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Amendamentul 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre se asigură că de la [data 
transpunerii plus un an]:

(1) Pentru a asigura independenţa 
operatorilor de sisteme de transport, 
statele membre se asigură că de la [data 
transpunerii plus un an] întreprinderile 
integrate pe verticală trebuie să respecte 
ori cerinţele prevăzute în prezentul alineat 
literele de la (a) la (d), ori pe cele de la 
articolul 10 ori dispoziţiile articolului 10b:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre se asigură că de la [data 
transpunerii plus un an]:

(1) Pentru a asigura independenţa 
operatorilor de sisteme de transport, 
statele membre se asigură că de la [data 
transpunerii plus un an] întreprinderile 
integrate pe verticală trebuie să respecte:
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- dispoziţiile prezentului articol şi ale 
articolelor 8a şi 8b; sau
- dispoziţiile articolelor 8a, 8b şi 8ba.

În cazul respectării dispoziţiilor 
prezentului articol şi pe cele ale 
articolelor 8a şi 8b, statele membre se 
asigură că de la [data transpunerii plus 
un an]:

Or. en

Justificare

This change enables Member States to choose between ownership unbundling and effective 
and efficient unbundling. It is tied to the AMD on Art. 28, in which the Commission is asked 
to review whether effective and efficient unbundling is sufficient to attain effective competition 
and report back to the European Parliament and the Council. 

Amendamentul 228
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) toate întreprinderile care deţin sisteme 
de transport acţionează ca operatori de 
sisteme de transport; 

(a) toate întreprinderile care deţin sisteme 
de transport acţionează ca operatori de 
sisteme de transport sau au un operator de 
sistem de transport asociat;

Or. en

Justificare

The directive should be flexible enough to allow pragmatic regional and/or interim solutions: 
This would allow delegation of system operation to trans-national units. 
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Amendamentul 229
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) toate întreprinderile care deţin sisteme 
de transport acţionează ca operatori de 
sisteme de transport; 

eliminat

Or. en

Justificare

The deletion of this letter in Article 8 implies that the transmission system operator could be 
not only the owner of the transmission assets as a whole, but also could have no assets at all 
or could be the owner of part of transmission assets. Nevertheless, and in any case, the same 
requirements would apply.

Amendamentul 230
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane 
nu este (sunt) abilitată (abilitate):

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

Or. en



PE404.394v02-00 6/109 AM\718659RO.doc

RO

Amendamentul 231
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Text propus de Comisie Amendament

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare şi să exercite, direct sau 
indirect, controlul sau să aibă în acelaşi 
timp vreun interes ori să exercite vreun 
drept asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare şi să exercite, direct sau 
indirect, controlul sau să deţină în acelaşi 
timp vreo participaţie ori să exercite vreun 
drept asupra unui operator de sistem de 
transport 

Or. en

Justificare

The amendment to this letter is justified by the fact that its wording appears unclear and not 
sufficiently precise and could lead to uncertainty.

Amendamentul 232
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Text propus de Comisie Amendament

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare şi să exercite, direct sau 
indirect, controlul sau să aibă în acelaşi 
timp vreun interes ori să exercite vreun 
drept asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare şi să exercite, direct sau 
indirect, controlul asupra unui operator de 
sistem de transport sau asupra unui sistem 
de transport
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transport

Or. en

Amendamentul 233
Manuel António dos Santos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Text propus de Comisie Amendament

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare şi să exercite, direct sau 
indirect, controlul sau să aibă în acelaşi 
timp vreun interes ori să exercite vreun 
drept asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare şi să exercite, direct sau 
indirect, controlul ori să exercite vreun 
drept asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport

Or. en

Justificare

It is understood that is not necessary to prevent minority shares as long as they do not 
interfere with the activity control. The existence of minority shares does not compromise the 
operators' independence.

Amendamentul 234
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Text propus de Comisie Amendament

(ii) să exercite, direct sau indirect, 
controlul asupra unui operator de sistem de 

(ii) să exercite, direct sau indirect, 
controlul asupra unui operator de sistem de 
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transport sau asupra unui sistem de 
transport şi să exercite, direct sau indirect, 
controlul sau să aibă în acelaşi timp vreun 
interes ori să exercite vreun drept asupra 
unei întreprinderi care desfăşoară oricare 
dintre activităţile de producţie sau de 
furnizare;

transport şi să exercite, direct sau indirect, 
controlul sau să deţină în acelaşi timp vreo 
participaţie ori să exercite vreun drept 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare;

Or. en

Justificare

The amendment to this letter is justified by the fact that its wording appears unclear and not 
sufficiently precise and could lead to uncertainty.

Amendamentul 235
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Text propus de Comisie Amendament

(ii) să exercite, direct sau indirect, 
controlul asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport şi să exercite, direct sau indirect, 
controlul sau să aibă în acelaşi timp vreun 
interes ori să exercite vreun drept asupra 
unei întreprinderi care desfăşoară oricare 
dintre activităţile de producţie sau de 
furnizare;

(ii) să exercite, direct sau indirect, 
controlul asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport şi să exercite, direct sau indirect, 
controlul asupra unei întreprinderi care 
desfăşoară oricare dintre activităţile de 
producţie sau de furnizare;

Or. en
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Amendamentul 236
Manuel António dos Santos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Text propus de Comisie Amendament

(ii) să exercite, direct sau indirect, 
controlul asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport şi să exercite, direct sau indirect, 
controlul sau să aibă în acelaşi timp vreun 
interes ori să exercite vreun drept asupra 
unei întreprinderi care desfăşoară oricare 
dintre activităţile de producţie sau de 
furnizare;

(ii) să exercite, direct sau indirect, 
controlul asupra unui operator de sistem de 
transport sau asupra unui sistem de 
transport şi să exercite, direct sau indirect, 
controlul ori să exercite vreun drept asupra 
unei întreprinderi care desfăşoară oricare 
dintre activităţile de producţie sau de 
furnizare;

Or. en

Justificare

It is understood that is not necessary to prevent minority shares as long as they do not 
interfere with the activity control. The existence of minority shares does not compromise the 
operators' independence.

Amendamentul 237
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) aceeaşi persoană sau aceleaşi 
persoane nu este (sunt) abilitată (abilitate) 
să numească membri în consiliul de 
supraveghere, consiliul de administraţie 
sau alte organe care reprezintă 
întreprinderea din punct de vedere juridic 
în cazul unui operator de sistem de 
transport sau în cazul unui sistem de 

eliminat
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transport şi, în acelaşi timp, să exercite, 
direct sau indirect, controlul ori să aibă 
vreun interes ori să exercite vreun drept 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare;

Or. en

Amendamentul 238
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane 
nu este (sunt) abilitată (abilitate) să 
numească membri în consiliul de 
supraveghere, consiliul de administraţie 
sau alte organe care reprezintă 
întreprinderea din punct de vedere juridic 
în cazul unui operator de sistem de 
transport sau în cazul unui sistem de 
transport şi, în acelaşi timp, să exercite, 
direct sau indirect, controlul ori să aibă
vreun interes ori să exercite vreun drept 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare;

(c) aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane 
nu este (sunt) abilitată (abilitate) să 
numească membri în consiliul de 
supraveghere, consiliul de administraţie 
sau alte organe care reprezintă 
întreprinderea din punct de vedere juridic 
în cazul unui operator de sistem de 
transport şi, în acelaşi timp, să exercite, 
direct sau indirect, controlul ori să deţină
vreo participaţie ori să exercite vreun drept 
asupra unei întreprinderi care desfăşoară 
oricare dintre activităţile de producţie sau 
de furnizare;

Or. en

Justificare

The amendment to this letter is justified by the fact that its wording appears unclear and not 
sufficiently precise and could lead to uncertainty.
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Amendamentul 239
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(da) aceeaşi persoană sau aceleaşi 
persoane nu este (sunt) abilitată (abilitate) 
să exploateze sistemul de transport prin 
intermediul unui contract de administrare 
sau să exercite influenţe în orice alt mod 
care nu presupune proprietatea şi să 
exercite, direct sau indirect, controlul sau 
să deţină participaţii ori să exercite vreun 
drept asupra unei întreprinderi care 
desfăşoară oricare dintre activităţile de 
producţie sau de furnizare.”

Or. en

Justificare

This amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.

Amendamentul 240
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Interesele şi drepturile menţionate la 
alineatul (1) litera (b) cuprind, în special:

(2) Cu condiţia ca cerinţele menţionate la 
alineatul (1) litera (b) să fie respectate, 
activităţile de producţie şi furnizare, pe de 
o parte, şi activităţile legate de transport, 
pe de altă parte, pot fi controlate de două 
organisme publice diferite.

(a) proprietatea asupra unei părţi din 
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capital sau asupra activelor întreprinderii 
ori
(b) facultatea de a exercita drepturi de vot 
sau
(c) competenţa de a numi membri în 
consiliul de supraveghere, consiliul de 
administraţie sau alte organe care 
reprezintă întreprinderea din punct de 
vedere juridic ori
(d) dreptul de a obţine dividende sau alte 
părţi din beneficii.

Or. en

Amendamentul 241
Manuel António dos Santos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Interesele şi drepturile menţionate la 
alineatul (1) litera (b) cuprind, în special:

(2) Drepturile menţionate la alineatul (1) 
litera (b) cuprind, în special:

(a) proprietatea asupra unei părţi din 
capital sau asupra activelor întreprinderii 
ori
(b) facultatea de a exercita drepturi de vot 
sau

(a) facultatea de a exercita drepturi de vot 
sau 

(c) competenţa de a numi membri în 
consiliul de supraveghere, consiliul de 
administraţie sau alte organe care 
reprezintă întreprinderea din punct de 
vedere juridic ori

(b) competenţa de a numi membri în 
consiliul de supraveghere, consiliul de 
administraţie sau alte organe care 
reprezintă întreprinderea din punct de 
vedere juridic.

(d) dreptul de a obţine dividende sau alte 
părţi din beneficii.

Or. en
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Justificare

The operator's independence is not compromised with the ownership of part of the capital, of 
the business assets or with the right to obtain dividends or other shares of the benefits. In 
return the power to exercise voting rights or the power to appoint members of the supervisory 
board, the administrative board or bodies legally representing the undertaking is decisive for 
the control of the operator.

Amendamentul 242
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Interesele şi drepturile menţionate la 
alineatul (1) litera (b) cuprind, în special:

(2) Drepturile menţionate la alineatul (1) 
literele (b) şi (c) cuprind, în special:

(a) proprietatea asupra unei părţi din 
capital sau asupra activelor întreprinderii 
ori
(b) facultatea de a exercita drepturi de vot 
sau

(a) facultatea de a exercita drepturi de vot 
sau 

(c) competenţa de a numi membri în 
consiliul de supraveghere, consiliul de 
administraţie sau alte organe care 
reprezintă întreprinderea din punct de 
vedere juridic ori

(b) competenţa de a numi membri în 
consiliul de supraveghere, consiliul de 
administraţie sau alte organe care 
reprezintă întreprinderea din punct de 
vedere juridic.

(d) dreptul de a obţine dividende sau alte 
părţi din beneficii.

Or. en

Amendamentul 243
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

„(3a) În ceea ce priveşte particularităţile 
pieţelor naţionale şi regionale de energie 
electrică, Comisia stabileşte criteriile 
economice, financiare, de siguranţă a 
aprovizionării, precum şi alte criterii în 
conformitate cu care se desfăşoară 
separarea obligatorie şi justificată a 
întreprinderilor integrate pe verticală.
Obligaţiile impuse prin directivă 
companiilor integrate pe verticală sunt 
proporţionale cu obiectivul urmărit.”

Or. lt

Amendamentul 244
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 3b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(3b) Statele membre monitorizează 
procesul de separare a întreprinderilor 
integrate pe verticală şi înaintează 
Comisiei un raport cu privire la 
progresele realizate.”

Or. lt

Amendamentul 245
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 3c (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

„(3c) Separarea întreprinderilor integrate 
pe verticală nu trebuie să producă o 
mărire a tarifelor la energie electrică 
pentru clienţi sau alte efecte sociale 
negative.”

Or. en

Amendamentul 246
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Statele membre pot permite derogări 
de la alineatul (1) literele (b) şi (c) până la 
[data transpunerii plus doi ani], cu 
condiţia ca operatorii de sisteme de 
transport să nu facă parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală.

eliminat

Or. en

Amendamentul 247
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Obligaţia prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care deţin 
sisteme de transport au creat o asociere 

(5) În ceea ce priveşte obligaţia de a 
realiza cooperarea regională, după cum 
se menţionează la articolul 5, statele 
membre se străduiesc să desemneze un 
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administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 
cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
asocierea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere a fost 
aprobată în temeiul articolului 10 ca 
operator independent de sistem. 

operator de sistem de transport care să 
acopere mai multe teritorii naţionale în 
conformitate cu articolul 2h alineatul (3) 
din Regulamentul (EC) nr. 1228/2003. 
Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta că 
respectivul operator de sistem de transport 
respectă cerinţele prezentului articol, 
precum şi pe cele ale articolului 10a. 
Statele membre folosesc stimulente 
economice pentru a promova instituirea 
unor operatori regionali de sisteme.

Or. en

Justificare

To build larger and liquid markets stronger guidance is required for TSOs. Grid planning or 
operational coordination can likely not be harmonised by voluntary cooperation of TSOs. We 
should allow the setting up of a TSO at regional and EU level. Inter-regional cooperation is 
essential to enable a truly pan-European market to emerge.

Regional system operation should be aimed at incentivising regional operation in a cost 
efficient way, facilitate cross-border trade and market integration and provide investments 
that best fit regional needs taking into account inter-regional aspects.

Amendamentul 248
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Obligaţia prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care deţin 
sisteme de transport au creat o asociere 
administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 
cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
asocierea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere a fost 

(5) Pentru a asigura cooperarea 
regională, după cum se menţionează la 
articolul 5a, statele membre încurajează şi 
sprijină toate acţiunile de colaborare şi / 
sau cooperare dintre operatorii de sisteme 
de transport şi autorităţile de 
reglementare, menite să armonizeze 
accesul şi normele de echilibrare (în 
favoarea integrării zonelor de echilibrare) 
atât în cadrul mai multor state membre 
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aprobată în temeiul articolului 10 ca 
operator independent de sistem.

învecinate, cât şi între acestea, în 
conformitate cu articolul 2h alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003. 
Această cooperare se poate realiza sub 
forma unei structuri comune pentru toţi 
operatorii de sisteme de transport vizaţi, 
astfel încât aceasta să acopere mai multe 
teritorii învecinate. În acest caz, statele 
membre garantează că această structură 
comună a operatorilor de sisteme de 
transport respectă principiile stabilite în 
prezentul articol şi în articolul 10a. 

Or. fr

Justificare

Although voluntary cooperation among transmission system operators at regional level has 
delivered some results, a better-defined framework is needed for the regional management of 
networks. The Member States should give preference to regional arrangements over purely 
national solutions. This directive should favour the creation of a regional, or even European, 
system operator to allow the emergence of a genuinely pan-European market.  

Amendamentul 249
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Obligaţia prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care deţin 
sisteme de transport au creat o asociere 
administrată în comun care exercită rolul 
de operator al sistemelor de transport în 
cauză în mai multe state membre. Nicio 
altă întreprindere nu poate lua parte la 
asocierea administrată în comun, decât 
dacă respectiva întreprindere a fost 
aprobată în temeiul articolului 10 ca 

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 250
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(5a) În vederea punerii în aplicare a 
prezentului articol, atunci când persoana 
menţionată la alineatul (1) literele de la 
(b) la (d) este statul membru sau alt 
organism public, se consideră că două 
organisme publice diferite care exercită 
controlul, pe de o parte, asupra unui 
operator de sistem de transport sau 
asupra unui sistem de transport şi, pe de 
altă parte, asupra unei întreprinderi care 
desfăşoară oricare dintre activităţile de 
producţie sau de furnizare nu sunt 
aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane.”

Or. en
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Amendamentul 251
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(5a) În vederea punerii în aplicare a 
prezentului articol, atunci când persoana 
menţionată la alineatul (1) literele de la 
(b) la (d) este statul membru sau alt 
organism public, se consideră că două 
organisme publice diferite care exercită 
controlul, pe de o parte, asupra unui 
operator de sistem de transport sau 
asupra unui sistem de transport şi, pe de 
altă parte, asupra unei întreprinderi care 
desfăşoară oricare dintre activităţile de 
producţie sau de furnizare nu sunt 
aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane.”

Or. en

Justificare

A similar provision was suggested in the recital 12. For legal certainty it is however 
necessary to have this provision in legal text.

Amendamentul 252
Manuel António dos Santos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(5a) Atunci când acţionarul unei 
întreprinderi menţionate la alineatul (1) 
litera (a) este statul membru, obligaţiile 
stabilite la alineatul (1) literele (b) şi (c) 
sunt considerate îndeplinite dacă 
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întreprinderea care desfăşoară oricare 
dintre activităţile de producţie sau de 
furnizare şi operatorul de sistem de 
transport sau sistemul de transport sunt 
organisme de stat separate în mod legal şi 
acţionează în conformitate cu alineatul 
(1) literele (b) şi (c).”

