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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This proposal amends Directive 2003/54/EC and concerns Common rules for the internal 
market in electricity. It forms one of the five proposals in the EU Electricity & Gas markets 
third legislative package, which the Commission proposed in September 2007. Your 
Draftsman welcomes the five proposals in the package with strong support overall since the 
package is very important in obtaining a true European internal market in the field of 
electricity and therefore energy. The aim of the package is to ensure security of supply and to 
keep the prices low and transparent for all European consumers, in other words to support and 
further develop the ongoing liberalisation process in Europe, which your Draftsman also 
strongly supports. Although your Draftsman welcomes the proposal on common rules for the 
internal market in electricity, he is of the opinion that there is scope for improvement.
Especially, the issue of ownership unbundling (OU) deserves consideration.

The proposals suggest measures to guarantee actual unbundling of networks (transmission 
systems or transmission system operators) from supply and production, in order to secure 
further liberalisation of the internal markets for electricity and natural gas and thereby benefit 
consumers. Your Draftsman accepts OU as an option of last resort to attain full liberalisation.
However, given that the current data on employing OU as a means to accomplish full 
liberalisation of the internal energy market appears insufficient, other viable alternatives, that 
stand the chance of attaining the same goals, ought to be carefully considered and assessed. In 
this context, parts of the proposal of eight Member States on "effective and efficient 
unbundling" (EEU) are proposed in this opinion. Your Draftsman suggests that initially MSs 
shall have the choice between OU and EEU. If, however, a MS opts for EEU and three years 
after the date of transposition, it materializes that EEU is insufficient to achieve a full 
liberalisation, OU shall become mandatory for the MSs concerned. The Community shall be 
alerted to such insufficiency by the Commission and a decision concerning the imposition of 
OU shall be decided in a legislative proceeding in which the Parliament is fully involved. The 
option of Independent System Operators (ISO), in the form it is proposed by the Commission, 
is not a feasible option, since it implies excessive regulatory cost.

The "reciprocity" clause in Article 8a of the proposal ensures that companies outside the EU 
cannot acquire significant stakes in EU transmission networks or their operators to avoid 
excessive dependency on these companies. Derogations are only possible, if the Community 
decides to conclude an agreement with a party from a third country. Your Draftsman believes 
that, for the sake of a coherent European energy policy, decisions over agreements with third 
countries should be dealt with at the Community level. He thus agrees with the Commission 
proposal.

Your Draftsman questions whether, although the Commission refers to the principle of non-
discrimination between the public and the private sector (Recital 12), sufficient attention has 
been paid to ensure that public companies are subject to the same unbundling obligations as 
private companies, given that state authorities cannot be forced to privatise their companies.
This raises the question of whether private competitors might be put at a disadvantage.

Your Draftsman is convinced that the protection of consumers requires strengthened measures 
and therefore suggests amendments which are improvements on these consumer protection 
issues. With regard to the duties and power of national regulatory authorities, the proposal 
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sets out further measures regarding consumer protection. Your Draftsman seeks to strengthen 
and clarify the role of the authorities in order to attain improvements on these consumer 
protection issues.

The proposal is mainly concerned with the liberalisation of the wholesale market of 
electricity. However, your Draftsman also seeks to highlight the importance of ensuring the 
adequacy of energy generation to meet the rising demand. Furthermore, as recognized by the 
Commission, a fully functioning European retail market has not yet been achieved. Therefore, 
further concrete proposals are necessary to reach a true internal market.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă recomandă și Comisia pentru protecția consumatorilor 
recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în 
raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 21

Text propus de Comisie Amendament

(21) Obligațiile de serviciu public și 
standardele comune minime care rezultă 
din acestea trebuie mai bine consolidate 
pentru a se garanta faptul că toți 
consumatorii pot beneficia de concurență. 
Un aspect esențial în ceea ce privește 
aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă 
accesul la datele privind consumul,
consumatorii trebuind să aibă acces la 
aceste date, astfel încât să poată invita 
concurenții să le prezinte o ofertă pe baza 
acestora. Consumatorii trebuie, de 
asemenea, să aibă dreptul de a fi informați 
în mod corespunzător cu privire la 
consumul de energie. Informațiile privind 
costurile energiei, furnizate în mod 
regulat, îi stimulează să economisească 
energie, deoarece le oferă un feedback 
direct referitor la efectele pe care 
investițiile le-au avut asupra eficienței 
energetice și asupra schimbărilor 
obiceiurilor de consum.

