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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/54/CE privind normele comune pentru piața internă de 
energie electrică
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0528),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95 
din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-
0316/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A6 0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Uniunea Europeană și-a stabilit 
obiectivul de a folosi energii regenerabile 
în proporție de 20% până în 2020. Ar 
trebui să fie puse în aplicare toate 
măsurile pentru a asigura atingerea 
acestui obiectiv, acordându-se prioritate 
acestei forme de electricitate ori de câte 
ori este posibil.
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Or. en

Justificare

Renewable energy must be given priority access to the grid, allowing Member States to reach 
their targets for renewable energy.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Piețele multor state membre sunt 
dominate de actori majori. Autoritățile de 
reglementare ar trebui să fie abilitate să 
identifice poziția dominantă pe piață a 
unei întreprinderi din domeniul energiei 
electrice și să prezinte un plan pe termen 
mediu pentru a limita la 20% 
participațiile sale pe orice piață 
pertinentă. Piața pertinentă ar trebui să 
fie definită de către Comisie și ar trebui să 
țină cont de orice modificare a 
dimensiunii geografice a pieței.

Or. en

Justificare

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players and ensure fair access to other market players.  As markets become more integrated, 
the geographic size of the market will expand, so this provision will allow companies to grow 
as the markets become more integrated.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Orice sistem care urmează să fie pus 
în aplicare ar trebui să reușească să 
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elimine orice conflict de interese între 
producători și operatorii de sisteme de 
transport și nu ar trebui să creeze un 
regim de reglementare oneros și 
împovărător pentru autoritățile naționale 
de reglementare, a cărui punere în 
practică ar fi dificilă și costisitoare.  

Or. en

Justificare

Any system that is introduced must be effective and simple.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(11a) Pentru a dezvolta concurența pe 
piața internă a electricității, consumatorii 
noncasnici ar trebui să fie în măsură să-și 
aleagă furnizorii, precum și să încheie 
contracte cu mai mulți furnizori pentru a–
și satisface nevoile de electricitate. 
Consumatorii ar trebui să fie protejați 
împotriva clauzelor de exclusivitate din 
contracte, care au ca efect excluderea 
ofertelor concurente și/sau 
complementare.

Or. en

Justificare

The Directive must aim at allowing consumers to benefit from lower energy prices and 
therefore should prevent incumbent dominant suppliers from providing exclusivity provisions 
in contracts with clients. Exclusivity provisions prevent non household customers to call on a 
mix of suppliers that allow significant savings on their electricity bills.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare trebuie împuternicite să poată 
refuza certificarea operatorilor de sisteme 
de transport care nu respectă regulile 
privind separarea. În vederea asigurării 
unei aplicări coerente pe întreg teritoriul 
Comunității și a respectării obligațiilor 
Comunității asumate pe plan internațional, 
Comisia trebuie să aibă dreptul de a revizui 
deciziile cu privire la certificare luate de 
către autoritățile de reglementare.

(13) Separarea deplină între activitățile de 
exploatare a rețelei și cele de furnizare 
trebuie să se aplice pe întreg teritoriul 
Comunității, astfel încât orice operator de 
rețea din Comunitate sau orice 
întreprindere afiliată acestuia să fie 
împiedicat(ă) să exercite activități de 
furnizare sau de producție în oricare dintre 
statele membre. Acest lucru trebuie să se 
aplice, fără discriminare, atât 
întreprinderilor din UE, cât și celor din 
afara UE. Pentru a garanta menținerea 
separată, pe întreg teritoriul Comunității, a 
activităților de exploatare a rețelelor și a 
celor de furnizare, autoritățile de 
reglementare trebuie împuternicite să poată 
refuza certificarea operatorilor de sisteme 
de transport care nu respectă regulile 
privind separarea. În vederea asigurării 
unei aplicări coerente pe întreg teritoriul 
Comunității și a respectării obligațiilor 
Comunității asumate pe plan internațional, 
agenția trebuie să aibă dreptul de a revizui 
deciziile cu privire la certificare luate de 
către autoritățile de reglementare.

Or. en

Justificare

The Agency can be used as an honest broker to ensure that all member states are working on 
the same basis. The Agency would be equipped with more technical skills than the 
Commission.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(16a) Orice armonizare a competențelor 
autorităților naționale de reglementare ar 
trebui să includă stimulente care pot fi 
oferite și sancțiuni care pot fi impuse 
societăților de energie. Agenția ar trebui 
să dispună de competențe 
corespunzătoare, astfel încât să fie prima 
care asigură existența parității între toate 
statele membre în ceea ce privește 
stimulentele și sancțiunile și să furnizeze 
orientări cu privire la măsurile respective.

Or. en

Justificare

The Agency must ensure a common approach on these measures.  

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(19a) Autoritățile de reglementare din 
sectorul energetic și autoritățile de 
reglementare din domeniul piețelor 
financiare trebuie să coopereze pentru a-
și oferi reciproc posibilitatea de a avea o 
vedere de ansamblu asupra piețelor în 
cauză și ar trebui să aibă dreptul de a 
obține informații relevante de la 
companiile de energie prin intermediul 
unor atribuții corespunzătoare și 
suficiente de investigare și soluționare a 
litigiilor, precum și dreptul de a impune 
sancțiuni eficiente.
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Or. en

Justificare

Lack of implementation of current directives remains of concern. To ensure the effective 
opening up of the internal market in electricity National Regulatory authorities must be able 
to cooperate with other  relevant regulatory authorities allowing them to effectively monitor 
the electricity market, and where appropriate they must be able to impose effective, 
appropriate and dissuasive sanctions against electricity undertakings in cases of non-
compliance with any of the obligations set out in this Directive.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(21a) Consumatorii ar trebui să se afle în 
centrul prezentei directive. Drepturile 
existente ale consumatorilor trebuie să fie 
consolidate și garantate și ar trebui să 
includă o mai mare transparență și 
reprezentare. Protecția consumatorilor 
trebuie să garanteze că toți consumatorii 
beneficiază de o piață competitivă. 
Drepturile consumatorilor ar trebui să fie 
consolidate de către autoritățile naționale 
de reglementare prin crearea unor 
stimulente și prin impunerea unor 
sancțiuni societăților care nu respectă 
normele de protecție a consumatorilor și 
normele în materie de concurență.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(21b) Sărăcia energetică reprezintă o 
problemă din ce în ce mai mare în cadrul 
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Comunității. Statele membre ar trebui să 
elaboreze planuri naționale de acțiune 
pentru a aborda chestiunea sărăciei 
energetice și pentru a asigura 
consumatorilor vulnerabili prețuri 
accesibile. O abordare integrată este 
necesară, iar măsurile ar trebui să 
includă tarife sociale și îmbunătățiri ale 
locuințelor în materie de eficiență 
energetică. Prezenta directivă ar trebui, 
cel puțin, să permită discriminarea 
pozitivă, în ceea ce privește modelele de 
calculare a prețurilor pentru 
consumatorii vulnerabili.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(22a) Dezvoltarea unei rețele cu adevărat 
europene ar trebui să reprezinte obiectivul 
prezentei directive și, astfel, aspectele 
legate de reglementare cu privire la 
interconectarea transfrontalieră și piețele 
regionale ar trebui să intre în sfera de 
competență a Agenției.

Or. en

Justificare
In order to ensure that cross border interconnections and regional markets are developed and 
managed in a clear, transparent and non-discriminatory way they should be regulated by the 
Agency.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(22b) Consolidarea cooperării regionale 
ar trebui să reprezinte prima etapă în 
dezvoltarea unei rețele europene de 
electricitate pe deplin integrate, care să 
încorporeze în cele din urmă insulele de 
electricitate existente în prezent în 
Uniune.

Or. en

Justificare
A truly European electricity network should be the goal of this Directive and as such the 
linking up of these regions is a vital step.

Amendamentul 12

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

Text propus de Comisie Amendament

(-1) Articolul 1 se înlocuiește cu 
următorul text: 
„Articolul 1
Prezenta directivă stabilește norme 
comune pentru producerea, transportul, 
distribuția și furnizarea energiei electrice, 
în vederea creării unor piețe de energie 
integrate și competitive în Uniunea 
Europeană. Prezenta directivă definește 
normele de organizare și de funcționare a 
sectorului energiei electrice, accesul la 
piață, criteriile și procedurile aplicabile 
cererilor de ofertă și acordarea 
autorizațiilor, precum și exploatarea 
rețelelor. Aceasta stabilește, de asemenea, 
obligațiile în ceea ce privește serviciul 
universal și drepturile consumatorilor de 
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electricitate și clarifică obligațiile în 
materie de concurență.”