Or. en

Justificare

The networks separation does not imply the privatization of the activities. The public sector 
should be given the same opportunity to assure the generation or supply and the transmission 
as long as the separation of the two networks is assured. 

Amendment 253
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 6a-ac (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6) Statele membre se asigură că 
informaţiile sensibile din punct de vedere 
comercial menţionate la articolul 12 
deţinute de un operator de sistem de 
transport care a făcut parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală, precum 
şi de personalul acestuia, nu sunt 
transferate către întreprinderi care 
desfăşoară activităţi de producţie sau de 
furnizare.

(6) Statele membre se asigură:

(a) că informaţiile sensibile din punct de 
vedere comercial menţionate la articolul 12 
deţinute de un operator de sistem de 
transport care a făcut parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală, precum 
şi de personalul acestuia, nu sunt 
transferate către întreprinderi care 
desfăşoară activităţi de producţie sau de 
furnizare;
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(aa) că operatorii de sisteme de transport 
instituie şi implementează un program de 
conformitate care specifică măsurile ce 
trebuie luate pentru a se garanta 
neaplicarea unor practici discriminatorii 
şi respectarea obligaţiilor privind 
transparenţa; programul precizează, de 
asemenea, obligaţiile specifice impuse 
angajaţilor operatorului de sistem de 
transport pentru realizarea acestui 
obiectiv; respectarea acestor obligaţii este 
monitorizată în mod independent de către 
agentul de conformitate; autoritatea 
naţională de reglementare are autoritatea 
de a impune sancţiuni operatorilor de 
sisteme de transport în cazul unei 
implementări necorespunzătoare a 
programului de conformitate;
(ab) că operatorii de sistem de transport 
numesc o persoană sau un organism în 
funcţia de agent de conformitate, care este 
responsabil pentru:
(i) monitorizarea implementării 
programului de conformitate;
(ii) elaborarea unui raport anual de 
conformitate şi transmiterea acestuia 
autorităţilor naţionale de reglementare;
(iii) publicarea de recomandări privind 
programul de conformitate şi 
implementarea acestuia;
(ac) că independenţa agentului de 
conformitate este garantată, în special 
prin termenii contractului de muncă şi că 
agentul de conformitate are acces la toate 
evidenţele contabile, înregistrările şi 
birourile care prezintă relevanţă ale 
operatorilor de sisteme de transport şi la 
toate informaţiile necesare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor 
sale.

Or. en

Justificare

This amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.



PE404.394v02-00 22/109 AM\718659RO.doc

RO

Amendamentul 254
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(6a) Statele membre garantează că 
operatorul sistemului de transport şi 
acţionarii acestuia se abţin de la orice 
activităţi care îi afectează capacitatea 
financiară de a-şi îndeplini obligaţiile, în 
ciuda unei exploatări eficiente a reţelei 
(îngrădiri financiare de piaţă).”

Or. en

Justificare

 This amendment aims to strengthen the ownership unbundling provisions.  

Amendamentul 255
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8 – alineatul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(6b) Comisia poate adopta orientări 
pentru a garanta respectarea deplină şi 
efectivă a dispoziţiilor alineatului (6) 
literele (b) şi (c) de către operatorul 
sistemului de transport. Această măsură, 
care are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, 
printre altele, se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
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prevăzută la articolul 27b alineatul (3).”

Or. en

Justificare

 Commission should have the possibility to adopt guidelines that ensure the compliance with 
the obligations in Article 8 paragraph 6 (new).

Amendamentul 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – partea introductivă
Directiva 2003/54/CE

Text propus de Comisie Amendament

5. Se inserează articolele 8a şi 8b după cum 
urmează:

5. Se inserează articolele 8a, 8b şi 8c după 
cum urmează:

Or. en

Amendamentul 257
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8a eliminat
Controlul asupra proprietarilor de sisteme 
de transport şi asupra operatorilor de 
sisteme de transport
(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor 
internaţionale ale Comunităţii, sistemele 
de transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlaţi de nicio 
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persoană sau persoane din ţări terţe.
(2) Sunt permise derogări de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe ţări terţe şi Comunitate.

Or. en

Justificare

In connection with ownership unbundling and the ISO-model, mechanisms against investment 
by integrated undertakings from third countries were required in order to insure that also 
third country undertakings are bound to ownership unbundling and ISO. Since ownership 
unbundling and the ISO-model should no be longer the only options, such mechanisms are 
not necessary any longer.

Amendamentul 258
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8a eliminat
Controlul asupra proprietarilor de sisteme 
de transport şi asupra operatorilor de 
sisteme de transport
(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor 
internaţionale ale Comunităţii, sistemele 
de transport sau operatorii de sisteme de 
transport nu pot fi controlaţi de nicio 
persoană sau persoane din ţări terţe.
(2) Sunt permise derogări de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe ţări terţe şi Comunitate.

Or. de

Justificare

The inflow of capital in the form of direct investment is economically desirable and 
strengthens EU economies. The so-called third-country clause, intended to protect European 
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TSOs from takeovers by third-country companies, is protectionist, legally questionable and 
difficult to enforce. 

Amendamentul 259
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8a – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Sunt permise derogări de la alineatul 
(1) printr-un acord încheiat între una sau 
mai multe ţări terţe şi Comunitate.

(2) Sunt permise derogări de la alineatul 
(1) printr-un acord bazat pe Carta 
europeană a energiei ratificată, încheiat 
între una sau mai multe ţări terţe şi 
Comunitate.

Or. en

Amendamentul 260
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8b

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8b eliminat

Desemnarea şi certificarea operatorilor 
de sisteme de transport

(1) Întreprinderile care deţin un sistem de 
transport şi care au fost certificate, în
temeiul procedurii de certificare de mai 
jos, de către autoritatea naţională de 
reglementare ca îndeplinind dispoziţiile 
articolului 8 alineatul (1) şi ale articolului 
8a sunt aprobate şi desemnate ca 
operatori de sisteme de transport de către 
statele membre. Desemnarea operatorilor 
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de sisteme de transport se notifică 
Comisiei Europene şi se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Fără a aduce atingere obligaţiilor 
internaţionale ale Comunităţii, în cazurile 
în care proprietarul unui sistem de 
transport sau operatorul unui sistem de 
transport controlat, de către o persoană 
sau de către persoane din ţări terţe, în 
temeiul articolului 8a, solicită certificare, 
aceasta se refuză dacă proprietarul 
sistemului de transport sau operatorul 
sistemului de transport nu demonstrează 
că nu există nicio posibilitate de 
influenţare a entităţii în cauză, cu 
încălcarea dispoziţiilor articolului 8 
alineatul (1), în mod direct sau indirect, 
de către un operator activ în producţia 
sau furnizarea de gaze naturale sau de 
electricitate sau de către o ţară terţă.

(3) Operatorii de sisteme de transport 
notifică autorităţii de reglementare orice 
tranzacţie preconizată care poate necesita 
o reevaluare a respectării, de către 
aceştia, a dispoziţiilor articolelor 8 
alineatul (1) sau 8a.

(4) Autorităţile de reglementare 
monitorizează continuitatea respectării 
dispoziţiilor articolelor 8 alineatul (1) şi 
8a de către operatorii de sisteme de 
transport. Acestea deschid o procedură de 
certificare în scopul garantării acestei
respectări:

(a) în urma notificării efectuate de către 
operatorii de sisteme de transport în 
temeiul alineatului (3); 

(b) din proprie iniţiativă, atunci când au 
luat cunoştinţă despre faptul că o 
modificare planificată a drepturilor sau a 
influenţei asupra proprietarilor de sisteme 
de transport sau asupra operatorilor de 
sisteme de transport poate duce la 
încălcarea dispoziţiilor prevăzute la 
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articolul 8 alineatul (1) şi la articolul 8a 
sau în cazul în care au motive să 
considere că s-ar fi produs o asemenea 
încălcare; sau

(c) la cererea motivată a Comisiei.

(5) Autorităţile de reglementare adoptă o 
decizie cu privire la certificarea unui 
operator de sistem de transport în termen 
de patru luni de la data notificării de către 
acesta sau de la data solicitării din partea 
Comisiei. După expirarea acestei 
perioade, certificarea se consideră 
acordată. Decizia explicită sau tacită a 
autorităţii de reglementare poate deveni 
efectivă numai după încheierea 
procedurii prevăzute la alineatele (6)–(9) 
şi numai în cazul în care Comisia nu 
ridică obiecţii.

(6) Decizia explicită sau tacită cu privire 
la certificarea unui operator de sistem de 
transport se notifică fără întârziere 
Comisiei de către autoritatea de 
reglementare, împreună cu toate 
informaţiile pertinente aferente.

(7) Comisia examinează notificarea 
imediat după primire. În termen de două 
luni de la primirea notificării, în cazul în 
care consideră că decizia autorităţii de 
reglementare dă naştere la îndoieli majore 
cu privire la compatibilitatea cu articolele 
8 alineatul (1), 8a sau 8b alineatul (2), 
Comisia decide iniţierea procedurilor. 
Într-o astfel de situaţie, Comisia invită 
autoritatea de reglementare şi operatorul 
sistemului de transport să îşi prezinte 
observaţiile. Termenul de două luni poate
fi prelungit cu încă două luni, în cazul în 
care Comisia are nevoie de informaţii 
suplimentare. Acest termen suplimentar 
începe să curgă de la primirea 
informaţiilor complete.

(8) În cazul în care decide iniţierea 
procedurilor, în termen de maxim patru 
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luni de la data acestei decizii, Comisia ia o 
decizie finală

(a) de a nu ridica obiecţii împotriva 
deciziei autorităţii de reglementare; sau

(b) de a solicita autorităţii de 
reglementare în cauză să îşi modifice sau 
să îşi retragă decizia, în cazul în care 
consideră că articolele 8 alineatul (1), 8a 
sau 8b alineatul (2) nu au fost respectate. 

(9) În cazul în care Comisia nu a luat 
decizia de a iniţia procedurile sau nu a 
luat nicio decizie finală în cadrul 
termenului prevăzut la alineatele (7) şi, 
respectiv, (8), se consideră că nu au fost 
ridicate obiecţii împotriva deciziei 
autorităţii de reglementare.

(10) Autoritatea de reglementare se 
conformează deciziei Comisiei de 
modificare sau de retragere a deciziei de 
certificare în termen de patru săptămâni 
şi informează Comisia în consecinţă.

(11) Autorităţile de reglementare şi 
Comisia pot solicita operatorilor de 
sisteme de transport şi întreprinderilor 
care desfăşoară oricare dintre activităţile 
de producţie sau de furnizare orice 
informaţii relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor prevăzute la 
prezentul articol.

(12) Autorităţile de reglementare şi 
Comisia păstrează confidenţialitatea 
informaţiilor sensibile din punct de vedere 
comercial.

(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
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prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 261
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8b – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Decizia explicită sau tacită cu privire la 
certificarea unui operator de sistem de 
transport se notifică fără întârziere 
Comisiei de către autoritatea de 
reglementare, împreună cu toate 
informaţiile pertinente aferente. 

(6) Decizia explicită sau tacită cu privire la 
certificarea unui operator de sistem de 
transport se notifică fără întârziere 
Comisiei de către autoritatea de 
reglementare, împreună cu toate 
informaţiile pertinente aferente. Comisia 
acţionează în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul x din Regulamentul 
(CE) nr. 1228/2003.

Or. en

Amendamentul 262
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8b – alineatele 7 - 10
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Text propus de Comisie Amendament

(7) Comisia examinează notificarea 
imediat după primire. În termen de două 
luni de la primirea notificării, în cazul în 
care consideră că decizia autorităţii de 
reglementare dă naştere la îndoieli majore 
cu privire la compatibilitatea cu articolele 
8 alineatul (1), 8a sau 8b alineatul (2), 
Comisia decide iniţierea procedurilor. 
Într-o astfel de situaţie, Comisia invită 
autoritatea de reglementare şi operatorul 
sistemului de transport să îşi prezinte 
observaţiile. Termenul de două luni poate 
fi prelungit cu încă două luni, în cazul în 
care Comisia are nevoie de informaţii 
suplimentare. Acest termen suplimentar 
începe să curgă de la primirea 
informaţiilor complete.

eliminat

(8) În cazul în care decide iniţierea 
procedurilor, în termen de maxim patru 
luni de la data acestei decizii, Comisia ia o 
decizie finală 
(a) de a nu ridica obiecţii împotriva 
deciziei autorităţii de reglementare; sau
(b) de a solicita autorităţii de 
reglementare în cauză să îşi modifice sau 
să îşi retragă decizia, în cazul în care 
consideră că articolele 8 alineatul (1), 8a 
sau 8b alineatul (2) nu au fost respectate.
(9) În cazul în care Comisia nu a luat 
decizia de a iniţia procedurile sau nu a 
luat nicio decizie finală în cadrul 
termenului prevăzut la alineatele (7) şi, 
respectiv, (8), se consideră că nu au fost 
ridicate obiecţii împotriva deciziei 
autorităţii de reglementare.
(10) Autoritatea de reglementare se 
conformează deciziei Comisiei de 
modificare sau de retragere a deciziei de 
certificare în termen de patru săptămâni 
şi informează Comisia în consecinţă.

Or. en
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Justificare

It is suggested to transfer, for legal reasons, at least paragraphs 7 to 10 and 13 to Regulation 
1228/2003; paras 11 and 12 have to be in both the Directive and the Regulation

Amendamentul 263
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8b – alineatul 13

(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).”

eliminat

Or. en

Justificare

It is suggested to transfer, for legal reasons, at least paragraphs 7 to 10 and 13 to Regulation 
1228/2003; paras 11 and 12 have to be in both the Directive and the Regulation

Amendamentul 264
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8b – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 

eliminat
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modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3). 

Or. de

Justificare

Rules, including procedural rules, on the designation of transmission system operators affect 
property rights and constitute an intervention in the Member States’ economic and legal 
structures. It is quite clear that it is not a non-essential matter at stake here.  

Amendamentul 265
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8b – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Deletion of comitology procedure.
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Amendamentul 266
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8b – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea alineatelor (6)-(9). 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

The designation and certification of transmission system operators is a key part of the 
directive and should be central to the directive’s regulatory framework, which should be 
determined by the Member States themselves. Comitology, a procedure lacking in 
transparency, is not the right instrument in this case. 

Amendamentul 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8ba (nou) 

Text propus de Comisie Amendament

5a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 8ba

I. Separarea efectivă şi eficientă a 
sistemelor de transport
(1) Operatorii de sisteme de transport 
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beneficiază de toate resursele umane, 
fizice şi financiare ale unei întreprinderi 
integrate pe verticală, necesare pentru 
activitatea curentă de transport de energie 
electrică, în special:
(a) operatorul sistemului de transport 
deţine activele necesare pentru activitatea 
curentă de transport de energie electrică;
(b) operatorul sistemului de transport 
angajează personalul necesar pentru 
activitatea curentă de transport de energie 
electrică;
(c) închirierea de personal şi prestarea de 
servicii pentru sau de către orice firmă 
asociată a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie sau furnizare sunt limitate la 
situaţiile fără potenţial discriminatoriu şi 
sunt supuse aprobării autorităţilor 
naţionale de reglementare, în vederea 
eliminării preocupărilor cu privire la 
concurenţă şi a conflictelor de interese;
(d) resursele financiare adecvate pentru 
proiectele de investiţii viitoare se alocă în 
timp util.
(2) Printre activităţile considerate 
necesare pentru activitatea curentă de 
transport de energie electrică menţionată 
la alineatul (1) se numără cel puţin 
următoarele: 
- reprezentarea operatorului sistemului de 
transport, contacte cu terţi şi cu 
autorităţile de reglementare;
- acordarea şi gestionarea accesului 
terţilor la reţea;
- colectarea taxelor de acces;

- tarifele de congestionare şi plăţile 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;
- exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea 
sistemului de transport;



AM\718659RO.doc 35/109 PE404.394v02-00

RO

- planificarea investiţiilor asigurându-se 
capacitatea pe termen lung a sistemului 
de a face faţă unei cereri normale şi 
garantându-se siguranţa aprovizionării;
- servicii juridice;

- servicii de contabilitate şi de IT.