(21) Obligațiile de serviciu public și 
universal și standardele comune minime 
care rezultă din acestea trebuie mai bine 
consolidate pentru a se garanta faptul că 
toți consumatorii pot beneficia de 
concurență și prețuri mai echitabile. Un 
aspect esențial în ceea ce privește 
aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă 
accesul la date obiective și transparente
privind consumul, consumatorii trebuind să 
aibă acces la aceste date privind consumul,
la prețurile și costurile de servicii 
aferente, astfel încât să poată invita 
concurenții să le prezinte o ofertă pe baza 
acestora. Consumatorii trebuie, de 
asemenea, să aibă dreptul de a fi informați 
în mod corespunzător cu privire la 
consumul de energie. Informațiile privind 
costurile energiei, furnizate
consumatorilor cel puțin o dată pe 
trimestru, îi stimulează să economisească 
energie, deoarece le oferă un feedback 
direct referitor la efectele pe care 
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investițiile le-au avut asupra eficienței 
energetice.

Or. en

Justificare

In pursuit of the objective of free and transparent competition, access to a range of data 
enables consumers to make an educated choice over their supplier of electricity.

Amendamentul 2

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 1a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 - alineatul 6 - literele a și b

Text propus de Comisie Amendament

(6) Statele membre asigură că furnizorii 
de energie electrică precizează 
următoarele în factură sau în 
documentele anexate la aceasta, precum 
și în materialele promoționale puse la 
dispoziția consumatorilor finali:

(a) contribuția fiecărei surse de energie 
la totalitatea surselor de energie utilizate 
de către furnizor în anul precedent, 
într-un mod armonizat și inteligibil în 
cadrul statelor membre, astfel încât să 
faciliteze realizarea de comparații.
(b) cel puțin o trimitere la sursele de 
referință existente, cum ar fi pagini web, 
care pun la dispoziția publicului, pe 
prima pagină, informații despre impactul 
asupra mediului, cel puțin în ceea ce 
privește emisiile de CO2 și deșeurile 
radioactive rezultate din producerea de 
energie electrică pornind de la 
totalitatea surselor de energie utilizate 
de către furnizor în anul precedent.

Or. en
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Justificare

For consumers to exercise their freedom of choice, they should have access to data which 
contributes to both social and environmental objectives. Consumer choice will have a positive 
influence on the market.

Amendamentul 3

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 1b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 - alineatul 6 - paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Autoritățile naționale de reglementare iau 
măsurile necesare pentru a garanta 
fiabilitatea informațiilor oferite de către 
furnizori consumatorilor lor, în 
conformitate cu prezentul articol. 
Normele referitoare la prezentarea 
informațiilor sunt armonizate în toate 
statele membre și pe toate piețele 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

In order for consumers to benefit from real choice, the presentation of data should be 
harmonised across electricity suppliers. Consistency will ensure transparency and improve 
the customers' ability to switch suppliers.

Amendamentul 4

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 2
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 - alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Comisia poate adopta orientările 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite elemente 

(10) Comisia adoptă orientările necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol în termen de un an de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive. Această 
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neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la
articolul 27b alineatul (3).”

măsură, care are scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în urma consultării Parlamentului 
în conformitate cu  articolul 253 din 
Tratatul CE.

Or. en

Justificare

Rather than leaving crucial issues of consumer protection to the comitology procedure, the 
Parliament is entitled to be fully involved in the process.

