notificarea este considerată a fi completă. 
Agenția se conformează, în termen de patru 
săptămâni, deciziei Comisiei de modificare 
sau de retragere a deciziei de derogare și 
informează Comisia în consecință. Comisia 
păstrează confidențialitatea informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial. 
Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la doi 
ani de la adoptare în cazul în care, la acea 
dată, construcția interconectării nu a 
început încă și la cinci ani de la adoptare 
în cazul în care, la acea dată, 
interconectarea nu este încă operațională.

corespunzătoare, asupra faptului că 
notificarea este considerată a fi completă. 
Agenția se conformează, în termen de patru 
săptămâni, deciziei Comisiei de modificare 
sau de retragere a deciziei de derogare și 
informează Comisia în consecință. Comisia 
păstrează confidențialitatea informațiilor 
sensibile din punct de vedere comercial.

Or. de

Amendamentul 130
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

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

Aprobarea Comisiei cu privire la o decizie 
de derogare își încetează efectele la trei ani 
de la adoptare în cazul în care, la acea dată, 
construcția interconectării nu a început încă 
și la șapte ani de la adoptare în cazul în 
care, la acea dată, interconectarea nu este 
încă operațională.

Or. ro
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Amendamentul 131
Gabriele Albertini

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) La revizuirea derogării acordate în 
condițiile menționate la alineatul (8) 
autoritățile competente se consultă cu 
solicitantul și iau în considerare în mod 
corespunzător întârzierile datorate 
administrației, procedurilor, cazurilor de 
forță majoră și altor cauze importante 
pentru luarea deciziei, care nu pot fi 
controlate de către solicitant și nu depind 
de voința sa.

Or. en

Justificare

In order to avoid potential prejudices to the flawless development of the investment, specific 
criteria have to be set for reviewing the exemption decision. In complex investments, the risk-
chain of the investments can often encompass several developments to take place in a 
coordinated manner, and delays can often stem from lengthy administrative and procedures 
outside of the control of the project sponsor.

Amendamentul 132
Paul Rübig

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Măsura respectivă, 

eliminat
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care vizează modificarea anumitor 
elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 13 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Die Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels sind in der Bestimmung bereits 
ausreichend definiert und es bedarf daher keiner weiteren Ausführungen durch 
Komitologieleitlinien.

Amendamentul 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 13 
alineatul (2).”

(7) Comisia poate modifica orientări cu 
privire la aplicarea condițiilor menționate 
la alineatul (1) și poate stabili procedura 
care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4) și (5). Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 
neesențiale din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se modifică în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 13 
alineatul (2).”

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission sollte allein auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.
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Amendamentul 134
Gabriele Albertini

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Derogările prevăzute la articolul 7 
alineatul (1) se aplică automat derogărilor 
acordate în conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Discrimination between new investments under the exemption regime should be avoided. 
Exemptions from TPA which have been granted have already met the criteria set in 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003.. In order to avoid distortions of competition and a looping 
procedure for exemptions granted so far, it is necessary to explicitly extend current exemption 
decisions granted under art. 7 of Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 to the newly proposed art. 
8 of Directive 2003/54 (ownership unbundling).

Amendamentul 135
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Derogările prevăzute la articolul 7 
alineatul (1) se aplică automat derogărilor 
acordate în conformitate cu articolul 7 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 la 
data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament.

Or. en

Justificare

Discrimination between new investments under the exemption regime should be avoided. 
Exemptions from TPA which have been granted have already met the criteria set in 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003.

Amendamentul 136
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7-a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Se inserează următorul articol 7a:
Articolul 7a

Eliminarea barierelor administrative 
pentru creșterea capacității

Statele membre iși revizuiesc procedurile 
cu scopul de a identifica și elimina 
barierele administrative și pentru a crește 
capacitatea de interconectare. Statele 
membre identifică segmentele de rețea 
care trebuie consolidate pentru a crește 
nivelul general al capacității de 
interconectare în conformitate cu 
obiectivul de integrare generală a pieței."