(3) Operatorul sistemului de transport are 
propria identitate corporativă, care diferă 
în mod semnificativ de cea a 
întreprinderii integrate pe verticală, având 
identitate de marcă, activitate de 
comunicare şi sediu proprii.
(4) Situaţia financiară a operatorilor de 
sisteme de transport este auditată de un 
auditor diferit de cel care auditează 
întreprinderea integrată pe verticală şi 
toate întreprinderile afiliate acesteia. 
II. Independenţa conducerii operatorului 
sistemului de transport şi a directorului 
executiv / comitetului director 
(5) Deciziile de numire şi de încetare 
înainte de termen a relaţiei de muncă cu 
directorul executiv sau alţi membri ai 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport, precum şi 
deciziile de încheiere sau de încetare 
înainte de termen a respectivelor 
contracte de muncă cu aceste persoane 
sunt comunicate autorităţii naţionale de 
reglementare sau altei autorităţi publice 
naţionale competente. Respectivele decizii 
şi contracte pot deveni obligatorii dacă 
autoritatea de reglementare sau altă 
autoritate publică naţională competentă 
nu îşi exercită dreptul de veto în termen 
de trei săptămâni de la notificare. Dreptul 
de veto poate fi exercitat în cazul unei 
numiri şi al încheierii unui contract care 
ridică semne serioase de întrebare cu 
privire la independenţa profesională a 
directorului executiv sau a membrului 
comitetului director desemnat; în cazul 
încetării înainte de termen a relaţiei de 
muncă cu aceste persoane, dreptul de veto 
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poate fi exercitat dacă există îndoieli 
serioase cu privire la temeiul unei astfel 
de încetări a relaţiei de muncă.
(6) Directorului executiv sau membrilor 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport le este garantat 
dreptul efectiv la o cale de recurs pe lângă 
autoritatea naţională de reglementare sau 
altă autoritate publică naţională 
competentă sau instanţă judecătorească, 
în cazul încetării înainte de termen a 
relaţiei de muncă cu aceştia.
(7) După încetarea relaţiei de muncă la 
iniţiativa operatorului sistemului de 
transport, foştii directori executivi şi 
membri ai comitetului director în cauză 
nu pot ocupa niciun post în nicio firmă 
asociată a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie sau de furnizare, timp de cel 
puţin trei ani.
(8) Directorul executiv şi membrii 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport nu pot deţine nicio 
participaţie şi nu pot primi nicio 
compensaţie de la o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală, alta 
decât operatorul sistemului de transport. 
Remuneraţia directorului executiv şi a 
membrilor comitetului director nu 
depinde în nicio măsură de alte activităţi 
ale întreprinderii integrate pe verticală 
decât cele ale operatorului sistemului de 
transport.
(9) Directorul executiv sau membrii 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport nu pot fi 
responsabili, direct sau indirect, pentru 
activităţile de zi cu zi ale altei firme 
asociate a întreprinderii integrate pe 
verticală.
(10) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
prezentului articol, operatorul sistemului 
de transport are competenţe decizionale 
efective în ceea ce priveşte activele 
necesare exploatării, întreţinerii şi 
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dezvoltării reţelei, independent de 
întreprinderea integrată din sectorul 
energiei electrice. Acest lucru nu ar trebui 
să împiedice existenţa unor mecanisme de 
coordonare adecvate care să asigure 
protecţia drepturilor de supraveghere 
economică şi de gestionare ale societăţii-
mamă în ceea ce priveşte rentabilitatea 
activelor unei filiale, astfel cum se 
reglementează indirect în conformitate cu 
articolul 22c. În mod deosebit, acest lucru 
dă posibilitatea societăţii-mamă să aprobe 
planul financiar anual sau orice alt 
instrument echivalent al operatorului 
sistemului de transport şi să stabilească 
limitele generale ale gradului de 
îndatorare a filialei sale. Dacă planul 
financiar anual sau orice alt plan 
financiar echivalent nu este aprobat sau 
modificat de societatea-mamă, cazul va fi 
trimis autorităţii de reglementare pentru 
ca aceasta să ia o decizie. Societatea-
mamă nu este autorizată să dea indicaţii 
privind operaţiunile de zi cu zi sau 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea liniilor de 
transport care nu depăşesc limitele 
stabilite de planul financiar aprobat sau 
de alt instrument echivalent.
(11) Preşedinţii consiliului de 
supraveghere sau ai consiliului de 
administraţie al operatorului sistemului 
de transport nu pot ocupa niciun post în 
nicio firmă asociată a întreprinderii 
integrate pe verticală care desfăşoară 
activităţi de producţie sau furnizare.
(12) Consiliile de supraveghere sau 
consiliile de administraţie ale 
operatorului sistemului de transport sunt 
formate din membri independenţi numiţi 
pe un termen de cel puţin cinci ani. 
Numirea lor este comunicată autorităţii 
naţionale de reglementare sau oricărei 
alte autorităţi publice naţionale 
competente şi devine obligatorie în 
temeiul condiţiilor stabilite la alineatul 
(5).
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(13) În sensul alineatului (12), un 
membru al consiliului de supraveghere 
sau al consiliului de administraţie al unui 
operator de sistem de transport este 
considerat independent dacă nu este 
implicat în nicio afacere sau altă relaţie în 
cadrul întreprinderii integrate pe verticală 
sau cu acţionarii care deţin pachete de 
control sau cu conducerea acestora, care 
să creeze un conflict de interese şi în mod 
deosebit:
(a) nu a fost angajat în cadrul niciunei 
firme asociate a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie şi furnizare, în decursul celor 
cinci ani care precedă numirea sa în 
cadrul consiliului de supraveghere sau al 
consiliului de administraţie;
(b) nu deţine participaţii şi nu primeşte 
nicio compensaţie din partea 
întreprinderii integrate pe verticală sau a 
altor întreprinderi afiliate, cu excepţia 
operatorului sistemului de transport;
(c) nu este implicat în nicio relaţie de 
afaceri relevantă cu o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfăşoară activităţi de furnizare a 
energiei electrice, în timpul mandatului în 
cadrul consiliului de supraveghere sau al 
consiliului de administraţie;
(d) nu este membru al comitetului director 
al unei societăţi în care întreprinderea 
integrată pe verticală numeşte membri ai 
consiliului de supraveghere sau ai 
consiliului de administraţie.
(14) Statele membre garantează că 
operatorii de sisteme de transport instituie 
şi implementează un program de 
conformitate care specifică măsurile ce 
trebuie luate pentru a se asigura că nu au 
loc practici discriminatorii. Programul 
stabileşte şi obligaţiile specifice impuse 
angajaţilor pentru realizarea acestui 
obiectiv. Programul este supus aprobării 
autorităţii naţionale de reglementare sau 
a oricărei alte autorităţi publice naţionale 
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competente. Conformitatea cu programul 
este monitorizată în mod independent de 
către agentul de conformitate. Autoritatea 
naţională de reglementare are competenţa 
de a impune sancţiuni operatorului 
sistemului de transport în cazul unei 
implementări necorespunzătoare a 
programului de conformitate.
(15) Directorul executiv sau comitetul 
director al operatorului sistemului de 
transport numeşte o persoană sau un 
organism în funcţia de agent de 
conformitate care este responsabil pentru:
(a) monitorizarea implementării 
programului de conformitate;
(b) elaborarea unui raport anual care să 
specifice măsurile care trebuie luate 
pentru implementarea programului de 
conformitate şi transmiterea raportului 
respectiv autorităţii naţionale de 
reglementare;
(c) publicarea de recomandări privind 
programul de conformitate şi 
implementarea acestuia.
(16) Independenţa agentului de 
conformitate este garantată în special prin 
termenii contractului său de muncă.
(17) Agentul de conformitate are ocazia 
să se adreseze periodic consiliului de 
supraveghere sau consiliului de 
administraţie al operatorului de sistem de 
transport din cadrul întreprinderii 
integrate pe verticală, precum şi 
autorităţilor naţionale de reglementare.
(18) Agentul de conformitate participă la 
toate şedinţele consiliului de 
supraveghere sau ale consiliului de 
administraţie al operatorului sistemului 
de transport care abordează următoarele 
chestiuni:
(a) condiţiile de acces şi conectare la 
reţea, inclusiv colectarea taxelor de acces 
şi a tarifelor de congestionare, precum şi 
a plăţilor efectuate în temeiul 
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mecanismului de compensare între 
operatorii de sisteme de transport în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;
(b) proiectele întreprinse în vederea 
operării, întreţinerii şi dezvoltării 
sistemului de transport în reţea, inclusiv 
investiţiile în sistemele de interconectare 
şi conectare;
(c) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;
(d) achiziţiile de energie menite să 
acopere pierderile de energie.
(19) În timpul acestor şedinţe, agentul de 
conformitate nu va dezvălui într-un mod 
discriminatoriu consiliului de 
supraveghere sau consiliului de 
administraţie informaţii despre activităţile 
de producţie sau furnizare, care pot fi 
sensibile din punct de vedere comercial.
(20) Agentul de conformitate are acces la 
toate evidenţele contabile, înregistrările şi 
birourile care prezintă relevanţă ale 
operatorului sistemului de transport şi la 
toate informaţiile necesare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor 
sale.
(21) Agentul de conformitate este numit şi 
îndepărtat din funcţie de către directorul 
executiv sau comitetul director cu 
aprobarea prealabilă a autorităţii 
naţionale de reglementare.
(22) Operatorii de sisteme de transport 
întocmesc un plan de dezvoltare a reţelei 
pe 10 ani, cel puţin o dată la doi ani. 
Aceştia adoptă măsuri eficiente pentru a 
garanta adecvarea reţelei şi siguranţa 
furnizării.
(23) Planul de dezvoltare a reţelei pe 10 
ani trebuie în primul rând:
(a) să indice actorilor de pe piaţă 
principalele infrastructuri de transport 
care ar fi de preferat să fie construite în 
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viitorii zece ani;
(b) să cuprindă toate investiţiile deja 
hotărâte şi să identifice noi investiţii 
pentru care trebuie să se ia o decizie de 
implementare în următorii zece ani.
(24) Pentru a întocmi acest plan de 
dezvoltare pe zece ani, fiecare operator de 
sistem de transport va face o estimare 
rezonabilă privind evoluţia producţiei, 
consumului şi schimburilor cu alte ţări, 
luând în calcul planurile existente de 
investiţii în reţele la nivel regional şi 
european. Operatorul sistemului de 
transport trimite în timp util proiectul 
acestui plan autorităţii naţionale de 
reglementare.
(25) Autoritatea naţională de 
reglementare se consultă cu toţi 
utilizatorii semnificativi ai reţelei asupra 
fondului proiectului de plan într-un mod 
deschis şi transparent şi poate publica 
rezultatele procesului de consultare, în 
special potenţialele necesităţi de investiţii.
(26) Autoritatea naţională de 
reglementare cercetează dacă proiectul de 
plan de dezvoltare a reţelei pe zece ani 
acoperă toate necesităţile de investiţii 
identificate cu ocazia consultării. 
Autoritatea poate obliga operatorul de 
sistem de transport să-şi modifice 
proiectul de plan.
(27) În cazul în care operatorul de sistem 
de transport refuză punerea în aplicare a 
unei investiţii anume care figurează în 
planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani şi 
care trebuie efectuată în următorii trei 
ani, statele membre garantează că 
autoritatea naţională de reglementare sau 
orice altă autoritate publică naţională 
competentă are competenţele necesare 
pentru a pune în aplicare una din 
următoarele măsuri:
(a) să solicite operatorului de sistem de 
transport să-şi execute, prin orice 
mijloace legale, obligaţiile privind 
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investiţiile folosindu-şi propriile mijloace 
financiare;
(b) să invite investitori independenţi la o 
licitaţie pentru investiţiile necesare într-
un sistem de transport, putând astfel să 
oblige operatorul de sistem de transport:
- să accepte finanţarea de către un terţ;

- să accepte efectuarea de lucrări de 
construcţie de către un terţ şi construirea 
de noi obiective;
- să accepte să opereze noile obiective în 
cauză.
Acordurile financiare aferente sunt 
supuse aprobării autorităţii naţionale de 
reglementare sau a oricărei alte autorităţi 
naţionale competente. În ambele cazuri, 
reglementările privind tarifele trebuie să 
permită acoperirea costurilor acestor 
investiţii din veniturile realizate.
(28) Autoritatea publică naţională 
competentă monitorizează şi evaluează 
implementarea planului de investiţii.
(29) Operatorii de sisteme de transport au 
obligaţia de a institui şi de a publica 
proceduri transparente şi eficiente pentru 
conectarea nediscriminatorie la reţea a 
noilor centrale electrice. Aceste proceduri 
sunt supuse aprobării autorităţilor 
naţionale de reglementare sau a oricărei 
alte autorităţi publice naţionale 
competente.
(30) Operatorii de sisteme de transport nu 
au dreptul să refuze conectarea unei 
centrale electrice noi invocând motivul 
unor posibile viitoare limitări ale 
capacităţii existente a reţelei, de exemplu 
congestionări ale părţilor îndepărtate ale 
reţelei de transport. Operatorii de sisteme 
de transport au obligaţia de a furniza 
informaţiile necesare.

(31) Operatorii de sisteme de transport nu 
au dreptul să refuze un nou punct de 
conectare invocând ca unic motiv faptul 
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că această nouă conectare ar antrena 
costuri suplimentare din cauza necesităţii 
creşterii capacităţii elementelor din reţea 
aflate în imediata vecinătate a 
respectivului nou punct de conectare.”

Or. en

Justificare

Member States that have not implemented ownership unbundling are given the opportunity to 
further liberalise their markets without having to resort to ownership unbundling.

Amendamentul 268
Nicole Fontaine

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8ba (nou) 

Text propus de Comisie Amendament

5a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 8ba

Separarea efectivă şi eficientă a 
sistemelor de transport

I. Active, echipamente, personal şi 

identitate 

(1) Operatorii de sisteme de transport 
beneficiază de toate resursele umane, 
fizice şi financiare ale unei întreprinderi 
integrate pe verticală, necesare pentru 
activitatea curentă de transport de energie 
electrică, în special: 
(a) operatorul sistemului de transport 
deţine activele necesare pentru activitatea 
curentă de transport de energie electrică; 
(b) operatorul sistemului de transport 
angajează personalul necesar pentru 
activitatea curentă de transport de energie 



PE404.394v02-00 44/109 AM\718659RO.doc

RO

electrică; 
(c) închirierea de personal şi prestarea de 
servicii de către sau pentru orice firmă 
asociată a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie sau furnizare sunt limitate la 
situaţiile fără potenţial discriminatoriu şi 
sunt supuse aprobării autorităţii naţionale 
de reglementare, în vederea eliminării 
preocupărilor cu privire la concurenţă şi 
a conflictelor de interese;
(d) resursele financiare adecvate pentru 
proiectele de investiţii viitoare sunt 
disponibile în timp util.
(2) Printre activităţile considerate 
necesare pentru activitatea curentă de 
transport de energie electrică menţionată 
la alineatul (1) se numără cel puţin 
următoarele: 
- reprezentarea operatorului sistemului de 
transport şi contacte cu terţi şi cu 
autorităţile de reglementare,
- acordarea şi gestionarea accesului 
terţilor la reţea,
- colectarea taxelor de acces şi a tarifelor 
de congestionare, precum şi a plăţilor 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport, în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003,
- exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea 
sistemului de transport,
- planificarea investiţiilor asigurându-se 
capacitatea pe termen lung a sistemului 
de a face faţă unei cereri normale şi 
garantându-se siguranţa aprovizionării,
- servicii juridice,

- servicii de contabilitate şi de IT.
(3) Forma juridică de organizare a 
operatorilor de sisteme de transport este 
cea a unei societăţi pe acţiuni.
(4) Operatorul sistemului de transport are 
propria identitate corporativă, care diferă 
în mod semnificativ de cea a 
întreprinderii integrate pe verticală, având 
identitate de marcă, activitate de 
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comunicare şi sediu proprii.
(5) Situaţiile financiare ale operatorilor 
de sisteme de transport sunt auditate de 
un auditor diferit de cel care auditează 
întreprinderea integrată pe verticală şi 
toate întreprinderile afiliate acesteia. 
II. Independenţa conducerii OST şi a 
directorului executiv / comitetului director 
(6) Deciziile de numire şi de încetare 
înainte de termen a relaţiei de muncă cu 
directorul executiv şi membri ai 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport, precum şi 
deciziile de încheiere sau de încetare 
înainte de termen a respectivelor 
contracte de muncă cu aceste persoane 
sunt comunicate autorităţii naţionale de 
reglementare sau oricărei alte autorităţi 
publice naţionale competente. Deciziile şi 
contractele respective dobândesc caracter 
obligatoriu numai dacă, în decurs de trei 
săptămâni de la înştiinţare, autoritatea 
naţională de reglementare sau orice altă 
autoritate publică naţională competentă 
nu s-a folosit de dreptul său de veto. 
Dreptul de veto poate fi exercitat dacă o 
numire şi o încheiere a contractelor 
respective, ridică semne serioase de 
întrebare cu privire la independenţa 
profesională a directorului executiv sau a 
membrului comitetului director desemnat; 
în cazul încetării înainte de termen a 
relaţiei de muncă şi a contractelor 
respective cu persoanele menţionate, 
dreptul de veto poate fi exercitat de 
autoritatea naţională de reglementare sau 
de orice altă autoritate publică naţională 
competentă dacă există îndoieli serioase 
cu privire la temeiul şi justificarea unei 
astfel de încetări a relaţiei de muncă.
(7) Directorului executiv şi membrilor 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport le este garantat 
dreptul la o cale de recurs pe lângă 
autoritatea naţională de reglementare sau 
o altă autoritate publică naţională 
competentă sau o instanţă judecătorească 
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în cazul încetării înainte de termen a 
relaţiei lor de muncă. 