Amendamentul 5

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 4
Directiva 2003/54/CE
Articolul 1 - alineatul 1 - teza introductivă

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Pentru a garanta independența 
operatorilor de sisteme de transport, 
statele membre se asigură că începând de 
la [data transpunerii plus un an] 
întreprinderile integrate pe verticală 
trebuie să respecte:
- dispozițiile articolelor 8, 8a și 8b sau 
- dispozițiile articolelor 8a, 8b și 8c.
În cazul în care transpunerea dispozițiilor 
de la articolele 8a, 8b și 8c se dovedește a 
fi insuficientă pentru liberalizarea 
integrală într-un anumit stat membru 
după [data transpunerii plus un an], 
Comunitatea hotărăște dacă trebuie 
aplicat articolul 8.
În cazul în care sunt respectate 
dispozițiile articolelor 8, 8a și 8b, statele 
membre garantează că, începând de la 
[data transpunerii plus un an]:

Or. en
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Justificare

This change enables Member States to choose between ownership unbundling and effective 
and efficient unbundling and allows the Community to take action if effective and efficient 
unbundling proves to be insufficient.

Amendamentul 6

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 5 - teza introductivă

Text propus de Comisie Amendament

Se inserează articolele 8a și 8b după cum 
urmează:

Se inserează articolele 8a, 8b și 8c după 
cum urmează:

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 5
Directiva 2003/54/CE;
Articolul 3c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8c
Separarea efectivă și eficientă a 
sistemelor de transport

