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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The proposal of the European Commission for a third legislative liberalization energy 
package focuses on the integration and completion of a competitive, transparent, solidarity-
based and non-discriminatory single EU energy market. To achieve these goals all 
impediments should be approached with due care and by all stakeholders and be removed to 
speed up the process of integration and harmonization.

The concepts of Ownership Unbundling and Independent System Operator as an alternative 
are supposed to contribute to a better environment for competition and reduction of energy 
prices as well as easier entrance of new players on the market – this complex of factors being 
crucial for the benefit of consumers and economies. Solutions should be elaborated taking 
into consideration the availability of the current legal frameworks of 27 Member States and 
the obstacles stemming from this status-quo and should be based on empirically verifiable 
data. Vital options should furthermore be promoted for enhancing regional cooperation and 
investment estimations and planning. For the optimal use of the infrastructure and 
interconnection capacity it has to be taken into account that in some cases further network 
investment considerably depends on previous investment portfolio.

The proposal for a regulation of competitive energy markets should be more balanced in 
terms of non-infringement of the fundamental market principles and not turn out to be 
counter-productive and damage market liquidity as well as investment intentions. The control 
mechanisms are already in place considering the competition law that has been enacted by the 
authorities on a national and European level. The power of the regulators should be to an 
extent of non-intervention in market mechanisms and provide for effective control of the costs 
of the enterprises for the benefit of consumers. Reporting of the companies might be 
beneficial to further market development as well and ensure transparency.

Rules are needed for the cooperation among the national regulators and the harmonization of 
their powers as well as enhanced independence on a national level.

The restructuring of the energy market on a national level envisages full independence and 
autonomy of Transmission System Operators (TSOs) as an aspect of the process thus ensuring 
the free and non-discriminatory access to the grid of all market participants. Equal treatment 
of publicly and privately held TSOs is of considerable importance.

Furthermore, a stronger TSO cooperation is needed in the framework of the European 
Network of Transmission System Operators (ENTSO). The expansion or improvement of 
cross-border infrastructure as well as further integration of the European energy markets 
might be achieved via such an appropriate base for coordination of current and future network 
investments to make regional markets more coherent.

It has to be taken into consideration that the income from congestion management is 
predominately used to reduce national tariffs. Presumably, any change of this procedure 
might result in grid tariffs jumping up.

An important focus of decision-making should be the fact that there is a fundamental lack of 
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allocation of generation capacity all over Europe. If a clever allocation scheme for generation 
is devised, financial resources might be saved from directing them to strengthen the grid.
Congestions might be solved, and national economies might enjoy a more viable 
development.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul (1) partea introductivă [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

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

Justificare

The Directive gives too broad powers to ENTSO in providing that it adopts technical and 
market codes. However before adopting them, extensive consultations have to be conducted to 
ensure that the positions of Market Stakeholders are duly taken into consideration.

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul (1) litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

(a) elaborează și propune codurile tehnice și 
comerciale în domeniile menționate la 
alineatul (3), după consultarea cu părțile 
interesate pertinente;

Justificare

The Directive gives too broad powers to ENTSO in providing that it adopts technical and 
market codes. However before adopting them, extensive consultations have to be conducted to 
ensure that the positions of Market Stakeholders are duly taken into consideration.

                                               
1 Nepublicat încă în JO.
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Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul (1) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

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

Justificare

The Directive gives too broad powers to ENTSO in providing that it adopts technical and 
market codes. However before adopting them, extensive consultations have to be conducted to 
ensure that the positions of Market Stakeholders are duly taken into consideration.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul (1) litera (c) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

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

Justificare

The Directive gives too broad powers to ENTSO in providing that it adopts technical and 
market codes. However before adopting them, extensive consultations have to be conducted to 
ensure that the positions of Market Stakeholders are duly taken into consideration.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul (3) litera (g) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

(g) normele privind schimburile comerciale; (g) normele privind schimburile comerciale 
în ceea ce privește rețeaua;

Justificare

It is not the task of ENTSO to develop e.g. standardised trading contracts.