Or. en

(Same wording as that of Article 1 of Directive 2003/54 EC, adding new elements to existing 
text)

Justificare
The scope should be extended to ensure that consumers are at the centre of directive. The link 
with competition obligations should also be underlined.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 35 (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„35. «concurență echitabilă pe o piață 
deschisă» înseamnă întreprinderea unor 
demersuri pentru a ajunge la o situație în 
care nicio societate nu poate deține o cotă 
mai mare de 20% pe piața în cauză;”

Or. en

(Adding new point 35 to Article 2 of Directive 2003/54 EC)

Justificare

This will open up the markets in member states, in particular those with dominant market 
players, who have been in several cases guilty of abuse of power, and ensure fair access to 
other market players.  As markets become more integrated, the geographic size of the market 
will expand, so this provision will allow companies to grow as the markets become more 
integrated.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 36

Text propus de Comisie Amendament

(bb) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„36. «sărăcie energetică» înseamnă 
situația în care un consumator casnic nu 
își poate permite să-și încălzească 
locuința la un nivel acceptabil. Acesta se 
bazează pe nivelurile recomandate de 
Organizația Mondială a Sănătății de cel 
puțin 18°C pentru toate părțile locuibile, 
atunci când acestea sunt utilizate (18-
22°C, în funcție de destinația încăperii). 
Este inclusă, de asemenea, capacitatea 
consumatorului casnic de a achiziționa 
alte servicii energetice pentru locuință la 
un preț rezonabil. Un consumator casnic 
este sărac din punct de vedere energetic 
dacă proporția cheltuielilor cu energia din 
totalul cheltuielilor sale depășește dublul 
cheltuielilor medii pentru energie la nivel 
național;”

Or. en

(Adding new point 36 to Article 2 of Directive 2003/54 EC)

Justificare

Due to a lack of definition, many Member States do not officially collect data on the  large 
number of citizens who are in energy poverty. In supporting a common definition, Member 
States will be aware of the scale of the problem and should be encouraged to take measures to 
tackle it. This definition is based on research undertaken by a group of European academics 
ensures a relative calculation which can be applied across the European Community. It is 
aimed at low income households who pay proportionally more on their energy than high 
income households.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera bc (nouă)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 2 – punctul 37

Text propus de Comisie Amendament

(bc) Se adaugă următoarea literă după 
cum urmează:
„37. «preț accesibil» înseamnă un preț 
definit de statele membre la nivel 
național, după consultarea autorităților 
naționale de reglementare, a partenerilor 
sociali și a părților interesate, ținând cont 
de definiția sărăciei energetice, prevăzută 
la articolul 2 alineatul (36);”

Or. en

(Adding new point 37 to Article 2 of Directive 2003/54 EC)

Justificare

Affordable price should be determined at the member state level as this is clearly a matter for 
subsidiarity.

Amendamentul 16

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

Text propus de Comisie Amendament

1a. Articolul 3 alineatul (3) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(3) Statele membre garantează că toți 
consumatorii casnici și [...] micile 
întreprinderi (adică întreprinderile cu 
mai puțin de 50 de salariați și o cifră de 
afaceri anuală sau un bilanț care nu 
depășește 10 milioane de euro) 
beneficiază de serviciile universale, și 
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anume de dreptul de a li se furniza, pe 
teritoriul lor, energie electrică de o 
calitate bine definită, la prețuri 
accesibile, ușor și clar comparabile,
transparente și nediscriminatorii. Acești 
consumatori au dreptul la diferite 
alternative, la echitate, reprezentare și 
recurs. Calitatea serviciilor se află în 
centrul responsabilităților companiilor de 
furnizare a energiei electrice.    Pentru a 
se asigura furnizarea de servicii 
universale, statele membre pot numi un 
furnizor de ultimă instanță.  Statele 
membre impun întreprinderilor de 
distribuție obligația de a conecta 
consumatorii la rețeaua lor, în baza unor 
condiții și tarife stabilite în conformitate 
cu procedura definită la articolul 23 
alineatul (2).  Prezenta directivă nu 
împiedică în nici un fel încercarea 
statelor membre de a consolida poziția 
pe piață a consumatorilor casnici, 
precum și a consumatorilor mici și 
mijlocii, prin promovarea posibilităților 
de regrupare voluntară în vederea 
reprezentării acestei categorii de 
consumatori.

Or. en

(Adding new elements to Article 3, paragraph3, Directive 2003/54 EC)

Justificare

Energy is crucial for the daily life of consumers and guaranteeing access to electricity at an 
affordable price is essential. Due to the particular circumstances affecting the opening up of 
the electricity market consumer's rights must be ensured. Universal service is a vital means of 
ensuring consumer protection. Clear guidelines should be provided to ensure a truly 
universal service which highlights the concerns for low income and vulnerable customers.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 5
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Text propus de Comisie Amendament

1b. La articolul 3, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(5) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru protecția 
consumatorilor finali, garantând, în 
special, protecția adecvată a 
consumatorilor vulnerabili, inclusiv prin 
interdicția de debranșare atunci când 
aceștia se află în mod evident în 
incapacitate de plată.  În acest context, 
statele membre recunosc sărăcia 
energetică prevăzută la articolul 2 și 
definesc consumatorii vulnerabili. Statele 
membre garantează că drepturile și 
obligațiile în ceea ce privește 
consumatorii vulnerabili sunt aplicate și, 
în special, iau măsuri pentru a proteja 
consumatorii finali din regiunile 
îndepărtate.  Statele membre asigură un 
nivel înalt de protecție a consumatorilor, 
în special în ceea ce privește 
transparența condițiilor contractuale, a 
informațiilor generale și a mecanismelor 
de soluționare a litigiilor.  Statele 
membre garantează dreptul 
consumatorului eligibil de a-și schimba 
efectiv furnizorul cu ușurință.  Cel puțin 
în ceea ce privește consumatorii casnici, 
aceste măsuri le includ pe cele prevăzute 
la anexa A.”

Or. en

(Adding new elements to Article 3 paragraph 5, Directive 2003/54 EC)

Justificare

Within the context of public and universal service obligations, vulnerable customers' rights 
should be targeted. Such measures already exist in the current Directive but should be 
strengthened by the recognition of energy poverty and fully implemented through harmonised 
rules.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

1c. La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
„(5a) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a combate sărăcia 
energetică în planurile lor de acțiune 
naționale privind energia, pentru a 
garanta că numărul de persoane afectate 
de sărăcia energetică din punct de vedere 
energetic se diminuează în termeni reali și 
comunică măsurile respective Comisiei. 
Statele membre pot alege o abordare 
integrată pentru a garanta că sunt 
îndeplinite obligațiile în ceea ce privește 
serviciul universal și serviciul public. 
Aceste măsuri pot include tarife speciale 
pentru consumatorii vulnerabili și 
consumatorii casnici individuali și prevăd 
îmbunătățiri ale eficienței energetice. 
Comisia furnizează indicatori pentru a 
supraveghea impactul unor astfel de 
măsuri asupra sărăciei energetice. Astfel 
de măsuri nu împiedică deschiderea 
pieței, prevăzută la articolul 21.”

Or. en

(Adding a new paragraph 5a to Article 3, Directive 2005/54 EC)

Justificare

Energy Poverty is a growing problem in all Member States. An integrated approach is needed 
and the role of NRAs is essential. The Commission should also take responsibility for 
monitoring the progress of Member States in this area and communicating successful 
measures by Member States to deal with energy poverty.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

1d. La articolul 3 alineatul (6) primul 
paragraf, litera (a) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(a) contribuția fiecărei surse de energie 
la totalitatea surselor de energie utilizate 
de către furnizor în anul precedent în 
mod armonizat și ușor de înțeles pe 
teritoriul statelor membre, pentru a 
facilita realizarea de comparații;”

Or. en

(Same wording as that of Directive 2003/54 (EC), adding "in a harmonised and 
comprehensible manner within member states so as to allow for easy comparison")

Justificare

Providing clear and easy to understand information is essential for customers to be able to 
make like for like comparisons of suppliers.

Amendamentul 20

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

Text propus de Comisie Amendament

1e. La articolul 3 alineatul (6) primul 
paragraf, litera (b) se înlocuiește cu 
următorul text:

„(b) ... 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 
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totalitatea surselor de energie utilizate 
de către furnizor în anul precedent.”

Or. en

(Amends Article 3 paragraph 6 subparagraph 1 piont (b) (Directive 2005/54 EC)

Justificare

Not all customers have access to the internet and as such this information shall be included in 
bills.

Amendamentul 21

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

Text propus de Comisie Amendament

1f. La articolul 3 alineatul (6), al treilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Autoritățile naționale de reglementare 
iau măsurile necesare pentru a garanta 
fiabilitatea informațiilor oferite de către 
furnizori consumatorilor lor, în 
conformitate cu prezentul articol. 
Normele privind prezentarea informațiilor 
sunt armonizate în cadrul statelor 
membre și al piețelor pertinente. Punerea 
lor în aplicare va fi supravegheată de 
către agenție.”