(1) Operatorii de sisteme de transport 
dispun de toate resursele umane, 
materiale și financiare ale întreprinderii 
integrate pe verticală, necesare pentru 
activitatea regulată de transport de 
energie electrică, în special:
(i) activele necesare pentru activitatea 
regulată de transport de energie electrică 
se află în proprietatea OST;
(ii) personalul necesar pentru 
desfășurarea activității regulate de 
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transport de energie electrică este angajat 
de OST;
(iii) închirierea de personal și prestarea 
de servicii pentru sau de către orice 
sucursală a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfășoară activități de 
producție sau furnizare sunt limitate la 
situațiile fără potențial discriminatoriu și 
sunt supuse aprobării autorităților 
naționale de reglementare, în vederea 
eliminării preocupărilor cu privire la 
concurență și conflicte de interese;
(iv) resursele financiare corespunzătoare 
pentru proiectele viitoare de investiții sunt 
puse la dispoziție în timp util.
(2) Activitățile considerate a fi necesare 
pentru transportul obișnuit de energie 
electrică menționate la alineatul (1) 
includ, cel puțin: 
- reprezentarea OST, contacte cu terții și 
cu autoritățile de reglementare;
- acordarea și gestionarea accesului 
terților;
- colectarea taxelor de acces;
- tarife de congestionare, precum și plăți 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;
- operarea, întreținerea și dezvoltarea 
sistemului de transport;
- planificarea investițiilor care să 
garanteze capacitatea pe termen lung a 
sistemului de a satisface cererile 
rezonabile de transport de energie 
electrică și siguranța aprovizionării;
- servicii juridice;
- contabilitate și servicii IT;
(3) OST dispune de o identitate socială 
proprie, diferită în mod considerabil de 
cea a întreprinderii integrate pe verticală, 
și are propria marcă, instrumente de 
comunicare și locuri de desfășurare a 
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activității.
(4) Conturile operatorului de sisteme de 
transport sunt auditate de un auditor 
diferit de cel care auditează 
întreprinderea integrată pe verticală și 
întreprinderile afiliate acesteia. 
Independența conducerii OST și a 
directorului executiv/consiliului executiv 
(5) Deciziile privind numirea și orice 
încetare anticipată a mandatului 
directorului executiv sau al oricărui alt 
membru al consiliului executiv al OST, 
precum și dispozițiile contractuale ale 
angajării și încetării acesteia sunt 
notificate autorității de reglementare sau 
oricărei alte autorități publice naționale 
competente. Aceste decizii și dispoziții 
capătă forță juridică, cu excepția cazului 
în care autoritatea de reglementare sau 
oricare altă autoritate publică națională 
competentă își utilizează dreptul de veto în 
termen de trei săptămâni de la primirea 
notificării. Dreptul de veto poate fi folosit 
în cazul unei numiri și al dispozițiilor 
contractuale reciproce dacă există îndoieli 
serioase cu privire la independența 
profesională a directorului executiv sau a 
oricărui alt membru al consiliului 
executiv sau în cazul încetării anticipate a 
mandatului și dispozițiilor contractuale 
reciproce dacă există îndoieli serioase cu 
privire la temeiul acestei măsuri.
(6) Dreptul efectiv la o cale de atac pe 
lângă autoritatea de reglementare sau 
oricare altă autoritate publică națională 
competentă sau jurisdicție este garantat 
de către conducerea OST, în ceea ce 
privește încetarea anticipată a propriilor 
contracte de muncă.
(7) După încetarea mandatului de către 
OST, foștii directori executivi și membri ai 
consiliului executiv al acelui OST nu pot 
ocupa niciun post în nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau 
furnizare pentru o perioadă de cel puțin 
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trei ani.
(8) Directorul executiv și membrii 
consiliului executiv al OST nu au interese 
în nicio societate a întreprinderii integrate 
pe verticală, alta decât OST, și nu primesc 
nicio indemnizație de la această societate. 
Remunerația acestuia/acestora nu 
depinde în niciun fel de activitățile 
întreprinderii integrate pe verticală, altele 
decât cele ale OST.
(9) Directorul executiv sau membrii 
consiliului executiv al OST nu pot fi trași 
la răspundere, direct sau indirect, pentru 
funcționarea zilnică a niciunei alte 
sucursale a întreprinderii integrate pe 
verticală.
(10) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prezentului articol, OST are competențe 
efective de a lua decizii independent de 
întreprinderea integrată din sectorul 
energiei electrice, cu privire la activele 
necesare funcționării, întreținerii și 
dezvoltării rețelei. Aceasta nu ar trebui să 
împiedice existența unor mecanisme de 
coordonare adecvate care să garanteze 
protejarea drepturilor de supraveghere 
economică și de gestionare a societății-
mamă asupra randamentului activelor 
unei filiale, astfel cum se reglementează 
indirect în temeiul articolului 22c. În 
special, aceasta permite societății-mamă 
să aprobe planul financiar anual sau 
orice instrument echivalent al OST și să 
stabilească limite globale ale nivelului de 
îndatorare a filialei sale. În cazul în care 
planul financiar anual sau orice alt plan 
financiar echivalent nu este aprobat sau 
modificat de societatea-mamă, autoritatea 
de reglementare este informată cu privire 
la acest lucru pentru a lua decizia 
necesară. Aceasta nu permite societății-
mamă să dea instrucțiuni cu privire la 
funcționarea zilnică sau cu privire la 
deciziile individuale referitoare la 
construirea sau modernizarea instalațiilor 
de transport, care nu depășesc limitele din 
planul financiar aprobat sau din orice 
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instrument echivalent.

