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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Regulation of the European Parliament and of the Council serves to implement the 
decisions made by the Council and Parliament, which in a resolution of 10 July 2007 
expressed strong support for a common energy policy. This policy requires:

 effective separation of supply and production activities from the network operation;

 further harmonisation of the powers and enhanced independence of the national 
energy regulators;

 establishment of an independent mechanism for cooperation among national 
regulators;

 creation of a mechanism for transmission system operators to improve the 
coordination of network operation and grid security, cross-border trade and grid 
operation;

 greater transparency in energy market operations.

The Regulation creates the practical conditions for achieving the above objectives by setting 
up the Agency for the Cooperation of Energy Regulators to monitor the execution of the tasks 
earmarked for the European Network of Transmission System Operators for Electricity.
Implementation of the Regulation will create the conditions for improved competitiveness, 
better quality of supplies, energy conservation and improved energy security.

Electricity differs fundamentally from other traded goods, because it is a network-based 
product that is impossible or very costly to store. That is why the energy economy requires the 
introduction of independent mechanisms for cooperation and decision-making at the level of 
national regulators and regulation within the framework of the European market. That is why 
the introduction of formal structures for cooperation in this area under the amended 
Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border 
exchanges in electricity is justified. These changes do not resolve all the problems of cross-
border exchanges in electricity, but they introduce measures which in a limited way should 
increase efficiency and adapt network operations to market needs. The detailed technical and 
market codes included among the tasks of the European Network of Transmission System 
Operators for Electricity and the activities of the agency monitoring the execution of these 
tasks should ensure the added value for the European economy. The above measures should 
facilitate the emergence of well-functioning and transparent cross-border retail and wholesale 
markets.

The Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 
1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity 
should help to regulate the internal electricity market, with due regard for the interests of 
consumers and operators, by means of:

 lower transmission costs and greater competitiveness, so that energy can be provided 
to consumers at lower prices while ensuring stability and security of energy supplies;
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 setting up the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and the European 
Network of Transmission System Operators for Electricity through coordination of 
national transmission systems. This should ensure better functioning of the European 
market and national systems by reducing energy transmission losses and promoting 
the development of small-scale energy based on renewable energy sources;

 development of electricity transmission networks, which will also lead to the 
necessary development of nuclear power stations, ensuring energy supplies at 
reasonably stable and low prices, and thereby undoubtedly enhancing the 
competitiveness and development of the European economy, while at the same time 
reducing CO2 emissions. A sharp increase in oil or gas prices and heavy dependence 
on the political situation for supplies of these resources could threaten to destabilise 
the European economy and lead to a fall in real incomes.

Accordingly, the amendment of the Regulation will have a direct bearing on improved 
organisation of the electricity market and access to the network for cross-border exchanges in 
electricity, while the benefits to consumers will be determined by the detailed technical and 
market codes set out and advocated in the Regulation and their proper implementation.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu din 
10 ianuarie 2007 intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” a subliniat 
importanța realizării pieței interne a 
energiei electrice și a creării unor condiții 
de concurență echitabile pentru toate 
întreprinderile din domeniul energiei 
electrice din Comunitate.  Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European și 
către Consiliu referitoare la perspectivele 
privind piețele interne de gaz și de energie 
electrică și Comunicarea Comisiei 
intitulată „Anchetă efectuată în temeiul 
articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 

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

1/2003 în sectoarele europene ale gazului 
și energiei electrice (raport final)” au 
demonstrat că normele și măsurile actuale 
nu oferă cadrul necesar îndeplinirii 
obiectivului de a realiza o piață internă 
funcțională, eficientă și deschisă.

Or. en

Justificare

It is important to ensure an effective and open internal market, not just a well functioning 
market. It is important to have a market which is open for new entrants and to have effective 
competition for all participants.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Justificare

A transparent access to the transmission networks across borders is crucial for the 
development of an efficient and open market. Lack of transparent access can create barriers 
and have an impact of the level of competition.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) În scopul asigurării unei gestionări 
optime a rețelei de transport a energiei 
electrice, precum și pentru a permite 
schimburile comerciale și furnizarea 
transfrontaliere de electricitate către 
consumatori finali aflați în alte state 
membre, trebuie înființată o rețea 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport. Atribuțiile acesteia trebuie duse 
la îndeplinire în conformitate cu normele 
comunitare în materie de concurență, care 
rămân aplicabile deciziilor rețelei europene 
a operatorilor de sisteme de transport. 
Aceste atribuții trebuie definite clar, iar 
metoda lor de lucru trebuie să garanteze 
eficacitate, reprezentativitate și 
transparență. Având în vedere faptul că un 
progres mai eficient poate fi realizat printr-
o abordare la nivel regional, operatorii de 
sisteme de transport ar trebui să înființeze 
structuri regionale în cadrul structurii 
generale de cooperare, garantând, în același 
timp, faptul că rezultatele la nivel regional 
sunt compatibile cu codurile și planurile de 
investiții la nivel comunitar. Cooperarea în 
cadrul acestor structuri regionale 
presupune separarea efectivă a 
activităților de exploatare a rețelelor de 
activitățile legate de producție și 
furnizare, în absența căreia cooperarea 
regională dintre operatorii de sisteme de 
transport poate da naștere unui risc de 