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul (5) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]
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(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, un plan european 
de investiții în rețea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea rețelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea capacității de producție, 
precum și evaluarea durabilității sistemului. 
Planul de investiții se bazează, în special, pe 
planuri naționale de investiții și pe 
Orientările pentru rețelele energetice 
transeuropene în temeiul Deciziei 
nr. 1364/2006/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului. Acesta identifică 
deficiențele investiționale, în special în ceea 
ce privește capacitățile transfrontaliere.

(5) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
publică, la fiecare doi ani, un plan european 
de investiții în rețea pe 10 ani. Acest plan de 
dezvoltare cuprinde modelarea rețelei 
integrate, scenariul de dezvoltare, un raport 
privind adecvarea capacității de producție, 
precum și evaluarea durabilității sistemului.
Planul de investiții se bazează cel puțin pe 
planuri naționale de investiții, pe planurile 
regionale de investiții prevăzute în articolul 
2h alineatul (1 ) și pe Orientările pentru 
rețelele energetice transeuropene în temeiul 
Deciziei nr. 1364/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Acesta identifică 
deficiențele investiționale, în special în ceea 
ce privește capacitățile transfrontaliere.

Justificare

The Community-wide 10-year network investment plan to be published by ENTSO should 
include the regional dimension of the market.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2h alineatul (1) primul paragraf [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

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

Justificare

Coordination of investment planning as a main pillar in the strategy. Possible upgrading of 
existing interconnections might be considered in the planning agenda.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
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Articolul 2h alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri de servicii comune și 
acorduri operaționale, în vederea facilitării 
bunei funcționării și asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, precum și 
dezvoltarea schimburilor de energie, 
alocarea de capacitate transfrontalieră, 
precum și exporturi viitoare de electricitate
prin licitații implicite și explicite deschise 
tuturor actorilor eligibili de pe piață, 
precum și integrarea mecanismelor de 
echilibrare și a celor privind rezerva de 
energie.

Justificare

Access to interconnection capacity should be optimized via yearly, monthly and daily capacity 
tenders on borders. This should be done in order to tackle the limitations due to high transit 
flows through the interconnections.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2h alineatul (3) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

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

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

Justificare

Access to interconnection capacity should be optimized via yearly, monthly and daily capacity 
tenders on borders. This should be done in order to tackle the limitations due to high transit 
flows through the interconnections. Limiting the geographical scope might set barriers to free 
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electricity trade within the sought-for integrated electricity market.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (B)

Articolul 5 alineatul (4) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

(4) Operatorii de sisteme de transport 
publică datele pertinente cu privire la cererea 
previzionată și la cererea reală, la 
disponibilitatea și utilizarea reală a activelor 
de producție și de sarcină, la disponibilitatea 
și utilizarea rețelei și a interconectărilor, 
precum și la energia de echilibrare și la 
capacitatea de rezervă. Totuși, datele 
individuale privind generatoarele și 
sarcinile sunt confidențiale. Datele privind 
rețeaua de transport nu se publică dacă 
protecția infrastructurii critice o impune.

Justificare

It is practically impossible to keep all information needed to verify all operational dispatching 
decisions and bidding behaviour at power exchanges. Furthermore, the proposed provision 
would treat generation companies and independent traders differently in requesting only from 
generation companies to keep at the disposal of regulators necessary information for the 
verification of their bidding behaviour and of operational dispatching decisions. This 
asymmetric treatment does not appear to be justified. Confidentiality of restricted information 
has to be considered.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (B)

Articolul 5 alineatul (6) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

(6) Întreprinderile de producție care au în 
proprietate sau care exploatează active de 
producție, dintre care cel puțin unul are o 
capacitate instalată de minim 250 MW, 
păstrează la dispoziția autorității naționale 
de reglementare, a autorității naționale în 
materie de concurență și a Comisiei, timp de 
cinci ani, datele orare ale tuturor 
centralelor, necesare în vederea verificării 
deciziilor operaționale de dispecerizare, 
precum și comportamentul pe bursele de 
energie electrică, în cadrul licitațiilor 

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

rezervele angajate.