Or. en

(Adding new elements to Article 3, paragraph 6, Directive 2003/54 EC)

Justificare

In order for consumers to exercise their right to have real choice they should have access to 
data which will contribute to both social and environmental goals. Consumer choice should 
mean being able to make like for like comparisons. The presentation of data should be 
harmonised across electricity suppliers. Consistency will ensure transparency and improve 
the customer’s ability to switch suppliers and make an informed choice about their supplier.



PR\707408RO.doc 21/74 PE402.516v01-00

RO

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

1g. La articolul 3, alineatul (7) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(7) Statele membre iau măsurile care se 
impun pentru atingerea obiectivelor de 
coeziune economică și socială și de 
protecție a mediului, care trebuie să 
garanteze prevenirea discriminării, în 
special în ceea ce privește persoanele cu 
venituri reduse, măsuri de eficiență 
energetică/gestionare a cererii, precum 
și mijloace de combatere a schimbărilor 
climatice, precum și de securitate a 
aprovizionării.  Aceste măsuri pot 
include oferirea de stimulente economice
adecvate, folosindu-se, după caz, toate 
instrumentele existente la nivel național 
și comunitar, pentru întreținerea și 
construirea infrastructurii de rețea 
necesare, inclusiv a capacității de 
interconectare.”

Or. en

(Amends Article 3, paragraph 7 (Directive 2005/54 EC)adding "must ensure the prevention of 
discrimination in particular against those on low income")

Justificare

Currently many consumers are suffer discrimination in particular those  on low incomes or 
those who live in certain geographic areas.
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Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1h (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

1h. La articolul 3 se inserează următorul 
alineat după alineatul (7):
„(7a) Pentru a promova eficiența 
energetică și a contribui la reducerea 
sărăciei energetice, autoritățile naționale 
de reglementare împuternicesc furnizorii 
de electricitate să introducă formule de 
stabilire a prețului care să implice 
majorări pe intervale tarifare, astfel încât 
prețurile să crească atunci când sunt 
atinse niveluri de consum mai ridicate. 
Autoritățile naționale de reglementare 
garantează că partea din consum supusă 
prețului cel mai mic echivalează cu 
consumul tipic al consumatorilor casnici 
cu venituri reduse.”

Or. en

(Adding a new paragraph 7a to Article 3, Directive 2005/54 EC)

Justificare

This tariff model would turn the current model of pricing on its head. At a time when we are 
trying to cut down on energy consumption the current pricing model rewards people through 
lower prices the more energy they use. This model should be cost neutral for electricity 
companies but would provide incentives for energy efficiency. This model will come into its 
own when smart meters are introduced.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1i (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 3 – alineatul 9a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

1h. La articolul 3 se inserează următorul 
alineat după alineatul (9):
„(9a) În cazul în care se poate dovedi că 
întreprinderile de furnizare a energiei 
electrice au transferat consumatorilor 
costurile aferente certificatelor din cadrul 
sistemului de comercializare a emisiilor, 
deși respectivele certificate au fost alocate 
gratuit, statele membre pot solicita 
rambursarea din partea acestor 
întreprinderi, prin intermediul unor 
impozite suplimentare. Veniturile din 
impozite ar trebui să fie utilizate pentru a 
promova eficiența energetică în statul 
membru care le colectează.”

Or. en

(Adding a new paragraph 9a to Article 3 Directive 2005/54 EC)

Justificare

Many companies have made windfall profits from the Emissions Trading Scheme where they 
have been allocated ETS certificates free of charge, but have nevertheless passed on the 
nominal costs of these certificates to consumers.

Amendamentul 25

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 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 

(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 
măsură, care are scopul de a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezenta 
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conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 27b 
alineatul (3)”.

directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3)”.

Or. en

Justificare

This should be a binding measure, and this action needs to be taken in a timely manner

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Statele membre cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de rețea la nivel regional și 
încurajează coerența cadrului lor juridic 
și de reglementare. Zona geografică 
acoperită de cooperările regionale trebuie 
să respecte definiția dată de către Comisie 
zonelor geografice în conformitate cu 
articolul 2h alineatul (3) din Regulamentul 
(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.

(5a) Statele membre și autorități naționale 
de reglementare cooperează între ele în 
vederea integrării piețelor lor naționale cel 
puțin la nivel regional. Statele membre 
promovează, în special, cooperarea 
operatorilor de rețele la nivel regional în 
vederea realizării unei piețe europene 
competitive și facilitează armonizarea 
cadrului lor juridic și de reglementare.
Zona geografică acoperită de cooperarea 
regională trebuie să respecte definiția dată 
de către Comisie regiunilor în 
conformitate cu articolul 2h alineatul (3) 
din Regulamentul (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.

Or. en

Justificare

Regional cooperation could foster market integration and establish a competitive European 
market. To ensure that regional cooperation leads to reconcilable and to a true pan-
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European market, inter-regional cooperation should also be required from regulators, TSO's 
and ACER.. ACER should also be empowered to make appropriate recommendation to 
facilitate market integration. Any move towards regional markets must not become exclusive 
and there must be a clear regulatory framework for these markets, otherwise there is a 
danger of a regulatory gap developing.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 5a – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

3a. La articolul 5a se adaugă următorul 
alineat:
„Agenția cooperează cu autoritățile 
naționale de reglementare și cu operatorii 
de sisteme de transport separați (în 
conformitate cu capitolul IV din prezenta 
directivă) pentru a asigura convergența 
cadrelor de reglementare între regiuni, în 
vederea realizării unei piețe europene 
competitive. În cazul în care agenția 
apreciază că sunt necesare norme 
obligatorii privind o astfel de cooperare, 
aceasta face recomandările 
corespunzătoare. Pe piețele regionale, 
agenția devine autoritatea de 
reglementare responsabilă.”

Or. en

(Adding new paragraph 2 to Article 5a, Directive 2003/54 EC)

Justificare

See justification to previous Amendment



PE402.516v01-00 26/74 PR\707408RO.doc

RO

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

3b. La articolul 6 alineatul (2) se adaugă 
următoarea literă:
„(ia) contribuția statelor membre la 
realizarea obiectivului de a folosi energii 
regenerabile în proporție de 20% până în 
2020;”

Or. en

(Adding new paragraph to Article 6, paragraph 2, Directive 2003/54 EC)

Justificare

Member states must take in to account their obligations vis-à-vis the 20% renewable energy 
target set out in the Council conclusions of 8th and 9th March 2007 when assessing new 
generating capacity These targets could be subject to change through the legislative process.

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ib (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

3b. La articolul 6 alineatul (2) se adaugă 
următoarea literă:
„(ib) necesitatea ca producătorii să țină 
cont de sistemul de comercializare a 
emisiilor.”

Or. en
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(Adding new paragraph (2k) to Article 6, Directive 2003/54 EC)

Justificare

Member states must take in to account the impact of the EU Emissions Trading Scheme when 
assessing new generating capacity.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 7 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

3c. La articolul 7, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(5) Statele membre desemnează o 
autoritate sau un organism public sau 
privat independent de activitățile de 
producere, transport și distribuție a 
energiei electrice, care poate fi 
autoritatea națională de reglementare 
menționată la articolul 22a alineatul (1), 
care va răspunde de organizarea, 
monitorizarea și controlul procedurii de 
cerere de ofertă menționate la alineatele 
(1)-(4). ... Această autoritate sau acest 
organism ia toate măsurile necesare 
pentru a asigura confidențialitatea 
informațiilor conținute în oferte.” 

Or. en

(Amends Article 7, Paragraph 5 (Directive 2005/54 EC) deleting "where a transmission 
system operator  is fully independent from other activities not relating to the transmission 

system in ownership terms, the transmission system operator may be designated as the body 
responsible for organising and controlling the tendering procedure")

Justificare

This should be the responsibility of the NRA and not the TSO.
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Amendamentul 31

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) și (c) până la 
[data transpunerii plus doi ani], cu 
condiția ca operatorii de sisteme de 
transport să nu facă parte dintr-o 
întreprindere integrată pe verticală.

eliminat

Or. en

Justificare

This is not relevant in a system with full ownership unbundling.

Amendamentul 32

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

Text propus de Comisie Amendament

(5) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care dețin 
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 
operator independent de sistem.

(5) Obligația prevăzută la alineatul (1) 
litera (a) se consideră îndeplinită în cazul 
în care mai multe întreprinderi care dețin 
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 respectă în 
integralitate prezentul articol.

Or. en
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Justificare

All undertakings that are not fully unbundled shall not be permitted to act as a transmission 
system operator.   

Amendamentul 33

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 neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).”