(7) În scopul asigurării unei gestionări 
optime a rețelei de transport a energiei 
electrice, precum și pentru a permite 
schimburile comerciale și furnizarea 
transfrontaliere de electricitate către
consumatori finali aflați în alte state 
membre, trebuie înființată o rețea 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport. Atribuțiile acesteia trebuie duse 
la îndeplinire în conformitate cu normele 
comunitare în materie de concurență, care 
rămân aplicabile deciziilor rețelei europene 
a operatorilor de sisteme de transport. 
Aceste atribuții trebuie definite clar, iar 
metoda lor de lucru trebuie să garanteze 
eficacitate, reprezentativitate și 
transparență. Având în vedere faptul că un 
progres mai eficient poate fi realizat printr-
o abordare la nivel regional, operatorii de 
sisteme de transport ar trebui să înființeze 
structuri regionale în cadrul structurii 
generale de cooperare, garantând, în același 
timp, faptul că rezultatele la nivel regional 
sunt compatibile cu codurile și planurile de 
investiții la nivel comunitar. Statele 
membre ar trebui să promoveze 
cooperarea la nivel regional și să 
monitorizeze eficiența rețelei la acest 
nivel.
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comportament anticoncurențial.

Or. en

Justificare

The Member States' promotion of the cooperation at regional level and the obligation to 
monitor the effectiveness of the network is very important in ensuring a true internal cross 
border market and cooperation. Furthermore effective ownership unbundling is not a 
necessary condition for ensuring regional cooperation. The cooperation can exist and can be 
effective without ownership unbundling.

Amendamentul 4

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

Text propus de Comisie Amendament

(8a) În ceea ce privește procesul de 
consultare, consumatorii și organizațiile 
de consumatori ar trebui să se implice mai 
activ în realizarea sarcinilor rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică, în special 
în elaborarea codurilor tehnice și 
comerciale și a programului anual de 
activitate al acesteia.

Or. en

Justificare

Consumers and consumer organisations should also be engaged in the consultation process, 
because they are important stakeholders, since they are household end users.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8b) În vederea asigurării unei 
transparențe sporite a situației actuale 
privind întreaga rețea de transport de 
energie electrică din Europa, Comisia ar 
trebui să elaboreze, să publice și să 
actualizeze o foaie de parcurs privind 
rețeaua de energie electrică din Europa. 
Această foaie de parcurs ar trebui să 
cuprindă toate rețelele de transport de 
energie electrică și legăturile regionale 
eventuale. 

Or. en

Justificare

The Commission should draw up, publish and update a road map for the electricity network 
in Europe, including possible regional connections, in order to secure transparency, better 
information on "energy holes" (lack of transmission networks or connections) and to be able 
to suggest possible new cross border connections.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) Monitorizarea pieței realizată în ultimii 
ani de autoritățile naționale de 
reglementare și de Comisie a demonstrat că 
cerințele de transparență și normele privind 
accesul la infrastructură sunt insuficiente.

(9) Monitorizarea pieței realizată în ultimii 
ani de autoritățile naționale de 
reglementare și de Comisie a demonstrat că 
cerințele de transparență și normele privind 
accesul la infrastructură sunt insuficiente 
pentru a asigura existența unei piețe 
interne autentice, deschise și eficiente.

Or. en
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Justificare

Clarification of the text.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) În scopul sporirii încrederii în piață, 
participanții de pe piață trebuie să se 
asigure că orice comportament abuziv riscă 
să fie sancționat. Autoritățile competente 
trebuie abilitate să investigheze cu eficiență 
alegațiile referitoare la abuzurile de piață. 
Prin urmare, este necesar să se permită 
autorităților competente să acceseze datele 
care oferă informații cu privire la deciziile 
operaționale luate de întreprinderile de 
furnizare. Pe piața energiei electrice, cele 
mai multe dintre deciziile relevante sunt 
luate de către producători, care ar trebui să 
pună aceste informații la dispoziția 
autorităților competente pentru o perioadă 
de timp determinată. Micii producători, 
care nu au nicio posibilitate reală de a 
denatura concurența, trebuie să fie scutiți
de la această obligație.