(11) Președinții consiliului de 
supraveghere sau ai consiliului director al 
OST nu ocupă niciun post în nicio 
sucursală a întreprinderii integrate pe 
verticală care desfășoară activități de 
producție sau aprovizionare.
(12) Consiliile de supraveghere sau 
consiliile directoare ale OST includ 
membrii independenți, numiți pentru o 
perioadă de cel puțin 5 ani. Numirea 
acestora este notificată autorității de 
reglementare sau oricărei alte autorități 
publice naționale competente și capătă 
forță juridică în condițiile descrise la 
alineatul (5).
(13) În sensul alineatului (12), un 
membru al consiliului de supraveghere 
sau al consiliului director al OST se 
consideră a fi independent în cazul în 
care nu are nicio relație profesională sau 
de altă natură cu întreprinderea integrată 
pe verticală, cu cei mai mari acționari sau 
cu conducerea acestora, care să creeze un 
conflict de interese care să-i afecteze 
imparțialitatea, în special:
(a) nu a fost angajatul niciunei sucursale 
a întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de producție sau 
aprovizionare în ultimii cinci ani înainte 
de numirea sa în cadrul consiliului de 
supraveghere sau al consiliului director;
(b) nu are niciun interes și nu primește 
nicio remunerație din partea 
întreprinderii integrate pe verticală sau a 
oricărei societăți afiliate acesteia, cu 
excepția OST;
(c) nu are nicio relație profesională 
relevantă cu nicio sucursală a 
întreprinderii integrate pe verticală care 
desfășoară activități de aprovizionare cu 
energie electrică, în perioada numirii sale 
în cadrul consiliului de supraveghere sau 
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al consiliului director;
(d) nu este membru al consiliului executiv 
al niciunei societăți în cadrul căreia 
întreprinderea integrată pe verticală 
numești membrii consiliului director sau 
ai consiliului executiv.
(14) Statele membre se asigură că 
operatorii de sisteme de transport stabilesc 
și aplică un program de conformitate care 
conține măsurile luate pentru a garanta 
că practicile discriminatorii sunt excluse. 
Programul stabilește obligațiile specifice 
impuse angajaților pentru realizarea 
acestui obiectiv. Acesta este supus 
aprobării autorității de reglementare sau 
oricărei alte autorități publice naționale 
competente. Respectarea programului este 
independent monitorizată de agentul de 
conformitate. Autoritatea de reglementare 
are competența de a impune sancțiuni în 
cazul unei aplicări necorespunzătoare a 
programului.
(15) Directorul executiv sau consiliul 
executiv al OST numește o persoană sau 
un organ în calitate de agent de 
conformitate responsabil cu:
(i) monitorizarea aplicării programului de 
conformitate;
(ii) întocmirea unui raport anual care 
include măsurile luate pentru aplicarea 
programului de conformitate și 
prezentarea acestuia autorității de 
reglementare;
(iii) prezentarea de recomandări privind 
programul de conformitate și aplicarea 
sa.
(16) Independența agentului de 
conformitate este garantată în special de 
termenii contractului său de muncă.
(17) Agentul de conformitate are 
posibilitatea de a se adresa în mod regulat 
consiliului de supraveghere sau 
consiliului director al OST al 
întreprinderii integrate pe verticală și 
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autorităților de reglementare.
(18) Agentul de conformitate asistă la 
toate reuniunile consiliului de 
supraveghere sau ale consiliului director 
al OST în care se abordează următoarele 
chestiuni:
(i) condițiile de acces și conectare la rețea, 
inclusiv colectarea taxelor de acces și a 
tarifelor de congestionare, precum și a 
plăților 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 desfășurate pentru 
funcționarea, întreținerea și dezvoltarea 
rețelelor de sisteme de transport, inclusiv 
investițiile de conectare și interconectare;
(iii) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie;
(iv) achizițiile de energie în vederea 
acoperirii pierderilor de energie.
(19) În timpul acestor reuniuni, agentul 
de conformitate împiedică dezvăluirea 
într-un mod discriminatoriu, în fața 
consiliului de supraveghere sau a 
consiliului director, a informațiilor 