(13) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, 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 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

This should be a binding measure  and this action needs to be taken in a timely manner

Amendamentul 34

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, întreținere și dezvoltare în 
condiții economice de sisteme de transport 

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

sigure, fiabile și eficiente, care să protejeze 
mediul înconjurător și să promoveze 
eficiența energetică și cercetarea și 
inovarea, în special în ceea ce privește
promovarea surselor regenerabile de 
energie și răspândirea tehnologiilor cu 
emisii reduse de carbon. Să contribuie la 
dezvoltarea rețelelor inteligente în 
următorii 10 ani, care vor trebui să fie 
create în conformitate cu un calendar 
progresiv, în urma consultării 
autorităților naționale de reglementare și 
a agenției. În procesul de dezvoltare a 
rețelei, operatorul de rețele de transport 
este responsabil de planificarea (inclusiv 
de procedura de autorizare), construcția și 
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 35

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

Text propus de Comisie Amendament

6a. La articolul 9, litera (d) se înlocuiește 
cu următorul text: 
„(d) să furnizeze operatorului oricărei 
alte rețele interconectate cu rețeaua sa 
informații suficiente pentru a asigura 
siguranța și eficiența exploatării ...”

Or. en

Same wording as that of Article 9(c) of Directive 2003/54 EC, deleting "coordinated 
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development and interoperability of the interconnected system"

Justificare

We need to set common standards so that we can work towards a common European system.

Amendamentul 36

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

Text propus de Comisie Amendament

6b. La articolul 9 se adaugă următoarea 
literă: 
„(fa) să perceapă 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, 
acordând și gestionând accesul terților și 
oferind explicații motivate atunci când 
accesul este refuzat, sub supravegherea 
autorităților naționale de reglementare; 
efectuându-și sarcinile în conformitate cu 
prezentul articol, operatorii de sisteme de 
transport iau în considerare, în primul 
rând, interesele regiunii în care își 
desfășoară activitatea.”

Or. en

(Adding new point (fa) to Article 9, Directive 2003/54 EC)

Justificare

This details some of the activities which need to be carried out by TSOs, but also we need to 
ensure that reasons for failing to grant access are dealt with in a transparent way.
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Amendamentul 37

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 
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 
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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.

(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 
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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 
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 
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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 
a obligațiilor sale în temeiul alineatului 
(6).

Or. en

Justificare

The Independent System operator model implies bureaucracy and costly regulatory control 
and is therefore not a viable alternative to full ownership unbundling. The Rapporteur will 
consider in addition to full ownership unbundling any other model that can give assurance to 
competitors who enter the market, ensures that no conflict of interest arises and is as effective 
as ownership unbundling model.

Amendamentul 38

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

(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 
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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

See justification to previous Amendment

Amendamentul 39

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

Text propus de Comisie Amendament

8a. Articolul 11 alineatul (2) se
înlocuiește cu următorul text: 
„(2) Dispecerizarea instalațiilor de 
producție și folosirea interconectărilor 
se stabilesc pe baza unor criterii care 
sunt aprobate de către autoritățile 
naționale de reglementare și care trebuie 
să fie obiective, publicate și aplicate în 
mod nediscriminatoriu, care să asigure 
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funcționarea corespunzătoare a pieței 
interne a energiei electrice. Criteriile țin 
seama de ordinea de prioritate 
economică a energiei electrice provenite 
de la instalațiile de producție disponibile 
sau din transferurile prin interconectări, 
precum și de constrângerile de ordin 
tehnic ale rețelei.”

Or. en

(Same wording as that of Article 11, paragraph 2 of Directive 2003/54 EC, changing 
elements to existing text)

Justificare

Independent National Regulatory Authorities are in a better position to be objective than 
Member State governments.

Amendamentul 40

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

Text propus de Comisie Amendament

8b. Articolul 11 alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(3) O autoritate națională de 
reglementare impune operatorului de 
rețea ca, la dispecerizarea instalațiilor 
de producție, să dea prioritate celor care 
folosesc surse de energie regenerabilă 
sau deșeuri sau celor cu producție 
combinată de energie electrică și 
termică, cu excepția situației în care 
cerințele privind echilibrarea tehnică sau 
siguranța și fiabilitatea rețelei sunt 
compromise.”

Or. en

(Same wording as that of Article 11, paragraph 3 of Directive 2003/54 EC, changing 



PR\707408RO.doc 39/74 PE402.516v01-00

RO

elements to existing text)

Justificare

Renewable energy must be given priority access to the grid, providing there are no technical 
balancing issues associated with this.  This will allow Member States an opportunity to reach 
their targets for renewable energy.

Amendamentul 41

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

Text propus de Comisie Amendament

8c. La articolul 11, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(5) Statele membre, prin intermediul 
autorităților naționale de reglementare,
pot solicita operatorilor de rețele de 
transport să respecte standardele 
minime privind întreținerea și 
dezvoltarea rețelei de transport, în 
special în capacitățile de interconectare.
Autorităților naționale de reglementare ar 
trebui să li se acorde atribuții mai extinse, 
care să le permită să garanteze că țin 
cont, în activitatea lor, de consumatorul 
european.”

Or. en

(Same wording as that of Article 11, paragraph 5 of Directive 2003/54 EC, changing element 
to existing text)

Justificare

Consumer protection must be a priority when maintenance decisions are being taken to 
ensure that there are no detrimental effects for end users. Currently many National 
Regulatory Authorities have no remit to care for the European consumer so all decisions are 
taken only with the national consumer in mind, this will need to change if a truly European
energy market is to succeed.
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Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

9a. Articolul 14 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(1) Operatorul de rețele de distribuție 
este responsabil de asigurarea capacității 
pe temen lung a rețelei de a satisface 
cereri rezonabile de distribuire a 
electricității și de exploatare, întreținere și 
dezvoltare, în condiții economice, a unei 
rețele de distribuție a energiei electrice 
sigure, fiabile și eficiente în zona pe care 
o acoperă, cu respectarea condițiilor de 
protecție a mediului și prin promovarea 
eficienței energetice.”

Or. en

(Same wording as that of Article 14, paragraph 1 of Directive 2003/54 EC, changing 
elements to existing text)

Justificare

The DSO should have the same responsibilities as the TSO to fulfil the criteria set out above.  

Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

9b. Articolul 14 alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(4) Un stat membru impune 
operatorului de rețele de distribuție ca,
la dispecerizarea instalațiilor de 
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producție, să dea prioritate celor care 
folosesc surse de energie regenerabilă 
sau deșeuri sau celor cu producție 
combinată de energie electrică și 
termică, cu excepția situației în care 
cerințele privind echilibrarea tehnică sau 
siguranța și fiabilitatea rețelei sunt 
compromise.”

Or. en

(Same wording as that of Article 14, paragraph 4 of Directive 2003/54 EC, changing 
elements to existing text)

Justificare

Renewable energy must be given priority access to the grid, providing there are no technical 
balancing issues associated with this. This will allow Member States an opportunity to reach 
their targets for renewable energy.

Amendamentul 44

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9c. La articolul 14 se adaugă următorul 
alineat după alineatul (4): 
„(4a) Statele membre se angajează, de 
asemenea, să instaleze contoare și rețele 
inteligente în termen de zece ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
care intră în sfera de responsabilitate a 
societăților de distribuție de energie 
electrică. Autoritățile naționale de 
reglementare stabilesc un program care 
să garanteze respectarea normelor până 
la data stabilită.”

Or. en
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(Adding new paragraph 4 subparagraph (a) to Article 14, Directive 2003/54 EC)

Justificare

The European Union should encourage member states to install smart meters and grids 
within a set time framework, evidence suggests that consumers are likely to become far more 
energy aware with better knowledge of their personal energy consumption on a real time 
basis, this will lead to energy efficiency.

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 14 – alineatul 4b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

9d.  La articolul 14, după alineatul (4), se 
adaugă următorul alineat: 
„(4b) Statele membre încurajează 
modernizarea rețelelor de distribuție, care 
se construiesc în așa fel încât să 
încurajeze producția descentralizată și să 
asigure eficiența energetică.”

Or. en

(Adding new paragraph 4 subparagraph (b) to Article 14, Directive 2003/54 EC)

Justificare

Member States should do more to encourage combined heat and power in particular.

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva 2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuție face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, statele membre se 

(3) Atunci când operatorul sistemului de 
distribuție face parte dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, autoritățile 
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asigură că activitățile acestuia sunt 
monitorizate în așa fel încât să se garanteze 
că acesta nu profită de pe urma integrării 
sale verticale pentru a distorsiona 
concurența. În special, operatorii de 
sisteme de distribuție integrați pe verticală 
vor avea grijă, în ceea ce privește 
activitățile de comunicare și utilizarea 
numelui de marcă, să nu creeze confuzie în 
legătură cu identitatea separată a sucursalei 
care asigură furnizarea în cadrul 
întreprinderii integrate pe verticală.

naționale de reglementare se asigură că 
activitățile acestuia sunt monitorizate în așa 
fel încât să se garanteze că acesta nu 
profită de pe urma integrării sale verticale 
pentru a distorsiona concurența. În special, 
operatorii de sisteme de distribuție integrați 
pe verticală vor avea grijă, în ceea ce 
privește activitățile de comunicare și 
utilizarea numelui de marcă, să nu creeze 
confuzie în legătură cu identitatea separată 
a sucursalei care asigură furnizarea în 
cadrul întreprinderii integrate pe verticală.