(8) După încetarea relaţiei de muncă cu 
operatorul sistemului de transport, 
directorii executivi / membrii comitetului 
director nu pot deţine participaţii la nicio 
firmă asociată a întreprinderii integrate 
pe verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie sau de furnizare, timp de cel 
puţin trei ani. 

(9) Directorul executiv / membrii 
comitetului director nu pot deţine nicio 
participaţie şi nu pot primi nicio 
compensaţie de la o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală, alta 
decât operatorul sistemului de transport. 
Remuneraţia directorului executiv / a 
membrilor comitetului director nu 
depinde în nicio măsură de alte activităţi 
ale întreprinderii integrate pe verticală 
decât cele ale operatorului sistemului de 
transport. 

(10) Directorul executiv sau membrii 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport nu pot fi 
responsabili, direct sau indirect, pentru 
activităţile de zi cu zi ale altei firme 
asociate a întreprinderii integrate pe 
verticală.

(11) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
mai sus, operatorul sistemului de 
transport are drepturi decizionale efective 
în ceea ce priveşte activele necesare 
exploatării, întreţinerii şi dezvoltării 
reţelei, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul energiei electrice. 
Acest lucru nu ar trebui să împiedice 
existenţa unor mecanisme de coordonare 
adecvate care să asigure protecţia 
drepturilor de supraveghere economică şi 
de gestionare ale societăţii-mamă în ceea 
ce priveşte rentabilitatea activelor în 
cadrul unei filiale, reglementate indirect 
în conformitate cu articolul 22c. În mod 
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deosebit, acest lucru dă posibilitatea 
societăţii-mamă să aprobe planul 
financiar anual sau orice alt instrument 
echivalent al operatorului sistemului de 
transport şi să stabilească limitele 
generale ale gradului de îndatorare a 
filialei sale. Societatea-mamă nu este 
autorizată să dea indicaţii privind 
operaţiunile de zi cu zi sau deciziile 
individuale referitoare la construirea sau 
modernizarea liniilor de transport care nu 
depăşesc limitele stabilite de planul 
financiar aprobat sau de alt instrument 
echivalent.

III. Consiliul de supraveghere / Consiliul 

de administraţie

(12) Preşedinţii consiliului de 
supraveghere sau ai consiliului de 
administraţie al operatorului sistemului 
de transport nu pot deţine participaţii la 
nicio firmă asociată a întreprinderii 
integrate pe verticală care desfăşoară 
activităţi de producţie sau furnizare.

(13) Consiliile de supraveghere / consiliile 
de administraţie ale operatorilor de 
sisteme de transport sunt formate din 
membri independenţi numiţi pe un termen 
de cel puţin cinci ani. Numărul acestora 
este stabilit de către autoritatea 
competentă astfel încât producătorii şi 
furnizorii de energie electrică să nu 
deţină, separat sau în comun, majoritatea 
locurilor din consiliul de supraveghere / 
consiliul de administraţie al operatorului 
sistemului de transport. Numirea 
membrilor consiliului de supraveghere / 
ai consiliului de administraţie este 
comunicată autorităţii naţionale de 
reglementare sau oricărei alte autorităţi 
publice naţionale competente şi devine 
obligatorie în temeiul condiţiilor stabilite 
la alineatul (6). 

(14) În sensul alineatului (13), un 
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membru al consiliului de supraveghere 
sau al consiliului de administraţie al unui 
operator de sistem de transport este 
considerat independent dacă nu este 
implicat în nicio afacere sau altă relaţie 
cu întreprinderea integrată pe verticală 
sau cu acţionarii care deţin pachete de 
control sau cu conducerea acestora, care 
să creeze un conflict de interese şi în mod 
deosebit:

(a) nu a fost angajat în cadrul niciunei 
firme asociate a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie şi furnizare, în decursul celor 
cinci ani care precedă numirea sa ca 
membru în cadrul consiliului de 
supraveghere sau al consiliului de 
administraţie;

(b) nu deţine participaţii şi nu primeşte 
nicio compensaţie din partea 
întreprinderii integrate pe verticală sau a 
altor întreprinderi afiliate, cu excepţia 
operatorului sistemului de transport;

(c) nu este implicat în nicio relaţie de 
afaceri relevantă cu o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfăşoară activităţi de furnizare a 
energiei electrice, în timpul mandatului 
său ca membru în cadrul consiliului de 
supraveghere / al consiliului de 
administraţie;

(d) nu este membru al comitetului director 
al unei societăţi în care întreprinderea 
integrată pe verticală numeşte membri ai 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administraţie. 

IV. Agentul de conformitate

(15) Statele membre garantează că 
operatorii de sisteme de transport instituie 
şi implementează un program de 
conformitate care specifică măsurile ce 
trebuie luate pentru a se asigura 
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neaplicarea unor practici discriminatorii 
şi pentru a evalua gradul de satisfacţie a 
consumatorului în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor prestate, costul 
acestora şi îndeplinirea angajamentelor 
contractuale ale operatorului sistemului 
de transport. Programul precizează, de 
asemenea, obligaţiile specifice impuse 
angajaţilor operatorului de sistem de 
transport pentru realizarea acestui 
obiectiv. Programul este supus aprobării 
autorităţii naţionale de reglementare sau 
a oricărei alte autorităţi publice naţionale 
competente. Conformitatea programului 
este monitorizată în mod independent de 
către agentul de conformitate. Autoritatea 
naţională de reglementare are autoritatea 
de a impune sancţiuni în cazul în care 
operatorul de sistem de transport 
implementează programul de 
conformitate într-un mod 
necorespunzător.

(16) Directorul executiv / comitetul 
director al operatorului de sistem de 
transport numeşte o persoană sau un 
organism în funcţia de agent de 
conformitate care este responsabil pentru:

(a) monitorizarea implementării 
programului de conformitate;

(b) elaborarea unui raport anual care să 
specifice măsurile luate pentru 
implementarea programului de 
conformitate şi transmiterea raportului 
respectiv autorităţii naţionale de 
reglementare; 

(c) publicarea de recomandări privind 
programul de conformitate şi 
implementarea acestuia. 

(17) Independenţa agentului de 
conformitate este garantată în special prin 
termenii contractului său de muncă.

(18) Agentul de conformitate are ocazia 
să se adreseze periodic consiliului de 
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supraveghere / consiliului de 
administraţie al operatorului de sistem de 
transport şi al întreprinderii integrate pe 
verticală, precum şi autorităţilor naţionale 
de reglementare.

(19) Agentul de conformitate participă la 
toate şedinţele consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administraţie al operatorului sistemului 
de transport, care abordează următoarele 
chestiuni:

(a) condiţiile de acces şi conectare la 
reţea, inclusiv colectarea taxelor de acces 
şi a tarifelor de congestionare, precum şi 
a plăţilor efectuate în temeiul 
mecanismului de compensare între 
operatorii de sisteme de transport în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003; 

(b) proiectele întreprinse în vederea 
operării, întreţinerii şi dezvoltării 
sistemului de transport în reţea, inclusiv 
investiţiile în sistemele de interconectare 
şi conectare; 

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

(d) achiziţiile de energie menite să 
acopere pierderile de energie.

(20) În timpul acestor şedinţe, agentul de 
conformitate nu va dezvălui într-un mod 
discriminatoriu consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administraţie informaţii despre activităţile 
de producţie sau furnizare, care pot 
genera avantaje comerciale. 

(21) Agentul de conformitate are acces la 
toate evidenţele contabile, înregistrările şi 
birourile care prezintă relevanţă ale 
operatorului sistemului de transport şi la 
toate informaţiile necesare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor 
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sale. 
Agentul de conformitate este numit şi 
îndepărtat din funcţie de către directorul 
executiv / comitetul director numai cu 
aprobarea prealabilă a autorităţii 
naţionale de reglementare.”

Or. en

Justificare

This amendment takes up the alternative solution of ‘effective and efficient unbundling’. It is 
proposed that the number of independent members appointed to the supervisory board or 
board of directors of a TSO should be determined by the competent authority to ensure that 
no electricity producer or supplier can occupy more than half the seats on the board. The role 
of the compliance officer is strengthened to ensure that TSOs can meet their customers’ needs 
at the best cost.  

Amendamentul 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 8ba (nou) 

Text propus de Comisie Amendament

5a. Se inserează următorul articol:

„Articolul 8ba

Separarea efectivă şi eficientă a 
sistemelor de transport

I. Active, echipamente, personal şi 
identitate

(1) Operatorii de sisteme de transport 
beneficiază de toate resursele umane, 
fizice şi financiare ale unei întreprinderi 
integrate pe verticală, necesare pentru 
activitatea curentă de transport de energie 
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electrică, în special: 

(a) operatorul sistemului de transport 
deţine activele necesare pentru activitatea 
curentă din domeniul energiei electrice; 

(b) operatorul sistemului de transport 
angajează personalul necesar pentru 
activitatea curentă de transport de energie 
electrică;  

(c) închirierea de personal şi prestarea de 
servicii de către sau pentru orice firmă 
asociată a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie sau furnizare sunt limitate la 
situaţiile fără potenţial discriminatoriu şi 
sunt supuse aprobării autorităţilor 
naţionale de reglementare, în vederea 
eliminării preocupărilor cu privire la 
concurenţă şi a conflictelor de interese;

(d) resursele financiare adecvate pentru 
proiectele de investiţii viitoare sunt 
disponibile în timp util.

(2) Printre activităţile considerate 
necesare pentru activitatea curentă de 
transport de energie electrică menţionată 
la alineatul (1) se numără cel puţin 
următoarele: 

(a) reprezentarea operatorului sistemului 
de transport, contacte cu terţi şi cu 
autorităţile de reglementare;

(b) acordarea şi gestionarea accesului 
terţilor la reţea;

(c) colectarea taxelor de acces şi a 
tarifelor de congestionare, precum şi a 
plăţilor efectuate în temeiul mecanismului 
de compensare între operatorii de sisteme 
de transport, în conformitate cu articolul 
3 din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;

(d) exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea 
sistemului de transport;
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(e) planificarea investiţiilor asigurându-se 
capacitatea pe termen lung a sistemului 
de a face faţă unei cereri normale şi 
garantându-se siguranţa aprovizionării;

(f) servicii juridice;

(g) servicii de contabilitate şi de IT.

(3) Forma juridică de organizare a 
operatorilor de sisteme de transport este 
cea a unei societăţi pe acţiuni. 

(4) Operatorul sistemului de transport are 
propria identitate corporativă, care diferă 
în mod semnificativ de cea a 
întreprinderii integrate pe verticală, având 
identitate de marcă, activitate de 
comunicare şi sediu proprii.

(5) Situaţiile financiare ale operatorilor 
de sisteme de transport sunt auditate de 
un auditor diferit de cel care auditează 
întreprinderea integrată pe verticală şi 
toate întreprinderile afiliate acesteia. 

II. Independenţa conducerii operatorului 
sistemului de transport şi a directorului 
executiv / comitetului director 

(6) Deciziile de numire şi de orice încetare 
înainte de termen a relaţiei de muncă cu 
directorul executiv / membri ai 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport, precum şi 
deciziile de încheiere sau de încetare 
înainte de termen a respectivelor 
contracte de muncă cu aceste persoane 
sunt comunicate autorităţii naţionale de 
reglementare sau oricărei alte autorităţi 
publice naţionale competente. Deciziile şi 
contractele respective pot dobândi
caracter obligatoriu numai dacă, în 
decurs de trei săptămâni de la înştiinţare, 
autoritatea naţională de reglementare sau 
orice altă autoritate publică naţională 
competentă nu s-a folosit de dreptul său 
de veto. Dreptul de veto poate fi exercitat 
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în cazul numirilor şi al încheierii 
înţelegerilor contractuale respective, dacă 
există semne serioase de întrebare cu 
privire la independenţa profesională a 
directorului executiv / a membrului 
comitetului director desemnat; în cazul 
încetării înainte de termen a relaţiei de 
muncă şi a contractelor de muncă 
respective cu directorul executiv / membrii 
comitetului director, autoritatea naţională 
de reglementare sau de orice altă 
autoritate publică naţională competentă 
îşi poate exercita dreptul de veto dacă 
există îndoieli serioase cu privire la 
temeiul şi justificarea unei astfel de 
încetări a relaţiei de muncă. 

(7) Directorului executiv şi membrilor 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport le este garantat 
dreptul la o cale de recurs pe lângă 
autoritatea de reglementare sau o altă 
autoritate publică naţională competentă 
sau o instanţă judecătorească în cazul 
încetării înainte de termen a relaţiei lor de 
muncă. 

(8) După încetarea relaţiei de muncă cu 
operatorul sistemului de transport, 
directorii executivi / membrii comitetului 
director nu pot deţine participaţii la nicio 
firmă asociată a întreprinderii integrate 
pe verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie sau de furnizare, timp de cel 
puţin trei ani. 

(9) Directorul executiv / membrii 
comitetului director nu pot deţine nicio 
participaţie şi nu pot primi nicio 
compensaţie de la o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală, alta 
decât operatorul sistemului de transport. 
Remuneraţia sa / lor nu depinde în nicio 
măsură de alte activităţi ale întreprinderii 
integrate pe verticală decât cele ale 
operatorului sistemului de transport. 

(10) Directorul executiv sau membrii 
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comitetului director al operatorului 
sistemului de transport nu pot fi
responsabili, direct sau indirect, pentru 
activităţile de zi cu zi ale altei firme 
asociate a întreprinderii integrate pe 
verticală.

(11) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
mai sus, operatorul sistemului de 
transport are drepturi decizionale efective 
în ceea ce priveşte activele necesare 
exploatării, întreţinerii şi dezvoltării 
reţelei, independent de întreprinderea 
integrată din sectorul energiei electrice. 
Acest lucru nu ar trebui să împiedice 
existenţa unor mecanisme de coordonare 
adecvate care să asigure protecţia 
drepturilor de supraveghere economică şi 
de gestionare ale societăţii-mamă în ceea 
ce priveşte rentabilitatea activelor în 
cadrul unei filiale, reglementate indirect 
în conformitate cu articolul 22c. În mod 
deosebit, acest lucru dă posibilitatea 
societăţii-mamă să aprobe planul 
financiar anual sau orice alt instrument 
echivalent al operatorului sistemului de 
transport şi să stabilească limitele 
generale ale gradului de îndatorare a 
filialei sale. Societatea-mamă nu este 
autorizată să dea indicaţii privind 
operaţiunile de zi cu zi sau deciziile 
individuale referitoare la construirea sau 
modernizarea liniilor de transport, care 
nu depăşesc limitele stabilite de planul 
financiar aprobat sau de alt instrument 
echivalent.