(11) În scopul sporirii încrederii în piață, 
participanții de pe piață trebuie să se 
asigure că orice comportament abuziv riscă 
să fie sancționat  în mod concret. 
Autoritățile competente trebuie abilitate să 
investigheze cu eficiență alegațiile 
referitoare la abuzurile de piață. Prin 
urmare, este necesară accesarea de către
autoritățile competente a datelor care oferă 
informații cu privire la deciziile 
operaționale luate de întreprinderile de 
furnizare. Pe piața energiei electrice, cele 
mai multe dintre deciziile relevante sunt 
luate de către producători, care ar trebui să 
pună aceste informații la dispoziția 
autorităților competente și să faciliteze 
accesul la acestea pentru o perioadă de 
timp determinată. De asemenea, 
autoritățile competente ar trebui să 
monitorizeze periodic respectarea 
normelor de către operatorii sistemelor. 
Micii producători, care nu au nicio 
posibilitate reală de a denatura concurența, 
trebuie să fie scutiți de la această obligație.

Or. en

Justificare

The Competent authorities should have easy access to important information from supply 
undertakings and shall monitor that the supply undertakings comply with the rules, in order 
to ensure a non-discriminatory, transparent and effective market.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Concurența care vizează consumatorii 
casnici impune ca furnizorii să nu fie 
împiedicați să intre pe noi piețe cu 
amănuntul. În consecință, normele și 
responsabilitățile care guvernează lanțul de 
distribuție trebuie cunoscute de toți 
participanții pe piață și trebuie armonizate, 
pentru a consolida integrarea pieței 
comunitare.

(12) Concurența care vizează consumatorii 
casnici impune ca furnizorii să nu fie 
împiedicați să intre pe noi piețe cu 
amănuntul. În consecință, normele și 
responsabilitățile care guvernează lanțul de 
distribuție trebuie cunoscute de toți 
participanții pe piață și trebuie armonizate, 
pentru a consolida integrarea pieței 
comunitare. Autoritățile competente ar 
trebui să monitorizeze periodic 
respectarea normelor de către operatorii 
prezenți pe piață . 

Or. en

Justificare

The addition is necessary in order to clarify a responsibility for the Complement authority, 
and to ensure the enforcement of the rules.

Amendamentul 9

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

Text propus de Comisie Amendament

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea;

(b) normele privind conectarea și accesul la 
rețea, fiind acordată o atenție deosebită 
protejării intereselor consumatorilor 
individuali și ale întreprinderilor mici și 
mijlocii;

Or. pl
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Justificare

Individual consumers and small and medium-sized enterprises often suffer discrimination in 
the energy market.

Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendament

(g) normele privind schimburile 
comerciale;

(g) normele privind schimburile 
comerciale, fiind acordată o atenție 
deosebită protejării intereselor 
consumatorilor individuali și ale 
întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. pl

Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(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 20 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 
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capacitățile transfrontaliere. capacitățile transfrontaliere.

Or. pl

Justificare

In many cases, large-scale investments and the development of the related networks require 
more than 10 years from conception to completion.

Amendamentul 12

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

It is important to ensure an effective and varied consultation process. Therefore consumers 
and consumer organisations shall be consulted as well, because they are important 
stakeholders, as they are household end users of electricity.
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Amendamentul 13

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Operatorii de sisteme de transport 
promovează acorduri operaționale, 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. Statele membre promovează și 
monitorizează rețeaua.

Or. en

Justificare

The Member States' promotion of the network and the obligation to monitor the effectiveness 
of the network is very important in ensuring a true internal cross border market and 
cooperation.

Amendamentul 14

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

Text propus de Comisie Amendament

(1) Pentru a facilita realizarea unor piețe cu 
amănuntul transfrontaliere, funcționale și 
transparente, la scară regională și 
comunitară, statele membre se asigură că 
rolurile și responsabilitățile operatorilor de 
sisteme de transport, ale operatorilor de 
sisteme de distribuție, ale furnizorilor și 
consumatorilor și, dacă este cazul, ale altor 
participanți pe piață sunt definite în ceea ce 
privește acordurile contractuale, 
angajamentele față de consumatori, 

(1) Pentru a facilita realizarea unor piețe cu 
amănuntul transfrontaliere funcționale, 
eficiente 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, 
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schimbul de date și normele privind 
decontarea, precum și proprietatea asupra 
datelor și responsabilitatea privind 
măsurarea.

schimbul de date și normele privind 
decontarea, precum și proprietatea asupra 
datelor și responsabilitatea privind 
măsurarea.

Or. en

Justificare

To secure that cross border retail markets will work effectively as well.
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