Or. en

Justificare

Lack of cross border capacity is a severe obstacle towards integration of the European gas 
markets. To enhance expansion of cross-border capacity, EU Member States shall commit to 
increase capacity and identify and eliminate administrative hurdles to do so.
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Amendamentul 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7a

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 7a eliminat
Piețele cu amănuntul

Pentru a facilita realizarea unor piețe cu 
amănuntul transfrontaliere funcționale și 
transparente, la scară regională și 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile și responsabilitățile operatorilor 
de sisteme de transport, ale operatorilor 
de sisteme de distribuție, ale furnizorilor 
și consumatorilor și, dacă este cazul, ale 
altor participanți pe piață sunt definite în 
ceea ce privește acordurile contractuale, 
angajamentele față de consumatori, 
schimbul de date și normele privind 
decontarea, precum și proprietatea asupra 
datelor și responsabilitatea privind 
măsurarea.
Aceste norme se publică, fiind menite să 
armonizeze accesul transfrontalier la 
consumatori și sunt supuse revizuirii de 
către autoritățile de reglementare.”

Or. en

Justificare

The provisions on the harmonisation of a retail market for electricity should be deleted or 
expressed solely in the proposal for a directive amending directive 2003/54/EC concerning 
common rules for the internal market in electricity (COM/2007/0528 final). The proposal on 
cross-border exchanges and access to networks (COM 2007-531) should concentrate on 
wholesale markets and security of supply.
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Amendamentul 138
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7a

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a facilita realizarea unor piețe cu 
amănuntul transfrontaliere, funcționale și 
transparente, la scară regională și 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile și responsabilitățile operatorilor de 
sisteme de transport, ale operatorilor de 
sisteme de distribuție, ale furnizorilor și 
consumatorilor și, dacă este cazul, ale altor 
participanți pe piață sunt definite în ceea ce 
privește acordurile contractuale, 
angajamentele față de consumatori, 
schimbul de date și normele privind 
decontarea, precum și proprietatea asupra 
datelor și responsabilitatea privind 
măsurarea.

Pentru a facilita realizarea unor piețe 
funcționale și transparente, la scară 
regională și comunitară, statele membre se 
asigură că rolurile și responsabilitățile 
operatorilor de sisteme de transport, ale 
operatorilor de sisteme de distribuție, ale 
furnizorilor și consumatorilor și, dacă este 
cazul, ale altor participanți pe piață sunt 
definite în ceea ce privește acordurile 
contractuale, angajamentele față de 
consumatori, schimbul de date și normele 
privind decontarea, precum și proprietatea 
asupra datelor și responsabilitatea privind 
măsurarea.

Aceste norme se publică, fiind menite să 
armonizeze accesul transfrontalier la 
consumatori și sunt supuse revizuirii de 
către autoritățile de reglementare.”

Aceste norme se publică și sunt supuse 
revizuirii de către autoritățile de 
reglementare.

Or. en

Justificare

The objective of harmonised cross border retail markets is not necessary for the development 
of well functioning regional and Community wholesale markets, which should remain the 
priority. The implications of such a regulatory objective need to be fully assessed, and the 
costs and benefits carefully analysed, since it is probable there would be significant stranded 
costs, outweighing the benefits.



AM\717090RO.doc 107/119 PE404.668v01-00

RO

Amendamentul 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 7 a – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

Aceste norme se publică, fiind menite să 
armonizeze accesul transfrontalier la 
consumatori și sunt supuse revizuirii de 
către autoritățile de reglementare.”

Aceste norme sunt menite să faciliteze și 
să garanteze accesul transfrontalier la 
consumatori. Acestea se publică după 
revizuirea lor de către autoritățile de 
reglementare.

Or. de

Justificare

Für die Endkundenmärkte sowie für Rahmenbedingungen u.a. für die Verteilernetzbetreiber 
bleiben die Mitgliedstaaten verantwortlich.