Or. en

Justificare

NRAs should take the responsibility for overseeing the unbundling provisions for Distribution 
System Operators to ensure the independence of the DSO.

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera c
Directiva2003/54/CE
Articolul 15 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări pentru 
a garanta respectarea deplină și efectivă 
de către operatorul de sistem de distribuție 
a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce 
privește independența completă a 
acestuia, lipsa comportamentului 
discriminatoriu, precum și faptul că 
activitățile de furnizare desfășurate de 
întreprinderea integrată pe verticală nu 
profită în mod neloial de integrarea 
verticală. 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).

eliminat
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Or. en

Justificare

This should not be decided by the Commission through the comitology process, but by co-
decision.

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22a – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„(3a) Comisia adoptă norme minime 
privind transparența și responsabilitatea 
autorităților naționale de reglementare, 
prin adoptarea unor orientări care să 
asigure respectarea deplină și reală a 
dispozițiilor din alineatele (1) și (2) de 
către autoritățile naționale de 
reglementare. Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 27b alineatul (3).” 

Or. en

Justificare

To ensure the effective opening up of the internal market in electricity National Regulatory 
authorities must be subject to minimum standards on transparency and accountability that 
allow them to effectively monitor the electricity market.

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22b – litera d
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Text propus de Comisie Amendament

(d) garantarea dezvoltării unor sisteme 
sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze eficiența energetică, adecvarea 
la cerere, activități de cercetare și inovare 
în scopul satisfacerii cererii, precum și 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pe 
bază de combustibili regenerabili și a 
celor cu emisii scăzute de carbon, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung;

(d) garantarea dezvoltării, la cel mai mic 
preț pentru consumatori, a unor sisteme 
de rețea sigure, fiabile și eficiente care să 
promoveze adecvarea la cerere, asigurând 
eficiența energetică și integrarea 
energiilor regenerabile și a producției 
distribuite la scară redusă și la scară
largă, atât în rețelele de transport, cât și în 
cele de distribuție;

Or. en

Justificare

National Regulators should have no influence over the mix of energy in Member States, this 
should be left to subsidiarity.

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate;

(b) să coopereze, în ceea ce privește 
aspectele transfrontaliere, cu autoritatea 
sau autoritățile de reglementare din statele 
membre implicate și cu agenția;

Or. en

Justificare

The agency should be involved in all cross border activities to ensure transparent and fair 
practices and sufficient levels of investment we should not allow a regulatory gap to develop 
in relation to cross border and regional markets.
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Amendamentul 51

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera e

Text propus de Comisie Amendament

(e) să garanteze lipsa subvențiilor 
încrucișate între activitățile de transport, 
distribuție și furnizare;

(e) să garanteze lipsa subvențiilor 
încrucișate între activitățile de transport, 
distribuție și furnizare și, în același timp, 
să se asigure că tarifele de transport și 
distribuție sunt stabilite cu mult timp 
înainte de perioadele corespunzătoare în 
care se aplică;

Or. en

Justificare

Effective planning of investments is crucial to the development of the internal market in 
electricity, and NRAs must be able to ensure that tariffs are set far enough in advance to 
assist in the planning of investments.   

Amendamentul 52

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport și să 
furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor de 
sisteme de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 ani, 
menționat la articolul 2c alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003;

(f) să revizuiască planurile de investiții ale 
operatorilor de sisteme de transport și să 
furnizeze în raportul său anual o evaluare a 
planului de investiții al operatorilor de 
sisteme de transport în ceea ce privește 
coerența acestuia cu planul european de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru 10 ani, 
menționat la articolul 2c alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003; planul 
decenal de investiții asigură o forță de 
muncă suficientă și de calitate, astfel 
încât să îndeplinească obligațiile sale 
privind serviciul public; neîndeplinirea 
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planului decenal de investiții atrage 
sancțiuni proporționale impuse în 
conformitate cu orientările emise de către 
agenție;  

Or. en

Justificare

Regulatory authorities must be responsible for ensuring ten year investment plans include 
provisions to ensure the workforce is capable of meeting any public service obligations as set 
out in this directive.  There must be effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set 
out in this Directive.

Amendamentul 53

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, precum și să revizuiască 
normele privind securitatea și fiabilitatea 
acesteia;

(g) să monitorizeze securitatea și 
fiabilitatea rețelei, să stabilească sau să 
aprobe norme și cerințe pentru calitatea 
serviciului și a furnizării, precum și să 
revizuiască normele privind performanțele 
în materie de calitate a serviciului și a 
distribuției, precum și securitatea și 
fiabilitatea rețelei;

Or. en

Justificare

Regulatory authorities must be able to monitor quality of service, in conjunction with network 
security and reliability to ensure that public service obligations are met.
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Amendamentul 54

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ia) să monitorizeze apariția unor 
practici contractuale restrictive, inclusiv a 
unor dispoziții privind exclusivitatea, care 
pot împiedica sau restrânge posibilitatea 
consumatorilor noncasnici de a alege să 
încheie contracte simultan cu mai mulți 
furnizori; dacă este cazul, autoritățile 
naționale de reglementare informează 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței cu privire la astfel de 
practici;”

Or. en

Justificare

Allowing non-household customers to chose their suppliers and not be restricted through 
exclusivity clauses will help develop competition on the internal market.

Amendamentul 55

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ib (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ib) să recunoască libertatea 
contractuală în materie de contracte pe 
termen lung și posibilitatea de a încheia 
contracte bazate pe proprietate, cu 
condiția ca acestea să fie compatibile cu 
legislația europeană existentă.”

Or. en
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Justificare

There is a need to develop new capacity, especially by new entrants, and long term contracts 
with base load customers could be necessary to ensure part of the financing of such 
investments. Further some high energy users need to have access to long term, predictable 
energy contracts to remain competitive with other regions where these are available.

Amendamentul 56

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera j

Text propus de Comisie Amendament

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport și de 
distribuție pentru racordări și reparații;

(j) să monitorizeze perioadele de timp 
necesare întreprinderilor de transport și de 
distribuție pentru racordări și reparații și să 
impună sancțiuni în conformitate cu 
orientările stabilite de agenție, în cazul în 
care acestea sunt extinse fără motive 
întemeiate;

Or. en

Justificare

There must be effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to use against 
electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set out in this 
Directive.

Amendamentul 57

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – 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 standarde 
ridicate ale serviciilor universale și publice 
în domeniul energiei electrice, protecția 
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consumatorilor vulnerabili și eficiența 
măsurilor privind protecția consumatorilor 
prevăzute în anexa A;

consumatorilor vulnerabili și eficiența și 
punerea în aplicare a măsurilor privind 
protecția consumatorilor prevăzute în 
anexa A;

Or. en

Justificare

To effectively protect consumers the provisions set out in Annex A need to be enforceable and 
Regulatory Authorities must have effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to 
use against electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set 
out in this Directive.

Amendamentul 58

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera l

Text propus de Comisie Amendament

(l) să publice recomandări, cel puțin pe 
bază anuală, cu privire la conformitatea 
tarifelor de furnizare cu dispozițiile 
articolului 3;

(l) să publice recomandări și decizii, cel 
puțin pe bază anuală, cu privire la 
conformitatea tarifelor de furnizare cu 
dispozițiile articolului 3, astfel încât să fie 
eliminate, în momentul intrării în vigoare 
a prezentei directive, tarifele generalizate 
și reglementate pentru utilizatorii finali 
care sunt mai mici decât  valoarea de 
piață a energiei electrice vândute; în cazul 
în care această măsură nu este respectată, 
ar trebui să fie impuse sancțiuni 
proporționale;

Or. en

Justificare

To assist with the development of the internal market regulated tariffs that are set below 
market price should be abolished to open up the market. There must be effective, appropriate
and dissuasive sanctions in place to use against electricity undertakings in cases of non-
compliance with this.
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Amendamentul 59

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera la (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(la) să informeze autoritățile naționale 
din domeniul concurenței și Comisia cu 
privire la acele state membre în care 
tarifele reglementate sunt inferioare 
prețului pieței;”

Or. en

Justificare

To assist with the development of the internal market regulated tariffs that are set below 
market price should be abolished to open up the market. There must be effective, appropriate 
and dissuasive sanctions in place to use against electricity undertakings in cases of non-
compliance with this

Amendamentul 60

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(oa) să stabilească sau să aprobe tarifele 
de acces la rețea și să publice metodologia 
utilizată în vederea stabilirii tarifelor.”