privind activitățile producătorului sau 
furnizorului, care pot fi sensibile din 
punct de vedere comercial.
(20) Agentul de conformitate are acces la 
toate registrele, arhivele și birourile 
operatorului de sisteme de transport, 
precum și la toate informațiile necesare 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
sarcinilor sale.
(21) Agentul de conformitate este numit și 
destituit de directorul executiv sau de 
consiliul executiv numai după acordul 
prealabil al autorității de reglementare.
(22) Operatorii de sisteme de transport 
elaborează un plan decenal de dezvoltare 
a rețelei, cel puțin o dată la doi ani. 
Aceștia prevăd măsuri eficiente pentru a 
garanta conformitatea sistemului și 
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siguranța aprovizionării.
(23) În special, planul decenal de 
dezvoltare a rețelei:
(i) indică operatorilor de pe piață 
principalele infrastructuri de transport 
care ar trebui, de preferință, să fie 
construite în următorii 10 ani;
(ii) include toate investițiile care au fost 
deja hotărâte și identifică noi instrumente 
pentru care trebuie luate măsuri de 
aplicare în următorii trei ani.
(24) În vederea elaborării acestui plan 
decenal de dezvoltare a rețelei, fiecare 
OST face o previziune rezonabilă cu 
privire la evoluția producției, consumului 
și schimburilor cu alte țări, luând în 
considerare planurile de investiții în 
rețelele existente în întreaga Europă și la 
nivel regional. OST prezintă proiectul 
organului național competent, în timp 
util.
(25) Organul național competent consultă 
toți utilizatorii relevanți de rețea, pe baza 
proiectului de plan decenal de dezvoltare 
a rețelei, într-un mod deschis și 
transparent, și poate publica rezultatele 
procesului de consultare, în special 
eventualele necesități investiționale. 
(26) Organul național competent 
analizează dacă planul decenal de 
dezvoltare a rețelei acoperă toate 
necesitățile investiționale identificate în 
procesul de consultare. Autoritatea poate 
obliga operatorul de sisteme de transport 
să își modifice planul.
(27) Un organ național competent în 
sensul alineatelor (24), (25) și (26) poate 
fi autoritatea națională de reglementare 
sau orice altă autoritatea publică 
națională competentă sau un reprezentant 
desemnat de operatorii de sisteme de 
transport să dezvolte rețeaua. În acest 
ultim caz, operatorii de sisteme de 
transport prezintă proiecte ale statutelor, 
ale listelor de membri și ale 
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regulamentelor interne, spre aprobare, 
autorității publice naționale competente. 
(28) În cazul în care OST respinge 
realizarea  unei anumite investiții 
menționate în planul decenal de 
dezvoltare a rețelei care trebuie aplicat în 
următorii trei ani, statele membre se 
asigură că autoritatea de reglementare 
sau orice altă autoritatea publică 
națională competentă au competențele 
necesare pentru aplicarea uneia dintre 
următoarele două măsuri:
(a) cererea adresată operatorului de 
sisteme de rețea de a-și îndeplini, cu 
ajutorul tuturor mijloacelor legale, 
obligațiile de investiții, prin utilizarea 
propriilor mijloace financiare;
(b) invitația adresată investitorilor 
independenți de a prezenta o ofertă pentru 
investiția necesară într-un sistem de 
transport, obligând, astfel, și operatorul 
de sisteme de transport:
- să accepte finanțarea din partea oricărui 
terț;
- să accepte lucrări de construcție din 
partea oricărui terț și constituirea de noi 
active; 
- să accepte funcționarea noilor active.
Modalitățile de finanțare corespunzătoare 
sunt supuse aprobării autorității de 
reglementare sau oricărei alte autorități 
publice naționale competente. În ambele 
cazuri, normele tarifare permit realizarea 
unor venituri ce acoperă costurile unor 
astfel de investiții. 
(29) Autoritatea publică națională 
competentă monitorizează și evaluează 
aplicarea planului de investiții.
(30) Operatorii de sisteme de transport 
sunt obligați să elaboreze și să publice 
proceduri transparente și eficiente de 
conectare nediscriminatorie la rețea a 
noilor centrale energetice. Aceste 
proceduri sunt supuse aprobării 