Amendamentul 140
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) După caz, orientările care asigură 
gradul minim de armonizare necesar 
pentru a atinge obiectivul prezentului 
regulament specifică, de asemenea: 

eliminat

(a) detalii privind furnizarea de 
informații, în conformitate cu principiile 
prevăzute la articolul 5; 
(b) detalii despre aspectele privind piețele 
cu amănuntul care intră sub incidența 
articolului 7a; 
(c) detalii privind normele referitoare la 
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conectare care reglementează relațiile 
dintre operatorii de sisteme de transport și 
consumatorii racordați la rețea;
(d) detalii despre normele privind 
interoperabilitatea;
(e) detalii despre normele privind 
schimburile comerciale de energie 
electrică;
(f) detalii despre normele privind energia 
de echilibrare și energia de rezervă care 
vizează consolidarea integrării piețelor de 
echilibrare și de rezervă;
(g) detalii despre normele privind 
stimulentele investiționale, inclusiv 
privind semnalele de localizare;
(h) detalii despre subiectele enumerate la 
articolul 2c alineatul (3).

Or. de

Justificare

Der Umfang der durch das Komitologieverfahren ausgelösten Kompetenzverschiebung auf 
die Kommission ist unangemessen. Insbesondere dort, wo die Kommission Neuland betritt, 
muss die Ermächtigung nach Inhalt, Zweck und Ausmaß wesentlich bestimmter gefasst 
werden.

Amendamentul 141
Werner Langen

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) După caz, orientările care asigură 
gradul minim de armonizare necesar pentru 
a atinge obiectivul prezentului regulament 
specifică, de asemenea: 

(3) După caz, orientările luate separat care 
asigură gradul minim de armonizare 
necesar pentru a atinge obiectivul 
prezentului regulament specifică, de 
asemenea:

(a) detalii privind furnizarea de informații, (a) detalii privind furnizarea de informații, 
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în conformitate cu principiile prevăzute la 
articolul 5; 

în conformitate cu principiile prevăzute la 
articolul 5; 

(b) detalii despre aspectele privind piețele 
cu amănuntul care intră sub incidența 
articolului 7a; 

(b) detalii despre aspectele privind piețele 
cu amănuntul care intră sub incidența 
articolului 7a; 

(c) detalii privind normele referitoare la 
conectare care reglementează relațiile 
dintre operatorii de sisteme de transport și 
consumatorii racordați la rețea;

(c) detalii privind normele referitoare la 
conectare care reglementează relațiile 
dintre operatorii de sisteme de transport și 
consumatorii racordați la rețea;

(d) detalii despre normele privind 
interoperabilitatea;

(d) detalii despre normele privind 
interoperabilitatea;

(e) detalii despre normele privind 
schimburile comerciale de energie 
electrică;
(f) detalii despre normele privind energia 
de echilibrare și energia de rezervă care 
vizează consolidarea integrării piețelor de 
echilibrare și de rezervă;

(e) detalii despre normele privind energia 
de echilibrare și energia de rezervă care –
fără a aduce atingere introducerii cu 
prioritate a unui comerț transfrontalier 
„intraday” – vizează consolidarea 
integrării piețelor de echilibrare și de 
rezervă;

(g) detalii despre normele privind 
stimulentele investiționale, inclusiv privind 
semnalele de localizare;

(f) detalii despre normele privind 
stimulentele investiționale, inclusiv privind 
semnalele de localizare;

(h) detalii despre subiectele enumerate la 
articolul 2c alineatul (3).

(g) detalii despre subiectele enumerate la 
articolul 2c alineatul (3).

Or. de

Justificare

Der Umfang der durch das Komitologieverfahren ausgelösten Kompetenzverschiebung auf 
die Kommission ist unangemessen. Insbesondere dort, wo die Kommission – wie beim 
Großhandel mit Elektrizität - Neuland betritt, muss die Ermächtigung nach Inhalt, Zweck und 
Ausmaß wesentlich bestimmter gefasst werden.