Or. en

Justificare

NRAs must be able to fix or approve tariffs to ensure fair access for all actors in the 
electricity market, and the methodology behind setting these tariffs must be transparent and 
published in accordance with paragraph 4 of this article.
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Amendamentul 61

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera ob (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(ob) să impună plafoane tarifare pe 
piețele necompetitive pentru o perioadă 
definită și limitată, astfel încât să 
protejeze consumatorii împotriva 
abuzurilor de pe piață; plafoanele tarifare 
sunt stabilite la un nivel suficient de 
ridicat, pentru a nu descuraja intrarea pe 
piață a unor noi agenți economici și 
expansiunea concurenților existenți;”

Or. en

Justificare

NRAs must be able to impose price caps where there is excessive market power, but these 
must be sufficiently high so as not to discourage new entry and expansion of existing 
competitors and the development of the internal market in electricity.

Amendamentul 62

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera oc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(oc) să dezvolte, în colaborare cu 
autoritățile de planificare pertinente, 
orientări privind o procedură de acordare 
de licențe, limitată în timp, astfel încât să 
încurajeze noii operatori în domeniul 
producției și al comercializării; aceste 
orientări sunt aprobate de către agenție în 
vederea asigurării unui nivel minim de 
armonizare a planificării în toate statele 
membre;”
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Or. en

Justificare

Many new entrants currently find difficulty in accessing the generation and trading market.

Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 1 – litera od (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„(od) să garanteze că fluctuațiile 
prețurilor angro sunt transparente.”

Or. en

Justificare

To ensure a level playing field for all market actors any changes in wholesale prices must be 
available.

Amendamentul 64

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor energiei electrice și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare și proporționale 
pentru promovarea unei concurențe 
efective și pentru asigurarea unei 
funcționări adecvate a pieței, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale;

(b) să desfășoare, în cooperare cu 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, investigații cu privire la 
funcționarea piețelor energiei electrice și să 
decidă, în absența încălcării normelor în 
materie de concurență, asupra oricăror 
măsuri corespunzătoare și proporționale 
pentru promovarea unei concurențe 
efective și pentru asigurarea unei 
funcționări adecvate a pieței, inclusiv a 
centralelor electrice virtuale; să se asigure 
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că este creată o piață europeană cu 
adevărat competitivă, prin crearea 
obligației de a ceda progresiv capacitatea 
de producție la costul real, astfel încât, 
până în 2020, nicio societate individuală 
să nu poată reprezenta mai mult de 20% 
din orice piață pertinentă; piața 
pertinentă este definită de către Comisie;

Or. en

Justificare

To ensure there is no dominance in a specified market, by one or more player, Regulatory 
Authorities shall have the powers to limit the share of market to 20% for an electricity 
undertaking. This will open up the markets in member states, in particular those with 
dominant market players, who have been in several cases been guilty of abuse of power, and 
ensure fair access to other market players.  As markets become more integrated, the 
geographic size of the market will expand, so this provision will allow companies to grow as 
the markets become more integrated.

Amendamentul 65

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) să solicite întreprinderilor din 
domeniul energiei electrice toate 
informațiile relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale;

(c) să obțină de la întreprinderi din 
domeniul energiei electrice toate 
informațiile relevante în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale, inclusiv 
justificări pentru refuzul de a acorda 
accesul terților, precum și orice informații 
privind măsurile necesare pentru 
consolidarea rețelei, și să coopereze, dacă 
este necesar, cu autoritățile de 
reglementare ale piețelor financiare;

Or. en
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Justificare

To ensure that NRAs are able to monitor the functioning of the electricity market they should 
be able to obtain any relevant information from electricity undertakings.

Amendamentul 66

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 3 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) să impună sancțiuni eficiente, adecvate 
și cu caracter de descurajare asupra 
întreprinderilor din sectorul energiei 
electrice care nu își respectă obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive 
sau deciziile autorității de reglementare ori 
ale agenției;

(d) să impună sancțiuni eficiente, adecvate 
și cu caracter de descurajare, inclusiv 
retragerea autorizațiilor, asupra 
întreprinderilor din sectorul energiei 
electrice care nu își respectă obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive, 
inclusiv anexa A, sau deciziile autorității 
de reglementare ori ale agenției;

Or. en

Justificare

There must be effective, appropriate and dissuasive sanctions in place to use against 
electricity undertakings in cases of non-compliance with any of the obligations set out in this 
Directive.

Amendamentul 67

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) tarifele de conectare și acces la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție. Aceste tarife permit efectuarea 
investițiilor necesare în rețele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

(a) tarifele de conectare și acces la rețelele 
naționale, inclusiv tarifele de transport și 
distribuție și metodologiile lor sau 
metodologiile și mecanismele lor de 
monitorizare pentru stabilirea sau 
aprobarea tarifelor de transport și 
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distribuție. Aceste tarife permit efectuarea 
investițiilor necesare în rețele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

Or. en

Justificare

Transparency of the system must be guaranteed to ensure access for all market actors, and 
the ability to plan effectively must be ensured by the NRA.

Amendamentul 68

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autoritățile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de rețea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung, pentru 
a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea termenilor 
și condițiilor tarifelor și serviciilor de 
echilibrare, autoritățile de reglementare 
garantează faptul că operatorilor de rețea li 
se conferă stimulentele corespunzătoare, 
atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, 
pentru a spori eficiența, pentru a încuraja 
integrarea pieței și pentru a susține 
activitățile de cercetare conexe.

Or. en

Justificare

NRAs must ensure that TSO's balancing activities are conducted in a open and transparent 
manner to ensure parity for all market actors.

Amendamentul 69

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 6
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Text propus de Comisie Amendament

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport și de distribuție, dacă 
este cazul, să modifice termenii și 
condițiile, inclusiv tarifele menționate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporționalității acestora și a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

(6) Autoritățile de reglementare au 
competența de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport și de distribuție, dacă 
este cazul, să modifice termenii și 
condițiile menționate la prezentul articol, 
în scopul garantării proporționalității 
acestora și a aplicării lor într-un mod 
nediscriminatoriu. În cazul unor întârzieri 
în stabilirea tarifelor de transport și 
distribuție, autoritățile de reglementare 
sunt împuternicite să stabilească tarife de 
transport și distribuție cu titlu preliminar 
și să adopte măsurile compensatorii 
corespunzătoare, în cazul în care tarifele 
finale se abat de la tarifele provizorii 
respective.

Or. en

Justificare

National Regulators should have this power to ensure that appropriate action is taken by 
TSOs and DSOs.

Amendamentul 70

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare se motivează.

(12) Deciziile luate de autoritățile de 
reglementare se motivează și se 
argumentează în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Clarification of language is necessary so that the independence of the NRA can be assured.
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Amendamentul 71

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața unui 
organism independent.

(13) Statele membre asigură existența la 
nivel național a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorității naționale de 
reglementare are dreptul la apel în fața unui 
organism judiciar național sau a unei alte 
autorități naționale independente de 
părțile în cauză și de orice guvern.

Or. en

Justificare

There must be an effective appeal process in all Member States that ensures the fair treatment 
of all market actors, but it is important that this is independent of the government.

Amendamentul 72

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autoritățile de reglementare a 
competențelor prevăzute la 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).

(14) Comisia adoptă, în termen de un an 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, orientări privind punerea în 
aplicare de către autoritățile de 
reglementare a competențelor prevăzute la 
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).
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Or. en

Justificare

This should be a binding measure that ensures the effective operating of the regulatory 
authorities to assist in the development of the internal market in electricity, and this action 
needs to be taken in a timely manner.

Amendamentul 73

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autoritățile de reglementare cooperează 
cel puțin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaționale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de energie 
electrică și distribuirea capacității 
transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel minim al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permițând dezvoltarea unei concurențe 
efective.

(2) Autoritățile de reglementare cooperează 
cel puțin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaționale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a rețelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de energie 
electrică și distribuirea capacității 
transfrontaliere, precum și pentru a garanta 
un nivel adecvat al capacității de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permițând dezvoltarea unei concurențe 
efective.

Or. en

Justificare

This should encourage further cross border regulation harmonisation, but it should be at the 
discretion of national regulatory authorities. Without this addition some NRAs may be 
prohibited from cooperation.

Amendamentul 74

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2a (nou)
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Text propus de Comisie Amendament

(2a) Autoritățile de reglementare au 
dreptul de a încheia acorduri între ele, 
pentru a favoriza cooperarea în domeniul 
reglementării.

Or. en

Justificare

See justification to Amendment 73.

Amendamentul 75

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
orientări care să definească metodele și 
modalitățile de păstrare a datelor, cât și 
formatul și conținutul acestora. Aceste 
măsuri, care au 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).