III. Consiliul de supraveghere / Consiliul 
de administraţie
(12) Preşedinţii consiliului de 
supraveghere / ai consiliului de 
administraţie al operatorului sistemului 
de transport nu pot deţine participaţii la 
nicio firmă asociată a întreprinderii 
integrate pe verticală care desfăşoară 
activităţi de producţie sau furnizare.
(13) Consiliile de supraveghere / consiliile 
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de administraţie ale operatorilor de 
sisteme de transport sunt formate din 
membri independenţi numiţi pe un termen 
de cel puţin cinci ani. Numirea lor este 
comunicată autorităţii naţionale de 
reglementare sau oricărei alte autorităţi 
publice naţionale competente şi devine 
obligatorie în temeiul condiţiilor stabilite 
la alineatul (6). 
(14) În sensul alineatului (13), un 
membru al consiliului de supraveghere 
sau al consiliului de administraţie al unui 
operator de sistem de transport este 
considerat independent dacă nu este 
implicat în nicio afacere sau altă relaţie 
cu întreprinderea integrată pe verticală 
sau cu acţionarii care deţin pachete de 
control sau cu conducerea acestora, care 
să creeze un conflict de interese şi în mod 
deosebit:
(a) nu a fost angajat în cadrul niciunei 
firme asociate a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie şi furnizare, în decursul celor 
cinci ani care precedă numirea sa ca 
membru în cadrul consiliului de 
supraveghere sau al consiliului de 
administraţie;
(b) nu deţine participaţii şi nu primeşte 
nicio compensaţie din partea 
întreprinderii integrate pe verticală sau a 
altor întreprinderi afiliate, cu excepţia 
operatorului sistemului de transport;
(c) nu este implicat în nicio relaţie de 
afaceri relevantă cu o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfăşoară activităţi de furnizare a 
energiei electrice, în timpul mandatului 
său ca membru în cadrul consiliului de 
supraveghere / al consiliului de 
administraţie;
(d) nu este membru al comitetului director 
al unei societăţi în care întreprinderea 
integrată pe verticală numeşte membri ai 
consiliului de supraveghere / consiliului 
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de administraţie. 
IV. Agentul de conformitate
(15) Statele membre garantează că 
operatorii de sisteme de transport instituie 
şi implementează un program de 
conformitate care specifică măsurile ce 
trebuie luate pentru a se asigura 
neaplicarea unor practici discriminatorii. 
Programul precizează, de asemenea, 
obligaţiile specifice impuse angajaţilor 
operatorului de sistem de transport pentru 
realizarea acestui obiectiv. Programul este 
supus aprobării autorităţii naţionale de 
reglementare sau a oricărei alte autorităţi 
publice naţionale competente. 
Conformitatea programului este 
monitorizată în mod independent de către 
agentul de conformitate. Autoritatea 
naţională de reglementare are autoritatea 
de a impune sancţiuni în cazul în care 
operatorul de sistem de transport 
implementează programul de 
conformitate într-un mod 
necorespunzător.
(16) Directorul executiv/comitetul director 
al operatorului de sistem de transport 
numeşte o persoană sau un organism în 
funcţia de agent de conformitate care este 
responsabil pentru:
(a) monitorizarea implementării 
programului de conformitate;
(b) elaborarea unui raport anual care să 
specifice măsurile luate pentru 
implementarea programului de 
conformitate şi transmiterea acestuia 
autorităţii naţionale de reglementare; 
(c) publicarea de recomandări privind 
programul de conformitate şi 
implementarea acestuia. 
(17) Independenţa agentului de 
conformitate este garantată în special prin 
termenii contractului său de muncă.
(18) Agentul de conformitate are ocazia 
să se adreseze periodic consiliului de 
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supraveghere/consiliului de administraţie 
al operatorului de sistem de transport şi al 
întreprinderii integrate pe verticală, 
precum şi autorităţilor naţionale de 
reglementare. 
(19) Agentul de conformitate participă la 
toate şedinţele consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administraţie al operatorului de sistem de 
transport care abordează următoarele 
chestiuni:
(a) condiţiile de acces şi conectare la 
reţea, inclusiv colectarea taxelor de acces 
şi a tarifelor de congestionare, precum şi 
a plăţilor efectuate în temeiul 
mecanismului de compensare între 
operatorii de sisteme de transport în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003; 
(b) proiectele întreprinse în vederea 
operării, întreţinerii şi dezvoltării 
sistemului de transport, inclusiv 
investiţiile în sistemele de interconectare 
şi conectare; 
(c) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;
(d) achiziţiile de energie menite să 
acopere pierderile de energie.
(20) În timpul acestor şedinţe, agentul de 
conformitate nu va dezvălui într-un mod 
discriminatoriu consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administraţie informaţii despre activităţile 
de producţie sau furnizare care pot 
genera avantaje comerciale. 
(21) Agentul de conformitate are acces la 
toate evidenţele contabile, înregistrările şi 
birourile care prezintă relevanţă ale 
operatorului sistemului de transport şi la 
toate informaţiile necesare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor 
sale. 
(22) Agentul de conformitate este numit şi 
îndepărtat din funcţie de către directorul 
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executiv/comitetul director numai cu 
aprobarea prealabilă a autorităţii 
naţionale de reglementare.”

Or. en

Justificare

This ensures effective separation without infringing ownership. Structural and financial 
independence of TSO from the production of vertically integrated companies will be ensured. 
The neutrality of TSO will be controlled by the national regulatory authority, the compliance 
officer and the auditor. As a second pillar of this option effective sanctions for regulators are 
introduced which guarantee that TSO is no more in a position that enables it to prevent 
investments into the grid or non-discriminatory access of new power plant projects to the grid 
(see amendment 4, Art. 9 below).

Amendamentul 270
Mechtild Rothe

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a)  să asigure capacitatea pe termen lung 
a sistemului de a satisface cererile 
rezonabile de transport de energie 
electrică, de exploatare, întreţinere şi 
dezvoltare în condiţii economice de sisteme 
de transport sigure, fiabile şi eficiente, 
care să protejeze mediul înconjurător şi să 
promoveze eficienţa energetică şi 
cercetarea şi inovarea, în special în ceea 
ce priveşte promovarea surselor 
regenerabile de energie şi răspândirea 
tehnologiilor cu emisii reduse de carbon.

(a)  să asigure capacitatea pe termen lung 
a sistemului de a satisface cererile 
rezonabile de transport de energie 
electrică, de exploatare, întreţinere şi 
dezvoltare în condiţii economice de sisteme 
de transport sigure, fiabile şi eficiente, 
care să protejeze mediul înconjurător şi să 
promoveze eficienţa energetică şi 
cercetarea şi inovarea, în special în ceea 
ce priveşte promovarea surselor 
regenerabile de energie.

Or. en

Justificare

The EU has set itself a binding target of 20% renewable energy by 2020. In order to meet this 
target exclusively renewable energy must be promoted and not be watered down by an 
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undefined "low carbon technology" concept.

Amendamentul 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) să asigure capacitatea pe termen lung a 
sistemului de a satisface cererile rezonabile 
de transport de energie electrică, de 
exploatare, întreţinere şi dezvoltare în 
condiţii economice de sisteme de transport 
sigure, fiabile şi eficiente, care să protejeze 
mediul înconjurător şi să promoveze 
eficienţa energetică şi cercetarea şi 
inovarea, în special în ceea ce priveşte 
promovarea surselor regenerabile de 
energie şi răspândirea tehnologiilor cu 
emisii reduse de carbon.

(a) să asigure capacitatea pe termen lung a 
sistemului de a satisface cererile rezonabile 
de transport de energie electrică, de 
exploatare, întreţinere şi dezvoltare în 
condiţii economice de sisteme de transport 
sigure, fiabile şi eficiente, care să protejeze 
mediul înconjurător şi să promoveze 
eficienţa energetică şi cercetarea şi 
inovarea, în ceea ce priveşte integrarea
surselor regenerabile de energie şi 
incorporarea lor în reţeaua de producţie.

Or. en

Justificare

The function of the TSO is to ensure the long term ability of the system to meet the demands 
placed upon it by both economic and environmental conditions and not to research specific 
supply side technologies.

Amendamentul 272
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a)  să asigure capacitatea pe termen lung a (a) să asigure capacitatea pe termen lung a 
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sistemului de a satisface cererile rezonabile 
de transport de energie electrică, de 
exploatare, întreţinere şi dezvoltare în 
condiţii economice de sisteme de transport 
sigure, fiabile şi eficiente, care să protejeze 
mediul înconjurător şi să promoveze
eficienţa energetică şi cercetarea şi 
inovarea, în special în ceea ce priveşte 
promovarea surselor regenerabile de 
energie şi răspândirea tehnologiilor cu 
emisii reduse de carbon.

sistemului de a satisface cererile rezonabile 
de transport de energie electrică, de 
exploatare, întreţinere şi dezvoltare în 
condiţii economice de sisteme de transport 
sigure, fiabile şi eficiente, care să protejeze 
mediul înconjurător şi să promoveze 
eficienţa energetică şi cercetarea şi 
inovarea, în special în ceea ce priveşte 
promovarea surselor regenerabile de 
energie şi răspândirea tehnologiilor cu 
emisii reduse de carbon. să contribuie, în 
următorii 10 ani, la dezvoltarea reţelelor 
inteligente utilizând în mod deosebit 
tehnologia informaţiei, reţele care va 
trebui să fie create în conformitate cu un 
calendar progresiv, în urma consultării 
autorităţilor naţionale de reglementare şi 
a agenţiei; în procesul de dezvoltare a 
reţelei, operatorul de reţele de transport 
este responsabil de planificarea (inclusiv 
procedura de autorizare), construcţia şi 
darea în exploatare a noii infrastructuri.

Or. en

Justificare

The development of Smart Grids will encourage environmentally conscious behaviour and 
improve consumers´ role in positively influencing the market. Clear lines of demarcation need 
to be drawn to ensure that everyone knows where the responsibility lies.

Amendamentul 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

6a. La articolul 9, litera (c) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(c) să gestioneze fluxurile energetice din 
reţea, ţinând seama de schimburile cu 
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alte reţele interconectate. În acest scop, 
operatorul de sistem de transport 
răspunde de asigurarea unui sistem de 
energie electrică sigur, fiabil şi eficient 
şi, în acest context, de asigurarea
disponibilităţii tuturor serviciilor 
auxiliare, inclusiv acelea oferite ca 
răspuns la cerere, în măsura în care 
această disponibilitate nu depinde de 
niciun alt sistem de transport cu care 
este interconectat sistemul său;”

Or. en

(Se adaugă conceptul de „răspuns la cerere” la articolul 9 litera (c) din Directiva 
2003/54/CE)

Justificare

In order to improve energy efficiency, it is important that consumers actively participate in 
ancillary services markets, particularly when they are able to reduce demand, thus avoiding 
generation increases.

Amendamentul 274
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

6a. La articolul 9, litera (c) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(c) să gestioneze fluxurile energetice din 
reţea pe baza unor norme regionale 
comune, ţinând seama de schimburile cu 
alte reţele interconectate. În acest scop, 
operatorul de sistem de transport 
răspunde de asigurarea unui sistem de 
energie electrică sigur, fiabil şi eficient 
şi, în acest context, de asigurarea 
disponibilităţii şi furnizării tuturor 
serviciilor auxiliare la nivel regional, pe 
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baza normelor comune, în măsura în care 
această disponibilitate nu depinde de 
niciun alt sistem de transport cu care 
este interconectat sistemul său;”

Or. en

(Se modifică anumite elemente la articolul 9 litera (c) din Directiva 2003/54/CE, păstrând 
structura textului)

Justificare

More should be done to ensure efficient cooperation between TSOs at regional level. These 
should agree common standards at regional level. This would eliminate current inefficiencies 
related to the existence of national standards and to facilitate market activities.

Amendamentul 275
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

6b. La articolul 9, litera (d) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(d) să furnizeze operatorului oricărei 
alte reţele interconectate cu reţeaua sa 
informaţii suficiente pentru a asigura 
siguranţa şi eficienţa exploatării, 
dezvoltarea coordonată şi 
interoperabilitatea reţelei interconectate, 
utilizând în mod comun aceste informaţii 
şi convenind asupra normelor comune de 
operare, întreţinere şi dezvoltare a 
sistemului;”

Or. en

(Se modifică anumite elemente la articolul 9 litera (d) din Directiva 2003/54/CE, păstrând 
structura textului)
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Justificare

More should be done to ensure efficient cooperation between TSOs at regional level. These 
should agree common standards at regional level. This would eliminate current inefficiencies 
related to the existence of national standards and to facilitate market activities.

Amendamentul 276
Šarūnas Birutis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera f

Text propus de Comisie Amendament

6c. La articolul 9, litera (f) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(f) să furnizeze informaţiile necesare 
utilizatorilor de reţea pentru accesul 
eficient la reţea, pe baza normelor 
comune.”

Or. en

(Se modifică anumite elemente la articolul 9 litera (f) din Directiva 2003/54/CE, păstrând 
structura textului)

Justificare

More should be done to ensure efficient cooperation between TSOs at regional level. These 
should agree common standards at regional level. This would eliminate current inefficiencies 
related to the existence of national standards and to facilitate market activities.

Amendamentul 277
Mechtild Rothe

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera fa (nouă)
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Text propus de Comisie Amendament

6d. La articolul 9 se adaugă următoarea 
literă:
„(fa) să garanteze dezvoltarea unei reţele 
europene bine interconectate, în special în 
legătură cu crearea unei reţele europene 
offshore.”

Or. en

(Se adaugă o literă nouă – (fa) la articolul 9 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Besides smoothing variability, interconnection can reduce balancing costs, encourage true 
competition, and support the development of a smart European grid. With regard to EU`s 
TEN-E priority project of the offshore wind power connection in Baltic and North Sea and the 
potential of Europe's offshore wind energy resources, TSO`s have to ensure the development 
of a smart European offshore grid.

Amendamentul 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

6d. La articolul 9 se introduce următoarea 
literă:
„(fa) să facă o estimare a gradului de
adecvare a reţelei electrice, de ale cărei 
rezultate ar trebui să se ţină seama în 
cadrul bilanţului estimativ european la 
care se face referire în Regulamentul 
(CE) nr. 1228/2003.” 

Or. fr

(Se adaugă o literă nouă – (fa) la articolul 9 din Directiva 2003/54/CE)
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Justificare

Estimates of the supply-demand balance should be drawn up by the TSOs in order to monitor 
the adequacy of generation capacity in relation to growing demand. This task is necessary so 
that, at European level, the group of TSOs can produce an estimate for the whole Union. 

Amendamentul 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera fa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

6d. La articolul 9 se introduce următoarea 
literă:
„(fa) să mărească la maximum 
capacitatea de transport oferită pieţei şi să 
nu facă discriminări între furnizorii din 
ţara lor de origine şi cei din afara acesteia 
atunci când alocă capacităţi şi întrerup 
accesul la acestea de o parte şi de alta a 
graniţei.”

Or. en

(Se adaugă o literă nouă – (fa) la articolul 9 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

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

Amendamentul 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – litera fb (nouă)
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Text propus de Comisie Amendament

6e. La articolul 9 se introduce următoarea 
literă:
„(fb) să întocmească un program de 
întreţinere al OST pentru a garanta o 
calitate corespunzătoare a furnizării. 
Autoritatea publică naţională competentă 
ar trebui să monitorizeze conformitatea cu 
acest program de întreţinere.” 

Or. fr

(Se adaugă o literă nouă – (fb) la articolul 9 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

TSOs should be required to formalize a network maintenance programme, under the control 
of the competent public authority. This programme would ensure that the infrastructure was 
well maintained and remained in good condition.  

Amendamentul 281
Dominique Vlasto

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

Text propus de Comisie Amendament

6f. La articolul 9 se introduce următorul 
alineat:
„Fiecare operator de sistem de transport 
ia în considerare în mod corespunzător, în 
cadrul sarcinilor sale, avantajele regiunii 
în care operează. Fără a aduce atingere 
drepturilor acţionarilor legate de 
profitabilitatea investiţiei şi de necesarul 
de capital, deciziile operative şi de 
investiţii luate de un operator de sistem de 
transport trebuie să fie în acord cu 
planurile de investiţii la nivel comunitar şi 
regional în conformitate cu articolele 2c 
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şi 2d din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 şi să faciliteze dezvoltarea 
pieţei, integrarea pieţei şi să optimizeze 
creşterea bunăstării cel puţin la nivel 
regional.”

Or. en

(Se adaugă un punct nou – 1a – la articolul 9 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

This new provision aims at ensuring that transmission system operators always consider as 
first priority the needs of the region they operate in. In particular, they should ensure that the 
socio-economic welfare is improved inside their region and even beyond (across regions).

Amendamentul 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6g (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 9 – alineatele 1a - 1k (noi)

Text propus de Comisie Amendament

6g. La articolul 9 se introduc următoarele 
alineate:
„Operatorii de sisteme de transport 
întocmesc un plan de dezvoltare a reţelei 
pe 10 ani, cel puţin o dată la doi ani. 
Aceştia adoptă măsuri eficiente pentru a 
garanta adecvarea reţelei şi siguranţa 
furnizării.
Planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani 
trebuie în primul rând:
(a) să indice actorilor de pe piaţă 
principalele infrastructuri de transport 
care ar trebui să fie construite în viitorii 
zece ani;
(b) să cuprindă toate investiţiile deja 
hotărâte şi să identifice noi investiţii 
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pentru care trebuie să se ia o decizie de 
implementare în următorii zece ani. 
Pentru a întocmi acest plan de dezvoltare 
pe zece ani, fiecare operator de sistem de 
transport va face o estimare rezonabilă a 
evoluţiei producţiei, consumului şi 
schimburilor cu alte ţări, luând în calcul 
planurile existente de investiţii în reţele la 
nivel regional şi european. Operatorii de 
sisteme de transport trimit în timp util 
proiectul acestui plan organismului 
naţional competent.
Organismul naţional competent se 
consultă cu toţi utilizatorii semnificativi ai 
reţelei asupra fondului proiectului de plan 
într-un mod deschis şi transparent şi 
poate publica rezultatele procesului de 
consultare, în special potenţialele 
necesităţi de investiţii. 
Organismul naţional competent 
cercetează dacă proiectul de plan de 
dezvoltare a reţelei pe zece ani acoperă 
toate necesităţile de investiţii identificate 
cu ocazia consultării. Organismul 
naţional competent  poate obliga 
operatorul de sistem de transport să-şi 
modifice proiectul de plan.
Organismul naţional competent poate fi 
autoritatea naţională de reglementare, 
orice altă autoritate publică naţională 
competentă sau un administrator pentru 
dezvoltarea reţelei constituit de către 
operatorii de sisteme de transport. În acest 
din urmă caz, operatorii de sisteme de 
transport trimit autorităţii publice 
naţionale competente spre aprobare 
proiectul de statut, lista membrilor şi 
normele de procedură.
În cazul în care operatorul de sistem de 
transport refuză să pună în aplicare o 
investiţie anume care figurează în planul 
de dezvoltare a reţelei pe 10 ani şi care 
trebuie executată în următorii trei ani, 
statele membre garantează că autoritatea 
naţională de reglementare sau orice altă 
autoritate publică naţională competentă 
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are competenţa de a lua una din 
următoarele măsuri:
(a) să solicite prin orice mijloace legale 
operatorului de sistem de transport să-şi 
execute obligaţiile privind investiţiile 
folosindu-şi resursele financiare sau
(b) să invite investitori independenţi să 
participe la o licitaţie pentru investiţiile 
necesare într-un sistem de transport, 
putând în acelaşi timp să oblige 
operatorul de sistem de transport:
(i) să accepte finanţarea de către un terţ; 
(ii) să accepte construirea de către un terţ
sau să construiască noile obiective 
respective şi
(iii) să opereze noul obiectiv respectiv. 
Acordurile financiare aferente sunt 
supuse aprobării autorităţii naţionale de 
reglementare sau a oricărei alte autorităţi 
publice naţionale competente. În ambele 
cazuri, reglementările privind tarifele 
trebuie să permită acoperirea costurilor 
acestor investiţii din veniturile realizate.