Gemäß den auf der Basis dieses Artikels erarbeiteten und in Kraft befindlichen Leitlinien zum 
Engpassmanagement besteht eine Pflicht seit dem 1. Januar 2008 grenzüberschreitend 
Intradayhandel einzuführen.
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Amendamentul 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) detalii despre aspectele privind piețele 
cu amănuntul care intră sub incidența 
articolului 7a;

eliminat

Or. en

Justificare

The provisions on the harmonisation of a retail market for electricity should be deleted or 
expressed solely in the proposal for a directive amending directive 2003/54/EC concerning 
common rules for the internal market in electricity (COM/2007/0528 final). The proposal on 
cross-border exchanges and access to networks (COM 2007-531) should concentrate on 
wholesale markets and security of supply.

Amendamentul 143
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) detalii despre aspectele privind piețele 
cu amănuntul care intră sub incidența 
articolului 7a;

eliminat

Or. en

Justificare

The aim of harmonised cross border retail markets is not necessary for the development of 
well functioning regional and Community wholesale markets, which should be the focus of 
this Regulation.  Best practice propositions are often better than formal guidelines in the 
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retail area, which is largely a matter for subsidiarity.

Amendamentul 144
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) detalii despre normele privind 
schimburile comerciale de energie 
electrică;

eliminat

Or. de

Justificare

Der Umfang der durch das Komitologieverfahren ausgelösten Kompetenzverschiebung auf 
die Kommission ist unangemessen. Insbesondere dort, wo die Kommission – wie beim 
Großhandel mit Elektrizität - Neuland betritt, muss die Ermächtigung nach Inhalt, Zweck und 
Ausmaß wesentlich bestimmter gefasst werden.

Gemäß den auf der Basis dieses Artikels erarbeiteten und  in Kraft befindlichen Leitlinien 
zum Engpassmanagement besteht eine Pflicht seit dem 1. Januar 2008 grenzüberschreitend 
Intradayhandel einzuführen.

Amendamentul 145
Paul Rübig

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3 – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) detalii despre normele privind 
schimburile comerciale de energie 
electrică;

eliminat

Or. de
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Justificare

Die Erlassung von „guidelines“ oder „codes“ soll  gelöscht werden.

Amendamentul 146
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3 – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) detalii despre normele privind energia 
de echilibrare și energia de rezervă care 
vizează consolidarea integrării piețelor de 
echilibrare și de rezervă;

(f) detalii despre normele privind energia 
de echilibrare și energia de rezervă care –
fără a aduce atingere introducerii cu 
prioritate a unui comerț transfrontalier 
„intraday” – vizează consolidarea 
integrării piețelor de echilibrare și de 
rezervă;

Or. de

Justificare

Der Umfang der durch das Komitologieverfahren ausgelösten Kompetenzverschiebung auf 
die Kommission ist unangemessen. Insbesondere dort, wo die Kommission – wie beim 
Großhandel mit Elektrizität - Neuland betritt, muss die Ermächtigung nach Inhalt, Zweck und 
Ausmaß wesentlich bestimmter gefasst werden.

Gemäß den auf der Basis dieses Artikels erarbeiteten und  in Kraft befindlichen Leitlinien 
zum Engpassmanagement besteht eine Pflicht seit dem 1. Januar 2008 grenzüberschreitend 
Intradayhandel einzuführen.

Amendamentul 147
Paul Rübig

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3 – litera g
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Text propus de Comisie Amendament

(g) detalii despre normele privind 
stimulentele investiționale, inclusiv 
privind semnalele de localizare;

eliminat

Or. de

Justificare

Die sogenannten „locational signals“ für Stromnetze ist bereits als Ermächtigung in Artikel 8 
Absatz 2 beinhaltet. Eine zusätzliche Ermächtigung zur Erlassung von Leitlinien ist deshalb 
nicht vonnöten.