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Comisia poate adopta 
orientări care să definească metodele și 
modalitățile de păstrare a datelor, cât și 
formatul și conținutul acestora, utilizând 
cele mai bune practici actuale. Aceste 
măsuri, care au 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

The Commission must ensure that best practice is applied in the record keeping of all 
Member states.
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Amendamentul 76

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 26 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

13a. Articolul 26 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(1) Statele membre care, după intrarea 
în vigoare a prezentei directive, pot 
demonstra că au probleme majore la 
exploatarea micilor rețele izolate, pot 
solicita derogări de la dispozițiile 
relevante din capitolele IV, V, VI, VII, 
precum și din capitolul III, în cazul 
microrețelelor izolate, în ceea ce privește 
renovarea, modernizarea și extinderea 
capacităților existente, derogări care le 
pot fi acordate de către Comisie. Aceasta 
din urmă informează statele membre cu 
privire la aceste solicitări înainte de a 
lua o decizie, cu respectarea 
confidențialității. Prezenta decizie se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. …”

Or. en

(Same wording as that of Article 26, paragraph 1 of Directive 2003/54 EC, deleting "This 
article shall also be applicable to Luxembourg")

Justificare

Whilst it is reasonable to suggest that currently many member states sit in isolated markets 
where there are difficulties in achieving a truly competitive cross border electricity market 
and therefore should receive derogations, Luxembourg sits at the heart of the EU electricity 
market.
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Amendamentul 77

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 26 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

13b. La articolul 26, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(2) Un stat membru care, după intrarea 
în vigoare a prezentei directive, se 
confruntă cu probleme majore de natură 
tehnică la deschiderea pieței pentru 
anumite grupuri limitate de 
consumatori, alții decât cei casnici, 
menționați la articolul 21 alineatul (1) 
litera (b) poate solicita derogarea de la 
această dispoziție, derogare care poate fi 
acordată de către Comisie pentru o 
perioadă de timp de cel mult 12 luni de 
la data prevăzută la articolul 30 
alineatul (1). În orice caz, derogarea 
încetează la data prevăzută la articolul 
21 alineatul (1) litera (c).”

Or. en

(Same wording as that of Article 26, paragraph 2 of Directive 2003/54 EC, shortening the 
deadline to 12 months)

Justificare

12 months should be enough time for Member States to overcome any technical barriers.

Amendamentul 78

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera a

Text propus de Comisie Amendament

14a. La anexa A, litera (a) se înlocuiește 
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cu următorul text: 
„(a) dreptul la un contract cu furnizorul 
de energie electrică, care să specifice:
- identitatea și adresa furnizorului;
- serviciul furnizat, nivelurile de calitate 
a serviciului oferit, precum și termenul 
necesar pentru racordarea inițială;
- … tipurile serviciilor de întreținere 
oferite;
- mijloacele prin care se pot obține 
informații actualizate privind toate 
tarifele aplicabile și redevențele de 
întreținere;
- durata contractului, condițiile de 
reînnoire și întrerupere a serviciilor și a 
contractului, existența unui drept de 
denunțare a contractului, fără taxe;
- compensațiile și formulele de 
rambursare aplicabile în caz de 
nerespectare a nivelurilor de calitate a 
serviciilor prevăzute prin contract,
inclusiv o facturare inexactă și întârziată; 
…
- modalitățile de lansare a procedurilor 
de soluționare a litigiilor în conformitate 
cu litera (f); și
- informațiile privind drepturile 
consumatorilor, inclusiv toate drepturile 
menționate mai sus, comunicate în mod 
clar în facturi și pe site-urile internet ale 
companiilor de electricitate.”

Or. en

(Same wording as that of Annex A(a), Directive 2003/54 EC, adding last indent)

Justificare

Quality of service and transparency are essential rights in a competitive market.

Amendamentul 79

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera b
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Text propus de Comisie Amendament

14b. La anexa A, litera (b) se înlocuiește 
cu următorul text: 
„(b) notificarea în timp util cu privire la 
intenția de modificare a condițiilor 
contractuale și informarea cu privire la 
dreptul de a denunța contractul în 
momentul notificării. Furnizorii de 
servicii își anunță de îndată abonații 
despre orice majorare a tarifelor, într-
un termen adecvat și, în orice caz înainte 
de sfârșitul perioadei de facturare 
normală după intrarea în vigoare a 
majorării într-un mod transparent și ușor 
de înțeles.  Statele membre garantează 
consumatorilor dreptul de denunța 
contractul în cazul în care nu acceptă 
noile condiții notificate de către 
furnizorul de energie electrică;”

Or. en

(Same wording as that of Annex A(b), Directive 2003/54 EC, adding "in a transparent and 
comprehensible manner")

Justificare

Transparency is essential in a competitive market.

Amendamentul 80

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera c

Text propus de Comisie Amendament

14c. La anexa A, litera (c) se înlocuiește 
cu următorul text: 
„(c) primirea de informații transparente 
și independente privind prețurile și 
tarifele practicate, precum și privind 
condițiile generale aplicabile referitoare 
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la accesul la serviciile energie electrică și 
utilizarea lor la nivel național și 
comunitar;”

Or. en

(Same wording as that of Annex A(c), Directive 2003/54 EC, adding 'at national and 
community level')

Justificare

This information will improve competition.

Amendamentul 81

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera d

Text propus de Comisie Amendament

14d. La anexa A, litera (d) se înlocuiește 
cu următorul text: 
„(d) oferirea unei game largi de 
modalități de plată, astfel încât să nu fie 
discriminați consumatorii vulnerabili, 
printre care se numără contoare preplătite 
și sisteme de calcul al tarifelor fără taxe, 
dacă este cazul. Orice diferență privind 
condițiile generale reflectă costurile 
pentru furnizor ale diferitelor sisteme de 
plată. Condițiile generale trebuie să fie 
echitabile și transparente. Ele trebuie 
prezentate într-un limbaj clar și ușor de 
înțeles. Consumatorii trebuie protejați 
împotriva metodelor de vânzare 
necinstite sau care pot induce în eroare, 
cum ar fi barierele necontractuale impuse 
de către comerciant;”

Or. en

(Same wording as that of Annex A(d), Directive 2003/54 EC adding " so as not to 
discriminate against vulnerable customers, which shall include prepaid meters and tariff 
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calculators without charge where applicable" and " including non contractual barriers imposed 
by the trader ")

Justificare

Vulnerable customers need to be particularly protected.

Amendamentul 82

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera f

Text propus de Comisie Amendament

14e. La anexa A, litera (f) se înlocuiește 
cu următorul text: 
„(f) posibilitatea de a beneficia de 
proceduri transparente, simple și ieftine 
pentru soluționarea reclamațiilor. 
Aceste proceduri trebuie să permită 
soluționarea echitabilă și rapidă a 
litigiilor, în termen de trei luni, însoțită, 
acolo unde este cazul, de un sistem de 
rambursare și/sau compensare. Aceste 
proceduri trebuie să respecte, atunci 
când este posibil, principiile enunțate în 
Recomandarea 98/257/CE a Comisiei;”

Or. en

(Same wording as that of Annex A(f), Directive 2003/54 EC, adding "with a period of three 
month")

Justificare

Consumers should be represented by a body that is independent of the National Regulator, 
Government and electricity suppliers.

Amendamentul 83

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera h
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Text propus de Comisie Amendament

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de măsurare. 
Partea responsabilă cu gestionarea datelor 
este obligată să furnizeze întreprinderii 
aceste date. Statul membru alege formatul 
de prezentare a datelor și procedura de 
acces a furnizorilor și a consumatorilor la 
aceste date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

(h) faptul că au la dispoziție datele de 
consum ale acestora și că pot acorda, prin 
înțelegere explicită și în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licență de 
furnizare, acces la datele sale de măsurare,
care pot include furnizarea de energie 
disponibilă într-o anumită zonă, precum 
și toate mecanismele naționale și 
comunitare menite să promoveze eficiența 
energetică. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru alege formatul de prezentare a 
datelor și procedura de acces a furnizorilor 
și a consumatorilor la aceste date. Nu se 
pot percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

Or. en

Justificare

This will encourage environemally conscious behaviour and improve consumer's role to have 
a positive influence on the market.

Amendamentul 84

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de energie 
electrică și la costuri. Nu se pot percepe 
costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de energie 
electrică și la costuri, care pot include 
furnizarea de energie disponibilă într-o 
anumită zonă, precum și toate 
mecanismele naționale și comunitare 
menite să promoveze eficiența energetică.. 
Nu se pot percepe costuri suplimentare în 
sarcina consumatorului pentru acest 
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serviciu. Până în 2015, contoarele 
inteligente sunt instalate în toate 
locuințele.