Justificare

It is practically impossible to keep all information needed to verify all operational dispatching 
decisions and bidding behaviour at power exchanges. Furthermore, the proposed provision 
would treat generation companies and independent traders differently in requesting only from 
generation companies to keep at the disposal of regulators necessary information for the 
verification of their bidding behaviour and of operational dispatching decisions. This 
asymmetric treatment does not appear to be justified. Confidentiality of restricted information 
has to be considered.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 6 alineatul (6) partea introductivă [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

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

Justificare

Currently Transmission System Operators use the income from congestion management 
predominately to reduce national tariffs. Any change of this procedure will result in grid 
tariffs jumping up.

Additionally, obligating Transmission System Operators to finance new interconnection 
capacities by auction income will hinder them to receive an adequate return on investment.
Otherwise, Transmission System Operators have no incentive to build new interconnection 
capacities. That would be contradictory to Directive 2005/89 (Security of Supply), Art. 6 
(1(a)).

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 6 alineatul (6) litera (ba) (nouă) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]



PE400.562v01-00 10/11 PA\705317RO.doc

RO

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

Justificare

Currently Transmission System Operators use the income from congestion management 
predominately to reduce national tariffs. Any change of this procedure will result in grid 
tariffs jumping up.

Additionally, obliging Transmission System Operators to finance new interconnection 
capacities by auction income will hinder them to receive an adequate return on investment.
Otherwise, Transmission System Operators have no incentive to build new interconnection 
capacities. That would be contradictory to Directive 2005/89 (Security of Supply), Art. 6 
(1(a)).

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 7 alineatul (1) litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

(a) investiția trebuie să conducă la 
intensificarea concurenței în domeniul 
furnizării energiei electrice; 

(a) investiția trebuie să conducă la 
intensificarea concurenței în domeniul 
furnizării energiei electrice. De asemenea, 
investiția trebuie să conducă la 
consolidarea stabilității regionale oferind 
noi opțiuni de transport pentru a asigura 
siguranța aprovizionării cu energie a unor 
piețe în creștere sau a unor piețe deficitare. 
Constrângerile privind transportul se pot 
datora configurației specifice a rețelei care 
ar trebui să fie considerată importantă 
pentru dezvoltare și/sau pentru o 
întreținere mai bună;

Justificare

Balancing of the power and investment portfolio.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 7a alineatul (1) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

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

amănuntul transfrontaliere funcționale și 
transparente, la scară regională și 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile și responsabilitățile operatorilor de 
sisteme de transport, ale operatorilor de 
sisteme de distribuție, ale furnizorilor și 
consumatorilor și, dacă este cazul, ale altor 
participanți pe piață sunt definite în ceea ce 
privește acordurile contractuale, inclusiv 
acordurile de comercializare, concesiune 
sau închiriere a sistemului de transport, 
forma uniformă a comercializării, alianțele 
strategice între țările vecine, angajamentele 
față de consumatori, inclusiv previziunile 
privind variațiile de preț în cazul închiderii 
unor centrale sau a unor unități ale 
acestora, schimbul de date și normele 
privind decontarea, precum și proprietatea 
asupra datelor și responsabilitatea privind 
măsurarea.

Justificare

The methods are market-based, flexible to be tailor-made to specific market situations and 
envisaged perspectives, contribute to the security of supply, transparency of activity and 
accountability of the stakeholders. Alternative utilization of resources of other facilities 
should be envisaged in order to ensure efficient and secure electricity supplies during peak 
demand periods.
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