Amendamentul 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) detalii cu privire la subiectele 
enumerate la articolul 2c alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Die Ermächtigung, Leitlinien für Artikel 2c, Absatz 3 zu erlassen, ist in Artikel 2e, Absatz 3 
festgeschrieben. Da die übrigen in Artikel 8 Absatz 1 genannten Leitlinien nur durch die 
Kommission geändert aber nicht erlassen werden dürfen, ist eine Nennung aus
systematischen Gründen in Artikel 8 zu streichen.
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Amendamentul 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) detalii despre subiectele enumerate la 
articolul 2c alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Topics listed in Art. 2c (3) should not be the included in the Guidelines as described in Art. 8.

Amendamentul 150
Umberto Guidoni

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Dacă este cazul și la propunerea 
agenției, în conformitate cu articolul 2e 
alineatul (1), Comisia poate adopta 
orientări strategice în domeniile 
menționate la articolul 2c alineatele (3) și 
(5) care să constituie baza Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică pentru 
elaborarea proiectului detaliat de coduri 
tehnice menționate la articolul 2c 
alineatul (3), precum și a proiectului de 
plan de investiții pe 10 ani menționat la 
articolul 2c alineatul (5).

Or. en
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Justificare

As a consequence of the procedure set out in Article 2e, Article 8 should also refer to the 
possibility to adopt “Strategic Guidelines” following the same procedure as other guidelines 
as provided for in the Regulation. This therefore requires the addition of paragraph 3a in this 
Article. The current list of guidelines in this Article needs to be scrutinised in the light of the 
11 areas.

Amendamentul 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la aspectele enumerate la 
alineatele (1)-(3). Comisia poate modifica 
orientările menționate la alineatul (4), în 
conformitate cu principiile prevăzute la 
articolele 5 și 6, în special în sensul 
includerii de orientări detaliate cu privire 
la aplicarea în practică a metodologiilor 
de alocare a capacității și în sensul 
garantării evoluției mecanismelor de 
management al congestionării într-un 
mod compatibil cu obiectivele pieței 
interne. După caz, în cursul acestor 
modificări, se stabilesc norme comune 
privind standardele minime de siguranță 
și de exploatare pentru utilizarea și 
exploatarea rețelei, astfel cum se prevede 
la articolul 5 alineatul (2).

(5) Agenția adoptă orientări în 
conformitate cu articolul 2da.

Măsurile, care vizează modificarea 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament, inter alia prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 13 alineatul (2).
La adoptarea sau modificarea 
orientărilor, Comisia se asigură că 
acestea oferă nivelul minim de 
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armonizare necesar pentru a atinge 
obiectivele prezentului regulament și că 
nu depășesc ceea ce este necesar în acest 
scop.
La adoptarea sau modificarea 
orientărilor, Comisia indică acțiunile 
întreprinse în vederea conformității 
normelor în țările terțe, care fac parte 
integrantă din sistemul energetic 
european, cu orientările respective.
În momentul adoptării acestor orientări 
pentru prima dată, Comisia se asigură că 
acestea acoperă, într-un proiect unic de 
măsură, cel puțin punctele prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) și (d) și la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

To be consistent with the logic that the Agency is in charge of developing, and after extensive 
consultations, adopting these guidelines.

Amendamentul 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 8 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

Comisia poate adopta orientări cu privire 
la aspectele enumerate la alineatele (1)-(3). 
Comisia poate modifica orientările 
menționate la alineatul (4), în conformitate 
cu principiile prevăzute la articolele 5 și 6, 
în special în sensul includerii de orientări 
detaliate cu privire la aplicarea în practică a 
metodologiilor de alocare a capacității și în 
sensul garantării evoluției mecanismelor de 
management al congestionării într-un mod 
compatibil cu obiectivele pieței interne. 