PA\707346RO.doc 17/24 PE402.514v01-00

RO

autorității de reglementare sau oricărei 
alte autorități publice naționale 
competente.
(31) Operatorii de sisteme de transport nu 
au dreptul să refuze conectarea la rețea a 
unei noi centrale energetice pe motivul 
unor eventuale limitări viitoare survenite 
în cadrul capacităților de rețea 
disponibile, ca, de exemplu, 
congestionarea în părțile îndepărtate ale 
rețelei de transport. OST este obligat să 
furnizeze toate informațiile necesare.
(32) Operatorii de sisteme de transport nu 
au dreptul să refuze un nou punct de 
conectare pe motiv că această nouă 
conectare ar conduce la costuri 
suplimentare din cauza necesității de 
creștere a capacității elementelor de rețea 
situate în imediata apropiere a noului 
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 8

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 8
Directiva 2003/54/CE;
Articolul 10

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 10 eliminat
Operatorii independenți de sistem
(1) În cazul în care sistemul de transport 
aparține unei întreprinderi integrate pe 
verticală la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre pot 
acorda derogări de la dispozițiile 
articolului 8 alineatul (1), cu condiția 
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desemnării, de către un stat membru, la 
propunerea proprietarului sistemului de 
transport și sub rezerva validării 
respectivei desemnări de către Comisie, a 
unui operator independent de sistem. 
Întreprinderile integrate pe verticală care 
dețin 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 și 
desemna un operator independent de 
sistem numai în cazul în care:
(a) operatorul candidat a demonstrat că 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
articolul 8 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d);
(b) operatorul candidat a demonstrat că 
dispune de resursele financiare, precum și 
de resursele tehnice și umane necesare în 
vederea îndeplinirii sarcinilor sale în 
conformitate cu articolul 9;
(c) operatorul candidat și-a asumat 
angajamentul de a respecta un plan de 
dezvoltare a rețelei pe 10 ani, propus de 
autoritatea de reglementare;
(d) proprietarul sistemului de transport și-
a demonstrat capacitatea de a-și respecta 
obligațiile care îi revin în conformitate cu 
alineatul (6). În acest scop, acesta 
prezintă toate proiectele de acorduri 
contractuale încheiate cu întreprinderea 
candidată și cu orice altă entitate 
relevantă;
(e) operatorul candidat și-a demonstrat 
capacitatea de a-și respecta obligațiile în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1228/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
condițiile de acces la rețea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie 
electrică, inclusiv cooperarea operatorilor 
de sisteme de transport la nivel european 
și regional.
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(3) Întreprinderile care au fost certificate 
de către autoritatea națională de 
reglementare ca îndeplinind dispozițiile 
articolului 8a și ale articolului 10 
alineatul (2) sunt aprobate și desemnate 
ca operatori independenți 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 și constată că 
autoritatea de reglementare nu a dus la 
îndeplinire decizia în termen de două luni, 
Comisia desemnează, într-un interval de 
șase luni, la propunerea Agenției pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
în domeniul energetic și după consultarea 
proprietarului sistemului de transport și 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 autorității 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 și 
gestionarea accesului terților, inclusiv de 
colectarea taxelor de acces și a tarifelor 
de congestionare, precum și a plăților 
efectuate în temeiul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, cât 
și de exploatarea, întreținerea și 
dezvoltarea sistemului de transport și de 
garantarea capacității pe termen lung a 
acestuia de a satisface cererile rezonabile 
prin planificarea investițiilor. În ceea ce 
privește dezvoltarea rețelei, operatorul 
independent de sistem este responsabil de 
proiectarea (inclusiv de procedura de 
autorizare), construcția și darea în 
exploatare a noii infrastructuri. În acest 
sens, acesta acționează ca un operator de 
sistem de transport în conformitate cu 
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prezentul capitol. Proprietarii de sisteme 
de transport nu pot fi responsabili de 
acordarea și gestionarea accesului 
terților, și nici de planificarea investițiilor.
(6) În cazul desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarul 
sistemului de transport:
(a) asigură pe deplin cooperarea relevantă 
și sprijinul necesar operatorului 
independent de sistem în vederea 
îndeplinirii sarcinilor acestuia, furnizând 
acestuia, în special, toate informațiile 
necesare;
(b) finanțează investițiile decise de către 
operatorul independent de sistem și 
aprobate de către autoritatea de 
reglementare sau este de acord ca acestea 
să fie finanțate de către orice parte 
interesată, inclusiv de către operatorul 
independent de sistem. Măsurile relevante 
cu privire la finanțare fac obiectul 
aprobării de către autoritatea națională de 
reglementare. Înainte de aprobarea 
respectivelor investiții, autoritatea de 
reglementare se consultă atât cu 
proprietarul activelor, cât și cu alte părți 
interesate;
(c) asigură acoperirea riscurilor de 
răspundere privind activele rețelei, 
excluzându-se răspunderea legată de 
sarcinile operatorului independent de 
sistem; 
(d) oferă garanții în scopul facilitării 
finanțării eventualelor extinderi ale 
rețelei, cu excepția investițiilor în cazul 
cărora și-a dat acordul cu privire la 
finanțarea 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 națională 
competentă în materie de concurență are 
toate competențele relevante pentru a 
monitoriza în mod eficient respectarea de 
către proprietarul sistemului de transport 
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a obligațiilor sale în temeiul alineatului 
(6).