Autoritatea publică naţională competentă 
monitorizează şi evaluează implementarea 
planului de investiţii.
Operatorii de sisteme de transport au 
obligaţia de a institui şi de a publica 
proceduri transparente şi eficiente pentru 
conectarea nediscriminatorie la reţea a 
noilor centrale electrice. Aceste proceduri 
sunt supuse aprobării autorităţii naţionale 
de reglementare sau a oricărei alte 
autorităţi publice naţionale competente.
Operatorii de sisteme de transport nu au 
dreptul să refuze conectarea unei centrale 
electrice noi invocând motivul unor 
posibile viitoare limitări ale capacităţii 
existente a reţelei, de exemplu 
congestionări ale părţilor îndepărtate ale 
reţelei de transport. Operatorul de sistem 
de transport are obligaţia de a furniza 
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informaţiile necesare.
Operatorii de sisteme de transport nu au 
dreptul să refuze un nou punct de 
conectare invocând ca unic motiv faptul 
că acest lucru va antrena costuri 
suplimentare din cauza creşterii 
capacităţii elementelor din reţea aflate în 
imediata vecinătate a punctului de 
conectare.”

Or. en

Justificare

This guarantees that TSO cannot prevent investments into the grid or non-discriminatory 
access of new power plant projects. This shall be applied to all TSOs. They prevent 
discriminatory influence on the TSO, be it via ownership measures inside a vertically 
integrated undertaking or via other forms not based on ownership.

The amendment ascertains necessary investments. If the TSO rejects a specific investment, 
either the authority requests the TSO to invest or launches a tendering procedure.

Amendamentul 283
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolele 10 şi 10a

Text propus de Comisie Amendament

8. Se inserează articolele 10 şi 10a după 
cum urmează:

eliminat

„Articolul 10
Operatorii independenţi de sistem
(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparţine unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
acorda derogări de la dispoziţiile 
articolului 8 alineatul (1), cu condiţia 
desemnării, de către un stat membru, la 
propunerea proprietarului sistemului de 
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transport şi sub rezerva validării 
respectivei desemnări de către Comisie, a 
unui operator independent de sistem. 
Întreprinderile integrate pe verticală care 
deţin un sistem de transport nu pot fi în 
niciun caz împiedicate să ia măsurile 
necesare în vederea respectării articolului 
8 alineatul (1).
(2) Statul membru poate aproba şi 
desemna un operator independent de 
sistem numai în cazul în care:
(a) operatorul candidat a demonstrat că 
îndeplineşte cerinţele prevăzute la 
articolul 8 alineatul (1) literele (b), (c) şi 
(d); 
(b) operatorul candidat a demonstrat că 
dispune de resursele financiare, precum şi 
de resursele tehnice şi umane necesare în 
vederea îndeplinirii sarcinilor sale în 
conformitate cu articolul 9;
(c) operatorul candidat şi-a asumat 
angajamentul de a respecta un plan de 
dezvoltare a reţelei pe 10 ani, propus de
autoritatea de reglementare;
(d) proprietarul sistemului de transport şi-
a demonstrat capacitatea de a-şi respecta 
obligaţiile care îi revin în conformitate cu 
alineatul (6). În acest scop, acesta 
prezintă toate proiectele de acorduri 
contractuale încheiate cu întreprinderea 
candidată şi cu orice altă entitate 
relevantă;
(e) operatorul candidat şi-a demonstrat 
capacitatea de a-şi respecta obligaţiile în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică*, inclusiv cooperarea 
operatorilor de sisteme de transport la 
nivel european şi regional.
(3) Întreprinderile care au fost certificate 
de către autoritatea naţională de 
reglementare ca îndeplinind dispoziţiile 
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articolului 8a şi ale articolului 10 
alineatul (2) sunt aprobate şi desemnate 
ca operatori independenţi de sistem de 
către statele membre. Se aplică procedura 
de certificare prevăzută la articolul 8b.
(4) În cazul în care Comisia a luat o 
decizie în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 8b şi constată că 
autoritatea de reglementare nu a dus la 
îndeplinire decizia în termen de două luni, 
Comisia desemnează, într-un interval de 
şase luni, la propunerea Agenţiei pentru 
cooperarea autorităţilor de reglementare 
în domeniul energetic şi după consultarea 
proprietarului sistemului de transport şi a 
operatorului sistemului de transport, un 
operator independent de sistem, pentru o 
perioadă de 5 ani. Proprietarul sistemului 
de transport poate, în orice moment, să 
propună autorităţii de reglementare 
desemnarea unui nou operator 
independent de sistem, în conformitate cu 
procedura de la articolul 10 alineatul (1).
(5) Fiecare operator independent de 
sistem răspunde de acordarea şi 
gestionarea accesului terţilor, inclusiv de 
colectarea taxelor de acces şi a tarifelor 
de congestionare, precum şi a plăţilor 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, cât 
şi de exploatarea, întreţinerea şi 
dezvoltarea sistemului de transport şi de 
garantarea capacităţii pe termen lung a 
acestuia de a satisface cererile rezonabile 
prin planificarea investiţiilor. În ceea ce 
priveşte dezvoltarea reţelei, operatorul 
independent de sistem este responsabil de 
proiectarea (inclusiv de procedura de 
autorizare), construcţia şi darea în 
exploatare a noii infrastructuri. În acest 
sens, acesta acţionează ca un operator de 
sistem de transport în conformitate cu 
prezentul capitol. Proprietarii de sisteme 
de transport nu pot fi responsabili de 
acordarea şi gestionarea accesului 
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terţilor, şi nici de planificarea investiţiilor.
(6) În cazul desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarul 
sistemului de transport:
(a) asigură pe deplin cooperarea relevantă 
şi sprijinul necesar operatorului 
independent de sistem în vederea 
îndeplinirii sarcinilor acestuia, furnizând 
acestuia, în special, toate informaţiile 
necesare;
(b) finanţează investiţiile decise de către 
operatorul independent de sistem şi 
aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanţate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanţare fac obiectul 
aprobării de către autoritatea naţională de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiţii, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât şi cu alte părţi 
interesate;
(c) asigură acoperirea riscurilor de 
răspundere privind activele reţelei, 
excluzându-se răspunderea legată de 
sarcinile operatorului independent de 
sistem;
(d) oferă garanţii în scopul facilitării 
finanţării eventualelor extinderi ale 
reţelei, cu excepţia investiţiilor în cazul 
cărora şi-a dat acordul cu privire la 
finanţarea de către orice parte interesată, 
inclusiv de către operatorul independent 
de sistem, în temeiul literei (b). 
(7) În strânsă cooperare cu autoritatea de 
reglementare, autoritatea naţională 
competentă în materie de concurenţă are 
toate competenţele relevante pentru a 
monitoriza în mod eficient respectarea de 
către proprietarul sistemului de transport 
a obligaţiilor sale în temeiul alineatului 
(6).



AM\718659RO.doc 75/109 PE404.394v02-00

RO

Articolul 10a
Separarea întreprinderilor care deţin 
sisteme de transport
(1) În situaţia desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenţi, cel puţin în ceea ce priveşte 
forma lor juridică, organizarea şi 
procesul de luare a deciziilor, faţă de alte 
activităţi care nu au legătură cu 
transportul.
(2) Pentru a asigura independenţa 
proprietarilor de sisteme de transport 
menţionaţi la alineatul (1), se aplică 
următoarele criterii minime:
(a) persoanele din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport nu 
pot face parte din structurile 
întreprinderii integrate de energie 
electrică, care răspunde, direct sau 
indirect, de gestionarea zilnică a 
activităţilor de producţie, distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice;
(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de 
management din cadrul întreprinderii 
proprietare a sistemului de transport sunt 
luate în considerare, astfel încât să se 
asigure posibilitatea acestora de a acţiona 
independent; 
(c) întreprinderea proprietară a sistemului 
de transport stabileşte un program de 
conformitate, care conţine măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse şi se asigură 
că respectarea acestuia este monitorizată 
în mod adecvat. Programul enumeră 
obligaţiile specifice impuse angajaţilor 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
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autorităţii de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.
(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină şi efectivă 
de către proprietarii de sisteme de 
transport a dispoziţiilor alineatului (2) din 
prezentul articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 284
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparţine unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
acorda derogări de la dispoziţiile articolului 
8 alineatul (1), cu condiţia desemnării, de 
către un stat membru, la propunerea 
proprietarului sistemului de transport şi sub 
rezerva validării respectivei desemnări de 

(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparţine unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive sau în cazul în care un 
stat membru consideră oportun în vederea 
asigurării condiţiilor pentru funcţionarea 
efectivă a Reţelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport de energie 
electrică sau pentru instituirea unui 
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către Comisie, a unui operator independent 
de sistem. Întreprinderile integrate pe 
verticală care deţin un sistem de transport 
nu pot fi în niciun caz împiedicate să ia 
măsurile necesare în vederea respectării 
articolului 8 alineatul (1).

operator de sistem de transport 
supranaţional, statele membre pot acorda 
derogări de la dispoziţiile articolului 8 
alineatul (1), cu condiţia desemnării, de 
către un stat membru, la propunerea 
proprietarului sistemului de transport şi sub 
rezerva validării respectivei desemnări de 
către Comisie, a unui operator independent 
de sistem. Întreprinderile integrate pe 
verticală care deţin un sistem de transport 
nu pot fi în niciun caz împiedicate să ia 
măsurile necesare în vederea respectării 
articolului 8 alineatul (1).

Or. en

Justificare

The objective of this amendment is to bring the TSO and ISO models on the same footing as a 
way to provide a coherent model for system operation throughout Europe and to facilitate the 
establishment of regional or pan-European system operators. The Member States should have 
the possibility to choose between two equal options (ownership unbundling and creation of 
the independent system operator).

Amendamentul 285
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparţine unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
acorda derogări de la dispoziţiile articolului 
8 alineatul (1), cu condiţia desemnării, de 
către un stat membru, la propunerea 
proprietarului sistemului de transport şi sub 
rezerva validării respectivei desemnări de 
către Comisie, a unui operator independent 
de sistem. Întreprinderile integrate pe 
verticală care deţin un sistem de transport 
nu pot fi în niciun caz împiedicate să ia 
măsurile necesare în vederea respectării 
articolului 8 alineatul (1).

(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparţine unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
acorda derogări de la dispoziţiile articolului 
8 alineatul (1), cu condiţia desemnării, de 
către un stat membru, pentru statul 
membru respectiv, la propunerea 
proprietarului sistemului de transport şi sub 
rezerva validării respectivei desemnări de 
către Comisie, a unui operator independent 
de sistem. Întreprinderile integrate pe 
verticală care deţin un sistem de transport 
nu pot fi în niciun caz împiedicate să ia 
măsurile necesare în vederea respectării 
articolului 8 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Amendment clarifies that only one ISO can be designated within a Member State. The 
development of regional markets would not be helped by the creation of multiple ISOs within 
a single Member State.

Amendamentul 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(1a) În vederea asigurării unei 
transformări progresive, derogarea este o 
măsură temporară care nu poate dura 
mai mult de patru ani. Rezultatul este 
separarea proprietăţii.”
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Or. en

Justificare

If this alternative derogation remains unchanged, it will require a set of complex governance 
rules and a problematic coordination between the owners of the grid and its management 
under ISO. Indeed, the ISO solution presents criticalities regarding the 
development/maintenance of the grid and the definition roles and responsibilities in the 
operation activity. It could create an adverse environment for investments with a negative 
impact on the system adequacy and the security of supply.

Amendamentul 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de management 
din cadrul întreprinderii proprietare a 
sistemului de transport sunt luate în 
considerare, astfel încât să se asigure 
posibilitatea acestora de a acţiona 
independent;

(b) trebuie luate măsuri adecvate pentru a 
garanta că interesele profesionale ale 
persoanelor din structurile de management 
din cadrul întreprinderii proprietare a 
sistemului de transport sunt luate în 
considerare, astfel încât să se elimine orice 
factor care ar putea descuraja 
independenţa acestora de acţiune;

Or. it

Justificare

This is intended to take account of the system of incentives to ensure the independence of the 
transmission system owner.
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Amendamentul 288
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Întreprinderile care au fost certificate 
de către autoritatea naţională de 
reglementare ca îndeplinind dispoziţiile 
articolului 8a şi ale articolului 10 
alineatul (2) sunt aprobate şi desemnate ca 
operatori independenţi de sistem de către 
statele membre. Se aplică procedura de 
certificare prevăzută la articolul 8b.

(3) Întreprinderile care au fost certificate 
de către autoritatea naţională de 
reglementare ca îndeplinind dispoziţiile 
articolului 8a şi ale articolului 10 
alineatul (2) sunt aprobate şi desemnate ca 
operatori independenţi de sistem de către 
statele membre. Se aplică procedura de 
certificare prevăzută la articolul 8b şi la 
articolul x din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003.

Or. en

Amendamentul 289
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care Comisia a luat o decizie 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 8b şi constată că autoritatea de 
reglementare nu a dus la îndeplinire decizia 
în termen de două luni, Comisia 
desemnează, într-un interval de şase luni, 
la propunerea Agenţiei pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare în domeniul 
energetic şi după consultarea 
proprietarului sistemului de transport şi a 
operatorului sistemului de transport, un 
operator independent de sistem, pentru o 
perioadă de 5 ani. Proprietarul sistemului 

(4) În cazul în care Comisia a luat o decizie 
de tipul celei menţionate la articolul x din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 (fostul 
articol 8b alineatul (8) litera (b) din 
Directiva xx) şi constată că autoritatea de 
reglementare nu a dus la îndeplinire decizia 
în termen de două luni, Comisia 
desemnează un operator independent de 
sistem în conformitate cu articolul x din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003.
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de transport poate, în orice moment, să 
propună autorităţii de reglementare 
desemnarea unui nou operator 
independent de sistem, în conformitate cu 
procedura de la articolul 10 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 290
Catherine Stihler, David Martin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Fiecare operator independent de sistem 
răspunde de acordarea şi gestionarea 
accesului terţilor, inclusiv de colectarea 
taxelor de acces şi a tarifelor de 
congestionare, precum şi a plăţilor 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, cât şi de 
exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea 
sistemului de transport şi de garantarea 
capacităţii pe termen lung a acestuia de a
satisface cererile rezonabile prin 
planificarea investiţiilor. În ceea ce 
priveşte dezvoltarea reţelei, operatorul 
independent de sistem este responsabil de 
proiectarea (inclusiv de procedura de 
autorizare), construcţia şi darea în 
exploatare a noii infrastructuri. În acest 
sens, acesta acţionează ca un operator de 
sistem de transport în conformitate cu 
prezentul capitol. Proprietarii de sisteme 
de transport nu pot fi responsabili de 
acordarea şi gestionarea accesului 
terţilor, şi nici de planificarea investiţiilor.

(5) Fiecare operator independent de sistem 
răspunde de acordarea şi gestionarea 
accesului terţilor, inclusiv de colectarea 
taxelor de acces şi a tarifelor de 
congestionare, precum şi a plăţilor 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, cât şi de 
operarea sistemului, inclusiv 
configurarea reţelei în timp real, 
echilibrarea şi siguranţa exploatării.
Fiecare operator de sistem de transport 
independent, împreună cu proprietarii 
sistemului de transport implicaţi, 
formulează acorduri pentru a asigura pe 
termen lung capacitatea sistemului de a 
face faţă unei cereri normale prin 
planificarea investiţiilor.

Or. en
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Justificare

Preferential commercial arrangements that vertically integrated companies grant to affiliates 
or to punitive charges for competitors all contribute to the failure of the internal market in 
electricity. This amendment strengthens the Commissions proposals for an ISO model.

Amendamentul 291
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Fiecare operator independent de sistem 
răspunde de acordarea şi gestionarea 
accesului terţilor, inclusiv de colectarea 
taxelor de acces şi a tarifelor de 
congestionare, precum şi a plăţilor 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, cât şi de 
exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea 
sistemului de transport şi de garantarea 
capacităţii pe termen lung a acestuia de a 
satisface cererile rezonabile prin
planificarea investiţiilor. În ceea ce 
priveşte dezvoltarea reţelei, operatorul 
independent de sistem este responsabil de 
proiectarea (inclusiv de procedura de 
autorizare), construcţia şi darea în 
exploatare a noii infrastructuri. În acest 
sens, acesta acţionează ca un operator de 
sistem de transport în conformitate cu 
prezentul capitol. Proprietarii de sisteme 
de transport nu pot fi responsabili de 
acordarea şi gestionarea accesului 
terţilor, şi nici de planificarea investiţiilor.