Comisia poate modifica orientări cu privire 
la aspectele enumerate la alineatele (1)-(3). 
Comisia poate modifica orientările 
menționate la alineatul (4), în conformitate 
cu principiile prevăzute la articolele 5 și 6, 
în special în sensul includerii de orientări 
detaliate cu privire la aplicarea în practică a 
metodologiilor de alocare a capacității și în 
sensul garantării evoluției mecanismelor de 
management al congestionării într-un mod 
compatibil cu obiectivele pieței interne. 
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După caz, în cursul acestor modificări, se 
stabilesc norme comune privind 
standardele minime de siguranță și de 
exploatare pentru utilizarea și exploatarea 
rețelei, astfel cum se prevede la articolul 5 
alineatul (2).

După caz, în cursul acestor modificări, se 
stabilesc norme comune privind 
standardele minime de siguranță și de 
exploatare pentru utilizarea și exploatarea 
rețelei, astfel cum se prevede la articolul 5 
alineatul (2).

Măsurile, care vizează modificarea 
anumitor elemente neesențiale din 
prezentul regulament, inter alia prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 13 
alineatul (2).

Acele măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, se 
modifică în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).

La adoptarea sau modificarea orientărilor, 
Comisia se asigură că acestea oferă nivelul 
minim de armonizare necesar pentru a 
atinge obiectivele prezentului regulament 
și că nu depășesc ceea ce este necesar în 
acest scop.

La modificarea orientărilor, Comisia se 
asigură că acestea oferă nivelul minim de 
armonizare necesar pentru a atinge 
obiectivele prezentului regulament și că nu 
depășesc ceea ce este necesar în acest scop.

La adoptarea sau modificarea orientărilor, 
Comisia indică acțiunile întreprinse în 
vederea conformității normelor în țările 
terțe, care fac parte integrantă din sistemul 
energetic european, cu orientările 
respective.

La modificarea orientărilor, Comisia indică 
acțiunile întreprinse în vederea 
conformității normelor în țările terțe, care 
fac parte integrantă din sistemul energetic 
european, cu orientările respective.

În momentul adoptării acestor orientări 
pentru prima dată, Comisia se asigură că 
acestea acoperă, într-un proiect unic de 
măsură, cel puțin punctele prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) și (d) și la 
alineatul (2).”

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass die Leitlinien im ordentlichen Verfahren 
durch Parlament und Rat zu verabschieden sind. Die Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission sollte allein auf eventuell notwendige Anpassungen begrenzt bleiben.
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Amendamentul 153
Nikolaos Vakalis

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(8a) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
(1) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare au competența 
să garanteze efectiv respectarea 
prezentului regulament acordându-le 
acestora, sau altor autorități, competența 
legală de a emite ordine în sensul 
prezentului regulament și să impună 
sancțiuni eficiente, disuasive și 
proporționale. Statele membre notifică 
aceste dispoziții Comisiei până cel târziu 
la 1 ianuarie 2010 și o informează fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară a acestora.

Or. en

(Changes wording of paragraph 1, article 12 of Regulation (EC) 1228/2003)

Justificare

According to the Council of European Energy Regulators, the current state of implementation 
of Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 shows shortcomings because of missing effective 
sanctions implemented by Member States. Effective use of the enforcement powers of 
regulators should be ensured in order to sanction non-compliance with requirements of the 
Regulation.
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Amendamentul 154
Giles Chichester

Propunere de amendament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(8a) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
(1) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare au competența 
să garanteze efectiv respectarea 
prezentului regulament acordându-le 
acestora, sau altor autorități, competența 
legală de a emite ordine în sensul 
prezentului regulament și să impună 
sancțiuni eficiente, disuasive și 
proporționale. Statele membre notifică 
aceste dispoziții Comisiei până cel târziu 
la 1 ianuarie 2010 și o informează fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară a acestora.

Or. en

(Changes wording of paragraph 1, article 12 of Regulation (EC) 1228/2003)

Justificare

The current state of implementation of Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 shows shortcomings 
because of missing effective sanctions implemented by Member States. The Florence Forum 
expressed strong concerns about the limited extent to which regulatory authorities are making 
use of their powers to sanction non-compliance with requirements of the Regulation. There 
shall be no room for negotiation in cases of non-compliance and regulators should have the 
power to make effective use of their enforcement power
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