Or. en

Justificare

The ISO option does not provide a viable alternative to ownership unbundling in light of its 
excessive regulatory cost.

Amendamentul 9

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 8
Directiva 2003/54/CE;
Articolul 10 a

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 10a eliminat
Separarea întreprinderilor care dețin 
sisteme de transport
(1) În situația desemnării unui operator 
independent de sistem, proprietarii de 
sisteme de transport care fac parte din 
întreprinderi integrate pe verticală sunt 
independenți, cel puțin în ceea ce privește 
forma lor juridică, organizarea și 
procesul de luare a deciziilor, față de alte 
activități care nu au legătură cu 
transportul.
(2) Pentru a asigura independența 
proprietarilor de sisteme de transport 
menționați 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 
activităților de producție, distribuție și 
furnizare a energiei electrice; 
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(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 acționa 
independent; 
(c) întreprinderea proprietară a sistemului 
de transport stabilește un program de 
conformitate, care conține măsurile luate 
pentru a se garanta că practicile 
discriminatorii sunt excluse și se asigură 
că respectarea acestuia este monitorizată 
în mod adecvat. Programul enumeră 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea acestui obiectiv. 
Persoana sau organismul care răspunde 
de monitorizarea programului de 
conformitate prezintă în fiecare an 
autorității de reglementare un raport care 
detaliază măsurile luate. Acest raport 
anual se publică.
(3) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către proprietarii de sisteme de 
transport a dispozițiilor alineatului (2) din 
prezentul articol. Această măsură, care 
are scopul de a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).”

Or. en

Justificare

These provisions build on Article 10 and are not relevant if Article 10 is deleted.
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Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

Empowering the authority to monitor a wider range of rates and charges is the interest of 
better consumer choice.

Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(k) fără a aduce atingere competențelor 
celorlalte autorități naționale de 
reglementare, să garanteze, pe întreg 
teritoriul UE, standarde ridicate, echitabile 
și transparente, ale serviciilor universale și 
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consumatorilor vulnerabili și eficiența 
măsurilor privind protecția consumatorilor 
prevăzute în anexa A;

publice pentru consumatorii de energie 
electrică, inclusiv cetățeni, garantând, în 
același timp, protecția consumatorilor 
vulnerabili și eficiența tuturor măsurilor 
privind protecția consumatorilor prevăzute 
în anexa A;

Or. en

Justificare

Further clarifications in the duties of the authority serve the functioning of the market and 
ultimately benefit the consumer.

Amendamentul 12

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

Text propus de Comisie Amendament

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

(m) să garanteze accesul la datele privind 
consumul consumatorilor, inclusiv 
prețurile și cheltuielile aferente, precum și 
aplicarea unui format armonizat în ceea ce 
privește astfel de date privind consumul și 
accesul prompt al tuturor consumatorilor
la astfel de date prevăzute la litera (h) din 
anexa A;

Or. en

Justificare

Further clarifications in the duties of the authority serve the functioning of the market and 
ultimately benefit the consumer.
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