(5) Fiecare operator independent de sistem 
răspunde de acordarea şi gestionarea 
accesului terţilor, inclusiv de colectarea 
taxelor de acces şi a tarifelor de 
congestionare, precum şi a plăţilor 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, cât şi de 
operarea sistemului, inclusiv 
configurarea reţelei în timp real, 
echilibrarea şi siguranţa exploatării.
Fiecare operator de sistem de transport 
independent, împreună cu proprietarii 
sistemului de transport implicaţi, 
formulează acorduri pentru a asigura pe 
termen lung capacitatea sistemului de a 
face faţă unei cereri normale prin 
planificarea investiţiilor.

Or. en
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Amendamentul 292
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 6 – litera aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(aa) încheie un acord, cu aprobarea 
autorităţii naţionale de reglementare, cu 
operatorul independent de sistem de 
transport pentru a asigura o cooperare de 
succes cu acesta în întreţinerea şi 
dezvoltarea sistemului de transport;

Or. en

Amendamentul 293
Catherine Stihler, David Martin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 6 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) finanţează investiţiile decise de către 
operatorul independent de sistem şi 
aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanţate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanţare fac obiectul aprobării 
de către autoritatea naţională de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiţii, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât şi cu alte părţi 
interesate;

(b) efectuează investiţiile decise în 
cooperare cu operatorul independent de 
sistem şi aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanţate de către orice parte 
interesată. Măsurile relevante cu privire la 
finanţare fac obiectul aprobării de către 
autoritatea naţională de reglementare. 
Înainte de aprobarea respectivelor
investiţii, autoritatea de reglementare se 
consultă atât cu proprietarul activelor, cât 
şi cu alte părţi interesate;

Or. en
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Justificare

This amendment strengthens the Commissions proposals for an ISO model.

Amendamentul 294
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 6 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) finanţează investiţiile decise de către
operatorul independent de sistem şi 
aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanţate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanţare fac obiectul aprobării 
de către autoritatea naţională de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiţii, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât şi cu alte părţi 
interesate;

(b) efectuează investiţiile decise în 
cooperare cu operatorul independent de 
sistem şi aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanţate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanţare fac obiectul aprobării 
de către autoritatea naţională de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiţii, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât şi cu alte părţi 
interesate;

Or. en

Amendamentul 295
Catherine Stihler, David Martin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) încheie un acord, cu aprobarea 
autorităţii de reglementare, cu operatorul 
independent de sistem de transport pentru 
a asigura o cooperare de succes cu acesta 
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în întreţinerea şi dezvoltarea sistemului de 
transport.

Or. en

Justificare

Preferential commercial arrangements that vertically integrated companies grant to affiliates 
or to punitive charges for competitors all contribute to the failure of the internal market in 
electricity. This amendment strengthens the Commissions proposals for an ISO model.

Amendamentul 296
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10a – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) întreprinderea proprietară a sistemului 
de transport stabileşte un program de 
conformitate, care conţine măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse şi se asigură 
că respectarea acestuia este monitorizată 
în mod adecvat. Programul enumeră 
obligaţiile specifice impuse angajaţilor 
pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana 
sau organismul care răspunde de 
monitorizarea programului de conformitate 
prezintă în fiecare an autorităţii de 
reglementare un raport care detaliază 
măsurile luate. Acest raport anual se 
publică.

(c) întreprinderea proprietară a sistemului 
de transport stabileşte un program de 
conformitate, care conţine măsurile luate 
pentru a se oferi un acces echitabil şi a se 
garanta că practicile discriminatorii sunt 
excluse. Programul enumeră obligaţiile 
specifice impuse angajaţilor pentru 
realizarea acestui obiectiv. Persoana sau 
organismul care răspunde de monitorizarea 
programului de conformitate prezintă în 
fiecare an autorităţii de reglementare un 
raport care detaliază măsurile luate. Acest 
raport anual se publică.

Or. en

Justificare

Extends the compliance provisions to be applied to distribution system operators.
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Amendamentul 297
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10a – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) conformitatea cu programul este 
monitorizată în mod corespunzător de 
către o persoană sau o entitate desemnată,
denumită în continuare „agent de 
conformitate” care este complet 
independent şi are acces la toate 
informaţiile necesare din partea 
proprietarului sistemului de transport şi a 
societăţilor afiliate cu acesta, pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale;

Or. en

Justificare

Introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Amendamentul 298
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10a – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(cb) conformitatea este supravegheată de 
către un consiliu de conformitate care 
cuprinde majoritatea membrilor, 
independenţi de societatea integrată pe 
verticală. Persoana sau organismul care 
răspunde de monitorizarea programului 
de conformitate prezintă în fiecare an 
autorităţii naţionale de reglementare un 
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raport care detaliază măsurile luate. Acest 
raport anual se publică.

Or. en

Justificare

Introduces the concept of a compliance board to oversee at a senior level the work of the 
compliance office/officer.

Amendamentul 299
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină şi efectivă 
de către proprietarii de sisteme de 
transport a dispoziţiilor alineatului (2) din 
prezentul articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Unbundling provisions are a key part of the liberalisation of the electricity market and 
therefore can in no way be regarded as ‘non-essential’. Company law is also affected, and, 
given the importance of company law for the economy, this fact cannot be described as ‘non-
essential’.
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Amendamentul 300
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină şi efectivă 
de către proprietarii de sisteme de 
transport a dispoziţiilor alineatului (2) din 
prezentul articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Comitology, with its associated lack of democratic legitimacy, should not be used to 
determine the content of the unbundling provisions for the ISO model. It should be left to the 
Member States that choose or have chosen the ISO model to determine the substance of the 
provisions. 

Amendamentul 301
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Article 1 – point 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină şi efectivă 
de către proprietarii de sisteme de 
transport a dispoziţiilor alineatului (2) din 
prezentul articol. Această măsură, care 

eliminat
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are scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

Or. en

Justificare

Deletion of comitology procedure.

Amendamentul 302
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(3a) În cazul în care integrarea pe 
verticală este menţinută prin intermediul 
unui stat membru care deţine un pachet 
de control atât la operatorul de sistem de 
transport cât şi la întreprinderile care 
îndeplinesc funcţiile de producere şi 
furnizare, se aplică alineatele 2 şi 3.”

Or. en

Justificare

It is essential that there is a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies.
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Amendamentul 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 10b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

8a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 10b
Separarea legală efectivă şi eficientă a 
sistemelor de transport
I. Active, echipamente, personal şi 
identitate
(1) Operatorii de sisteme de transport 
beneficiază de toate resursele umane, 
fizice şi financiare ale unei întreprinderi 
integrate pe verticală, necesare pentru 
activitatea curentă de transport de energie 
electrică, în special:
(i) operatorul sistemului de transport 
deţine activele necesare pentru activitatea 
curentă de transport de energie electrică;
(ii) operatorul sistemului de transport 
angajează personalul necesar pentru 
activitatea curentă de transport de energie 
electrică;
(iii) resursele adecvate pentru proiectele 
de investiţii viitoare se alocă în cadrul 
planului financiar anual.
Printre activităţile considerate necesare 
pentru activitatea curentă de transport de 
energie electrică menţionată la paragraful 
anterior se numără cel puţin următoarele:
- reprezentarea operatorului sistemului de 
transport, contacte cu terţi şi cu 
autorităţile de reglementare;
- acordarea şi gestionarea accesului 
terţilor la reţea, mai ales accesul noilor 
operatori de pe piaţă şi al producătorilor 
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de energii regenerabile;
- colectarea taxelor de acces şi a tarifelor 
de congestionare, precum şi a plăţilor 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport, în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;
- exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea 
sistemului de transport;
- planificarea investiţiilor asigurându-se 
capacitatea pe termen lung a sistemului 
de a face faţă unei cereri normale şi 
garantându-se siguranţa aprovizionării;
- servicii juridice;
- servicii de contabilitate şi de IT.
(2) Sunt interzise închirierea de personal 
şi prestarea de servicii pentru sau de către 
orice sucursală a întreprinderii integrate 
pe verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie sau furnizare.
(3) Operatorul sistemului de transport nu 
se va angaja în nicio afacere sau activitate 
în afara celei de transport, care ar putea fi 
în conflict cu atribuţiile sale, incluzând 
aici deţinerea de acţiuni sau de 
participaţii la orice întreprindere sau la o 
parte a întreprinderii integrate pe 
verticală sau la orice altă societate din 
domeniul electricităţii sau gazelor. Pentru 
derogări este necesar acordul prealabil al 
autorităţii naţionale de reglementare, 
acestea fiind limitate la deţinerea de 
acţiuni şi participaţii la alte societăţi din 
reţea.
(4) Operatorul sistemului de transport are 
propria identitate juridică, care diferă în 
mod semnificativ de cea a întreprinderii 
integrate pe verticală, având identitate de 
marcă, activitate de comunicare şi sediu 
proprii.
(5) Operatorul de sistem de transport nu 
dezvăluie nicio informaţie sensibilă sau 
care poate genera avantaje comerciale 
niciunei firme participante la 
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întreprinderea integrată pe verticală, 
decât dacă dezvăluie astfel de informaţii 
tuturor participanţilor de pe piaţă într-un 
mod nediscriminatoriu. Operatorul de 
sistem de transport defineşte aceste 
informaţii în cooperare cu autoritatea 
naţională de reglementare.
(6) Situaţiile financiare ale operatorilor 
de sisteme de transport sunt auditate de 
un auditor diferit de cel care auditează 
întreprinderea integrată pe verticală şi 
toate întreprinderile afiliate acesteia. 
II. Independenţa conducerii operatorului 
sistemului de transport şi a preşedintelui 
executiv/comitetului director
(7) Deciziile de numire şi de încetare 
înainte de termen a relaţiei de muncă cu 
directorul executiv/membrii comitetului 
director al operatorului sistemului de 
transport, precum şi deciziile de încheiere 
sau de încetare înainte de termen a 
respectivelor contracte de muncă cu 
aceste persoane sunt comunicate 
autorităţii naţionale de reglementare. 
Deciziile şi contractele respective pot 
dobândi caracter obligatoriu numai în 
cazul în care, în decurs de trei săptămâni 
de la înştiinţare, autoritatea naţională de 
reglementare nu s-a folosit de dreptul său 
de veto. Dreptul de veto poate fi exercitat 
în cazul unei numiri şi al încheierii 
contractelor respective, dacă există semne 
serioase de întrebare cu privire la 
independenţa profesională a directorului 
executiv sau a membrului comitetului 
director desemnat; în cazul încetării 
înainte de termen a relaţiei de muncă şi a 
contractelor cu directorul executiv/un 
membru al comitetului director , dreptul 
de veto poate fi exercitat dacă există 
îndoieli serioase cu privire la temeiul şi 
justificarea unei astfel de încetări a 
relaţiei de muncă. 
(8) Directorului executiv sau membrilor 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport le este garantat 
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dreptul efectiv la o cale de recurs pe lângă 
autoritatea de reglementare sau o instanţă 
judecătorească în cazul încetării înainte 
de termen a relaţiei lor de muncă.
(9) Autoritatea naţională de reglementare 
se pronunţă în privinţa recursului în 
termen de şase luni. Excepţiile trebuie 
justificate.
(10) După încetarea relaţiei de muncă cu 
operatorul sistemului de transport, foştii 
directori executivi/ membri ai comitetului 
director în cauză nu pot deţine participaţii 
la nicio firmă asociată a întreprinderii 
integrate pe verticală care desfăşoară 
activităţi de producţie sau de furnizare, 
timp de cel puţin trei ani.
(11) Directorul executiv şi membrii 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport nu pot deţine nicio 
participaţie şi nu pot primi nicio 
compensaţie de la o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală, alta 
decât operatorul sistemului de transport. 
Remuneraţia sa/lor nu depinde în nicio 
măsură de alte activităţi ale întreprinderii 
integrate pe verticală diferite de cele ale 
operatorului sistemului de transport.
(12) Directorul executiv sau membrii 
comitetului director al operatorului 
sistemului de transport nu pot fi
responsabili, direct sau indirect, pentru 
activităţile zilnice ale altei sucursale a 
întreprinderii integrate pe verticală.
(13) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
mai sus, operatorul sistemului de 
transport are toate drepturile decizionale 
efective în ceea ce priveşte activele 
necesare exploatării, întreţinerii şi 
dezvoltării reţelei, independent de 
întreprinderea integrată din sectorul 
energiei electrice. Acest lucru nu ar trebui 
să împiedice existenţa unor mecanisme de 
coordonare adecvate care să asigure că 
societatea-mamă este capabilă să fixeze 
limite privind gradul de îndatorare 
generală ale filialelor sale. Societatea-
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mamă nu este autorizată să dea indicaţii 
privind operaţiunile de zi cu zi sau 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea liniilor de 
transport care nu depăşesc limitele 
stabilite de planul financiar aprobat sau 
de alt instrument echivalent.
III. Consiliul de supraveghere/ Consiliul 
de administraţie
(14) Preşedintele consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administraţie al operatorului sistemului 
de transport şi toţi membrii consiliului 
respectiv nu pot deţine participaţii la nicio 
firmă asociată a întreprinderii integrate 
pe verticală. De asemenea, aceştia nu pot 
fi membri ai consiliului de 
supraveghere/consiliului de administraţie 
al niciunei firme asociate a întreprinderii 
integrate pe verticală.
(15) Consiliile de supraveghere/consiliile 
de administraţie ale operatorilor de 
sisteme de transport sunt formate din 
membri independenţi numiţi pe un termen 
de cel puţin cinci ani. Numirea lor este 
comunicată autorităţii naţionale de 
reglementare şi devine obligatorie în 
temeiul condiţiilor descrise la alineatul 
(6).
(16) În sensul alineatului (15), un 
membru al consiliului de supraveghere 
sau al consiliului de administraţie al unui 
operator de sistem de transport este
considerat independent dacă nu este 
implicat în nicio afacere sau altă relaţie 
cu întreprinderea integrată pe verticală 
sau cu acţionarii care deţin pachete de 
control sau cu conducerea acestora, care 
să creeze un conflict de interese şi în mod 
deosebit:
(a) nu a fost angajat în cadrul nici unei 
firme asociate a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfăşoară activităţi de 
producţie şi furnizare, în decursul celor 
cinci ani care precedă numirea sa ca 
membru în cadrul consiliului de 
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supraveghere sau al consiliului de 
administraţie;
(b) nu deţine participaţiuni şi nu primeşte 
nicio compensaţie din partea 
întreprinderii integrate pe verticală sau a 
altor întreprinderi afiliate, cu excepţia 
operatorului sistemului de transport;
(c) nu este implicat în nicio relaţie de 
afaceri relevantă cu o firmă asociată a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfăşoară activităţi de furnizare a 
energiei electrice, în timpul mandatului 
său ca membru în cadrul consiliului de 
supraveghere sau al consiliului de 
administraţie;
(d) nu este membru al comitetului director 
al unei societăţi în care întreprinderea 
integrată pe verticală numeşte membri ai 
consiliului de supraveghere / consiliului 
de administraţie.
IV. Agentul de conformitate
(17) Statele membre garantează că 
operatorii de sisteme de transport instituie 
şi implementează un program de 
conformitate care specifică măsurile ce 
trebuie luate pentru a se asigura 
neaplicarea unor practici discriminatorii. 
Programul precizează, de asemenea, 
obligaţiile specifice impuse angajaţilor 
operatorului de sistem de transport pentru 
realizarea acestui obiectiv; Programul 
este supus aprobării autorităţii naţionale 
de reglementare. Conformitatea 
programului este monitorizată în mod 
independent de către agentul de 
conformitate. Autoritatea naţională de 
reglementare are autoritatea de a impune 
sancţiuni în cazul în care operatorul de 
sistem de transport implementează 
programul de conformitate într-un mod 
necorespunzător.
(18) Directorul executiv/comitetul director 
al operatorului sistemului de transport 
numeşte o persoană sau un organism în 
funcţia de agent de conformitate, care este 
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responsabilă pentru:
(i) monitorizarea implementării 
programului de conformitate;
(ii) elaborarea unui raport anual detaliat 
care să specifice măsurile luate pentru 
implementarea programului de 
conformitate şi transmiterea raportului 
respectiv autorităţii naţionale de 
reglementare;  definirea măsurilor pentru 
implementarea programului de 
conformitate şi prezentarea raportului în 
faţa autorităţii de reglementare;
(iii) publicarea de recomandări privind 
programul de conformitate şi 
implementarea acestuia.
(19) Independenţa agentului de 
conformitate este garantată în special prin 
termenii contractului său de muncă.
(20) Agentul de conformitate are ocazia 
să se adreseze periodic consiliului de 
supraveghere/consiliului de administraţie 
al operatorului de sistem de transport şi al 
întreprinderii integrate pe verticală, 
precum şi autorităţilor naţionale de 
reglementare.
(21) Agentul de conformitate participă la 
toate şedinţele consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administraţie al operatorului de sistem de 
transport care abordează următoarele 
chestiuni:
(i) condiţiile de acces şi conectare la reţea, 
inclusiv colectarea taxelor de acces şi a 
tarifelor de congestionare, precum şi a 
plăţilor efectuate în temeiul mecanismului 
de compensare între operatorii de sisteme 
de transport în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;
(ii) proiectele întreprinse în vederea 
operării, întreţinerii şi dezvoltării 
sistemului de transport în reţea, inclusiv 
investiţiile în sistemele de interconectare 
şi conectare;
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(iii) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;
(iv) achiziţiile de energie menite să 
acopere pierderile de energie.
(22) În timpul acestor şedinţe, agentul de 
conformitate nu va dezvălui într-un mod 
discriminatoriu consiliului de 
supraveghere / consiliului de 
administraţie informaţii despre activităţile 
de producţie sau furnizare care pot
genera avantaje comerciale.
(23) Agentul de conformitate are acces la 
toate evidenţele contabile, înregistrările şi 
birourile care prezintă relevanţă ale 
operatorului sistemului de transport şi la 
toate informaţiile necesare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor 
sale.
(24) Agentul de conformitate este numit şi 
îndepărtat din funcţie de către directorul 
executiv/comitetul director numai cu 
aprobarea prealabilă a autorităţii 
naţionale de reglementare. 
(25) Pe o perioadă de cinci ani după 
revocarea mandatului său, agentului de 
conformitate ar trebui să fie împiedicat să 
întreţină relaţii de afaceri cu 
întreprinderea integrată pe verticală.
V: Dezvoltarea reţelei şi autoritatea de a 
lua decizii privind investiţiile
(26) Operatorii de sisteme de transport 
întocmesc un plan de dezvoltare a reţelei 
pe 10 ani, cel puţin o dată la doi ani. 
Aceştia adoptă măsuri eficiente pentru a 
garanta adecvarea reţelei şi siguranţa 
furnizării.
(27) Planul de dezvoltare a reţelei pe 10 
ani trebuie în primul rând:
(a) să indice actorilor de pe piaţă 
principalele infrastructuri de transport 
care ar trebui să fie construite în viitorii 
zece ani;
(b) să cuprindă toate investiţiile deja 



PE404.394v02-00 98/109 AM\718659RO.doc

RO

hotărâte şi să identifice noi investiţii 
pentru care trebuie să se ia o decizie de 
implementare în următorii zece ani.
(28) Pentru a întocmi acest plan de 
dezvoltare pe zece ani, fiecare operator de 
sistem de transport face o estimare 
rezonabilă a evoluţiei producţiei, 
consumului şi schimburilor cu alte ţări, 
luând în calcul planurile existente de 
investiţii în reţele la nivel regional şi 
european. Operatorul sistemului de 
transport trimite în timp util proiectul 
acestui plan autorităţii naţionale de 
reglementare.
(29) Autoritatea naţională de 
reglementare se consultă cu toţi
utilizatorii semnificativi ai reţelei asupra 
proiectului de plan într-un mod deschis şi 
transparent şi poate publica rezultatele 
procesului de consultare, în special 
potenţialele necesităţi de investiţii. 
(30) Autoritatea de reglementare 
cercetează dacă proiectul de plan de 
dezvoltare a reţelei pe zece ani acoperă 
toate necesităţile de investiţii identificate 
cu ocazia consultării. Autoritatea poate 
obliga operatorul de sistem de transport 
să-şi modifice proiectul de plan.
(31) În cazul în care operatorul de sistem 
de transport refuză să pună în aplicare o 
investiţie anume care figurează în planul 
de dezvoltare a reţelei pe 10 ani şi care 
trebuie executată în următorii trei ani, 
statele membre garantează că autoritatea 
naţională de reglementare are competenţa 
de a lua una din următoarele măsuri:
(a) să solicite prin orice mijloace legale 
operatorului de sistem de transport să-şi 
execute obligaţiile privind investiţiile 
folosindu-şi resursele financiare sau
(b) să invite investitori independenţi să 
participe la o licitaţie pentru o investiţie 
necesară într-un sistem de transport, 
putând în acelaşi timp să oblige 
operatorul de sistem de transport:
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- să accepte finanţarea de către un terţ;
- să accepte construirea de către un terţ
sau să construiască noile obiective 
respective şi
- să opereze noul obiectiv în cauză şi
- să oblige operatorul de sistem de 
transport să accepte o majorare de capital 
pentru finanţarea investiţiilor necesare şi 
să permită investitorilor independenţi să 
participe la capital.
Măsurile relevante cu privire la finanţare 
fac obiectul aprobării de către autoritatea 
de reglementare. În ambele cazuri, 
reglementările privind tarifele trebuie să 
permită acoperirea costurilor acestor 
investiţii din veniturile realizate.
(32) Autoritatea naţională de 
reglementare monitorizează şi evaluează 
implementarea planului de investiţii.
VI. Competenţe decizionale privitoare la 
conectarea noilor centrale electrice la 
reţeaua de transport
(33) Operatorii de sisteme de transport au 
obligaţia de a institui şi de a publica 
proceduri transparente şi eficiente pentru 
conectarea nediscriminatorie la reţea a 
noilor centrale electrice. Procedurile sunt 
supuse aprobării autorităţii naţionale de 
reglementare.
(34) Operatorii de sisteme de transport nu 
au dreptul să refuze conectarea unei 
centrale electrice noi invocând motivul 
unor posibile viitoare limitări ale 
capacităţii existente a reţelei, de exemplu 
congestionări ale părţilor îndepărtate ale 
reţelei de transport. Operatorii de sisteme 
de transport au obligaţia de a furniza 
informaţiile necesare.
(35) Operatorii de sisteme de transport nu 
au dreptul să refuze un nou punct de 
conectare invocând ca unic motiv faptul 
că acest lucru va antrena costuri 
suplimentare din cauza creşterii 
capacităţii elementelor din reţea aflate în 
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imediata vecinătate a punctului de 
conectare.
VII. Cooperare regională
(36) Statele membre care merg pe această 
cale trebuie să stabilească obligaţii clare 
pentru operatorii de sisteme de transport 
fixând termene clar definite, care să ducă 
treptat la crearea unui dispecerat regional 
comun pentru problemele de securitate, în 
termen de şase ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei Directive.
(37) În cazul cooperării între mai multe 
state membre la nivel regional şi în urma 
unei solicitări comune din partea acestor 
state membre, Comisia poate desemna un 
coordonator regional.
(38) Coordonatorul regional promovează, 
la nivel regional, cooperarea între 
autorităţile de reglementare şi orice alte 
autorităţi publice competente, operatori de 
reţea, burse de electricitate, utilizatori ai 
reţelei şi actori de pe piaţă. În special, 
coordonatorul regional: 
(a) promovează noi investiţii rentabile în 
interconectări. În acest scop, 
coordonatorul regional acordă asistenţă 
operatorilor de sisteme de transport prin 
întocmirea planului regional de 
interconectare al acestora şi contribuie la 
coordonarea deciziilor acestora cu privire 
la investiţii şi, dacă este cazul, la 
procedura de licitaţie pentru rezervarea 
capacităţii de transport (open season);
(b) promovează utilizarea eficientă şi 
sigură a reţelelor. În acest scop, 
coordonatorul regional contribuie la 
coordonarea între operatorii de sisteme de 
transport, autorităţile naţionale de 
reglementare şi alte autorităţi publice 
naţionale competente prin elaborarea de 
mecanisme comune de alocare şi 
salvgardare;
(c) prezintă anual un raport Comisiei şi 
statelor membre cu privire la progresele 
realizate în regiune şi la orice dificultate 
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sau obstacol care ar putea împiedica 
aceste progrese.
VIII. Sancţiuni
(39) Pentru a-şi putea duce la îndeplinire 
sarcinile alocate prin prezentul articol, 
autoritatea naţională de reglementare:
(i) are dreptul de a solicita orice 
informaţie din partea operatorul de sistem 
de transport şi să contacteze direct întreg 
personalul operatorilor de sisteme de 
transport; dacă mai există dubii, aceleaşi 
drepturi sunt valabile şi în cazul 
întreprinderii integrate pe verticală şi al 
filialelor acesteia;
(ii) poate efectua orice inspecţie necesară 
la operatorii de sisteme de transport şi, 
dacă mai există dubii, la întreprinderea 
integrată pe verticală şi la filialele 
acesteia; se aplică normele prevăzute la 
articolul 20 din Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 1/2003 privind punerea în 
aplicare a normelor de concurenţă 
prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat.
(40) Pentru a-şi duce la îndeplinire 
sarcinile alocate prin prezentul articol, 
autoritatea naţională de reglementare are 
competenţa de a impune sancţiuni 
eficiente, corespunzătoare şi disuasive 
operatorului de sistem de transport şi/sau 
întreprinderii integrate pe verticală în 
cazul nerespectării obligaţiilor care 
decurg din prezentul articol sau a 
oricăror decizii ale autorităţii naţionale de 
reglementare. Această competenţă include 
dreptul de a:
(i) impune amenzi eficiente, 
corespunzătoare şi disuasive în raport cu 
cifra de afaceri a societăţii de operare de 
reţea;
(ii) emite ordine pentru a remedia un 
comportament discriminatoriu;
(iii) retrage, cel puţin parţial, licenţa 
operatorului sistemului de transport în 
cazul încălcării repetate a prevederilor 



PE404.394v02-00 102/109 AM\718659RO.doc

RO

privind separarea activităţii prevăzute în 
prezentul articol.”

Or. en

Justificare

Member States are given the opportunity to further liberalise their markets without having to 
resort to ownership unbundling.

Amendamentul 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

8b. La articolul 11, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Dispecerizarea instalaţiilor de 
producţie şi folosirea interconectărilor 
se stabilesc pe baza unor criterii care pot 
fi aprobate de către statele membre şi 
care trebuie să fie obiective, publicate şi 
aplicate într-un mod nediscriminatoriu, 
care să asigure funcţionarea 
corespunzătoare a pieţei interne a 
energiei electrice. Criteriile ţin seama de 
ordinea de prioritate economică a 
energiei electrice din perspectiva 
opţiunilor de care dispun consumatorii, 
precum şi din perspectiva instalaţiilor de 
producţie disponibile sau a transferurilor
prin interconectări şi a constrângerilor
de ordin tehnic ale reţelei.”

Or. en

(Se adaugă un nou element la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2003/54/EC)
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Justificare

Demand-side options such as tenders, automatic dispatch of industrial equipment, or smart 
meters at the DSO scale, should always be confronted to supply side options on equal footing. 
These options may be more economic and are generally better for the minimization of 
emissions at peaks. TSOs should be in charge of assessing such resource and ranking their 
merit order, under rules set by regulators.

Amendamentul 305
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

8c. La articolul 11, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) O autoritate naţională de 
reglementare impune operatorului de 
reţea ca, la dispecerizarea instalaţiilor 
de producţie, să dea prioritate 
instalaţiilor noi care folosesc energie 
nucleară, surse de energie regenerabilă 
sau deşeuri sau celor cu producţie 
combinată de energie electrică şi 
termică, cu excepţia situaţiei în care 
cerinţele privind echilibrarea tehnică sau 
siguranţa şi fiabilitatea reţelei ar fi 
compromise.”

Or. en

(Se adaugă  noi elemente la articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/54/EC)

Justificare

New generating installations using nuclear power and renewable energy must be given 
priority access to the grid, providing there are no balancing issues associated with this. This 
will allow Member States an opportunity to reach their targets for renewable energy.
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Amendamentul 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

8c. La articolul 11, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Un stat membru impune 
operatorului de reţea ca, la 
dispecerizarea instalaţiilor de producţie, 
să dea prioritate celor care folosesc surse 
de energie regenerabilă [...] sau celor cu 
producţie combinată de energie electrică 
şi termică.”

Or. en

(Se modifică un cuvânt şi se şterg două alte cuvinte din articolul 11 alineatul (3) din 
Directiva 2003/54/CE)

Justificare

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

Amendamentul 307
Mechtild Rothe

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

8c. La articolul 11, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Un stat membru impune 
operatorului de reţea ca, la 
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dispecerizarea instalaţiilor de producţie, 
să dea prioritate celor care folosesc surse 
de energie regenerabilă sau deşeuri sau 
celor cu producţie combinată de energie 
electrică şi termică.”

Or. en

(Lla articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/54/CE, se înlocuieşte „poate impune” cu 
„impune”, păstrând structura textului)

Justificare

The EU has set itself a binding target of 20% renewable energy by 2020. In order to meet this 
target existing significant variation between Member States in the degree of integration has to 
be overcome by guaranteeing priority access to the grid for renewable energy.

Amendamentul 308
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

8c. La articolul 11, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) Un stat membru impune 
operatorului de reţea ca, la 
dispecerizarea instalaţiilor de producţie, 
să dea prioritate celor care folosesc surse 
de energie regenerabilă sau deşeuri sau 
celor cu producţie combinată de energie 
electrică şi termică.”

Or. en

(Lla articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/54/CE, se înlocuieşte „poate impune” cu 
„impune”, păstrând structura textului)
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Justificare

As progress is made in developing regional energy markets it is essential that efforts are 
made to ensure that there is no 'regulation' gap between the national and regional market. 
This requires that the powers of the national regulator be specified in these areas.

Amendamentul 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

8d. La articolul 11, alineatul 4 se elimină.

Or. en

(Articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2003/54/CE se elimină)

Justificare

There is no reason to give priority to energy fuel sources.

Amendamentul 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

8e. La articolul 11, alineatul (5) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(5) Statele membre sau autorităţile de 
reglementare solicită operatorilor de 
reţele de transport să respecte 
standardele minime privind operarea, 
întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de 
transport, inclusiv cele privind 
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capacităţile de interconectare.”

Or. en

(Se modifică şi se adaugă anumite elemente la articolul 11 alineatul (5) din Directiva 
2003/54/CE, păstrând în mare parte structura textului)

Justificare

Agreed and public standards, rules and procedures for network operation, maintenance and 
development are essential for the proper functioning of the internal market. Therefore, all 
transmission system operators should be mandated to comply with such standards. This 
technical task is better performed by regulatory authorities who have the duty to ensure non-
discriminatory transmission access and to establish transmission network tariffs.

Amendamentul 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8f (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

8f. La articolul 11, alineatul (6) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(6) Operatorii de reţele de transport 
achiziţionează energia pe care o folosesc 
pentru a acoperi pierderile de energie şi 
capacitatea de rezervă în reţeaua lor, 
conform unor proceduri de piaţă 
transparente, nediscriminatorii şi bazate 
pe regulile pieţei, de fiecare dată când 
îndeplinesc această funcţie. Energia 
achiziţionată nu ar trebui să includă un 
procent de energie regenerabilă inferior 
celui pe care statul membru(statele 
membre) s-a(s-au angajat) să îl respecte.”

Or. en

(Se adaugă un nou element la articolul 11 alineatul (6) din Directiva 2003/54/EC)
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Justificare

TSOs should contribute to the objectives of each Member State in term of RE consumption. 
Regulators should be in the position to request the rate of RE purchase applicable to the 
TSOs.

Amendamentul 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8g (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

8g. La articolul 11 se adaugă următorul 
alineat:

„(7a) Operatorii de sisteme de transport 
facilitează participarea clienţilor finali 
mari şi a intermediarilor care reunesc mai 
mulţi clienţi finali la pieţele de rezerve de 
energie şi echilibrare. Ori de câte ori 
producătorii şi consumatorii licitează 
acelaşi preţ, trebuie să se acorde prioritate 
consumatorilor.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 7a la articolul 11 din Directiva 2003/54/EC)

Justificare

To improve energy efficiency, it is important that consumers actively participate in ancillary 
services markets, particularly when they are able to reduce demand at certain critical 
moments (peak load, emergencies). Large final consumers may participate directly or 
indirectly in such markets. Small consumers cannot participate directly in such markets 
unless if someone (e.g. the supplier) is able to aggregate a large number of then and is able to 
effectively control part of their demand.
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Amendamentul 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 11 – alineatul 7b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

8h. La articolul 11 se adaugă următorul 
alineat:

„(7b) Autorităţile naţionale de 
reglementare asigură armonizarea 
corespunzătoare a normelor de 
echilibrare şi a tarifelor în toate statele 
membre până la ...*. Autorităţile se 
asigură în special că clienţii finali mari, 
intermediarii care reunesc mai mulţi 
clienţi finali şi producătorii a căror 
energie este distribuită sunt capabili să 
contribuie cu succes la echilibrare şi la 
alte servicii auxiliare relevante.
* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.”

Or. en

(Se adaugă un nou alineat 7b la articolul 11 din Directiva 2003/54/EC)

Justificare

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