Or. en

Justificare

This will encourage environmentally conscious behaviour and improve consumers role in 
positively influencing the market. Smart meters communicate actual consumption to the 
supplier and inform the consumer about the cost of the actual consumption. These could 
allow consumers to reduced demand at peak time and lower energy costs. Following 
environmental measures are fully understood by consumers could they bring about the 
desired efficiency increases in which they intend to result in.

Amendamentul 85

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

15a. La anexa A, se adaugă următorul 
alineat: 
„Carta europeană a drepturilor 
consumatorilor de energie, astfel cum a 
fost propusă de către Comisie, servește 
drept bază pentru orientările privind 
protecția consumatorilor, pe care agenția 
le-a propus Comisiei.”

Or. en

(Adding new paragraph (k) to Annex A, Directive 2003/54 EC)

Justificare

The European Energy Consumer's Charter takes into consideration the views of the relevant 
stake holders and social partners on Consumer's rights and should be recognised within the 
framework of this Directive.
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Amendamentul 86

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – alineatul 1b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

15b. La anexa A, se adaugă următorul 
alineat: 
„Un organism statutar independent al 
consumatorilor de energie este înființat în 
fiecare stat membru. Acest organism 
reprezintă consumatorii în cadrul 
consultărilor formale privind piața 
europeană a energiei. Acest organism se 
asigură că consumatorii finali sunt 
protejați în mod corespunzător, în 
conformitate cu dispozițiile din prezenta 
directivă, și are obligația de a furniza 
consumatorilor în special consiliere 
independentă, informații, consiliere și 
servicii de reprezentare fiabile.”

Or. en

(Adding new paragraph (l) to Annex A, Directive 2003/54 EC)

Justificare

Whilst National Regulators should be given the power to protect customers, it is necessary 
that consumers are given their own formal voice. The National Regulator and Consumer body 
should ensure cooperation, exchange of information and the consistent treatment of matters 
affecting both organisations.

Amendamentul 87

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
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directive cel târziu până la [18 luni de la 
intrarea în vigoare]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

directive cel târziu până la [12 luni de la 
intrarea în vigoare]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

Or. en

Justificare

12 months should be enough time for member states to enact this Directive.

Amendamentul 88

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Prezentele dispoziții se aplică de la [18 luni 
de la intrarea în vigoare].

Prezentele dispoziții se aplică de la [12 luni 
de la intrarea în vigoare].

Or. en

Justificare

12 months should be enough time for member states to transpose this Directive.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Without a proper functioning electricity and gas market the European Union will find 
it increasingly difficult to ensure security of supply, a sustainable, low carbon energy 
market and ensure global competitiveness.

2. Before looking at the appropriate model for the market we need to ask “why we are 
insisting on this change?” We need this change so consumers receive a fair deal, to 
level the playing field for all market actors, producers and consumers, to ensure better 
conditions for investment ensuring security of supply and better access for renewables, 
and we need to reduce the concentration of power of large energy companies allowing 
SMEs better access to the grid. This requires a twofold approach: better regulation and 
governance of electricity and gas markets regarding operation of network monopolies 
and market design; and assertive application of competition law to reduce market 
concentration.

I - Consumer protection and social impact

3. Any model is likely to see an increase in energy prices. The impact of the EU ETS, the 
20% renewables obligation, and increasingly tight oil supply with prices around $100 
a barrel will mean prices are likely to increase.

4. Although energy poverty and the protection of vulnerable customers is an area of 
national competence, there is clearly a link with EU policy. The EU must set out a 
clear definition of energy poverty, and insist that Member State energy poverty plans 
are submitted and monitored by the Commission.  However the tools used to protect 
vulnerable customers must work with, and support, the pre-requisites of open, 
competitive markets. We need to guarantee that customers, particularly pensioners, 
who are unable to pay will not be cut off and there is no discrimination in terms of 
pricing models against poor consumers. Combating fuel poverty can be done best 
through promoting energy efficiency and energy saving measures and we should 
explore how to strengthen the link between this directive and energy efficiency 
requirements.

5. Increased transparency is needed in terms of consumer rights. The annex to the 
Directive must be implemented, monitored and policed by National Regulatory 
Authorities (NRAs) and overseen by the new European regulatory body. Quality of 
service should be a central feature of electricity companies’ responsibilities. Clear 
sanctions for lack of implementation should be enacted, including the withdrawal of 
license or equivalent at the national level.  The proposed European Energy Consumer 
Charter should be enforced through the electricity and gas directives and thereby given 
legal weight. A statutory energy Consumer body should be set up in every Member 
State.
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II- What energy model?

6. Full ownership unbundling is the only model that can give an assurance to 
competitors who want to enter the market and ensure no conflict of interest arises.

7. The potential for unfair discrimination will always exist where a company is involved 
both in competitive and monopolistic practices. But this needs to go hand in hand with 
increased transparency, coordination of network operators, harmonisation of market 
rules and convergence of national regulations including competition policy.

8. The Commission proposal does not require the forced privatisation of state-owned 
transmission networks following ownership unbundling.

9. The Independent Systems Operator model, where a company can own but not run an 
electricity network, implies bureaucracy and costly regulatory control and is therefore 
not a viable alternative to full ownership unbundling.

a) Investment

10. The experience of Member States indicates that full ownership unbundling leads to 
increased investment and improved network performance.

11. The ten year investment plans required under the regulation should ensure that long 
term strategies are set in place which put the needs of consumers first and not those of 
share holders. This investment strategy should ensure that the quality and numbers of 
the workforce are sufficient to deliver service obligations. It should be approved and 
monitored by NRAs and overseen by the new European Regulatory Agency.
Investment plans should take account of the need to ultimately work towards a 
European network.

b) Renewables and decentralised generation

12. The full ownership unbundling model will ensure better access to grids for renewable 
energy, however we should go further and ensure that renewable energy and micro 
generation should have priority access to the grids, except when technical balancing 
issues make this impossible.

13. We must ensure that power is returned to the people through support for local and 
micro generation and local combined heat and power plants. This will require massive 
investments in smart grids. Today, vertically integrated electricity companies have no 
incentive to make these investments, as they will not be building or controlling much 
of this local generation.

14. Modernization of distribution networks is essential for the development of 
decentralized generation and for improving energy efficiency. The Directive should 
ensure that district systems can be encouraged.
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III - Implementation and the regulators

15. The Commission should rigorously pursue Member States who have failed to 
implement current directives. Policing and clear sanctions are necessary to ensure that 
the next model is successful; this is particularly true for energy networks, which are 
natural monopolies.

16. National regulators must be truly independent from both government and industry, and 
minimum standards in the harmonisation of their powers should be achieved via the 
establishment of common rules on transparency and accountability. They should also 
be given responsibility for ensuring that the needs of European consumers are taken 
into account when taking decisions notably on cross-border investments.

17. NRAs should be able to impose measures to stimulate competition, and be responsible 
for reviewing which companies enjoy significant market dominance. NRAs should be 
given the tools to achieve a more competitive outcome, through close cooperation with 
national and EU cartel authorities, and should be legally empowered to enter in to 
agreements with other EU and national regulatory authorities (e.g. on sharing data).

18. EU legislation should set out clearly the policy objectives and precise scope of NRAs' 
duties and powers, covering the power to fix or approve network access tariffs and the 
methodology used to set the tariffs. NRAs must each have the power to obtain relevant 
information from gas and electricity companies and impose effective sanctions 
together with appropriate rights of investigation and sufficient powers for dispute 
settlement.

19. National regulators should be encouraged to use the right to impose price caps in 
uncompetitive markets for a defined and limited period where member states are slow 
to implement EU laws so customers remain protected against market abuse.
Commission authorities should prosecute regulated tariffs lower than the market rate 
as this impedes competition and distorts competition especially amongst high-energy 
users within the EU.

20. The Commission suggests a number of provisions, which would delegate powers to the 
Commission to adopt binding guidelines through Comitology. However legislative 
powers should be addressed through codecision where appropriate, and not through 
Comitology, so as not to undermine the European Parliament's powers.

IV - The European Regulatory Energy Agency (Agency)

21. Clear duties of national and European regulatory bodies should be set out to ensure no 
duplication. The Regulatory Authority should monitor any conditions set out in the 
Directive for National Regulators. Failure to comply with the rules set out in the 
directive should lead to clear sanctions.  The powers and independence of the 
proposed European Regulatory Agency should be assured through accountability to 
the European Parliament.
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22. On cross border issues there is a need to recognise the regulatory gap and the need for 
better interconnections in parts of the European market.  Thus the proposal to give the 
Agency the power to decide on exemptions for interconnectors and on exemptions if 
the infrastructure is located on the territory of more than one Member State is 
welcome. If the competent NRAs are unable to reach agreement on an appropriate 
regulatory regime the European Agency may put essential interconnectors out to 
tender in consultation with the appropriate authorities. Costs should be passed on to 
the consumer in a regulated and transparent framework. The Agency should have a 
more active role in regulation of cross-border issues.

V - Regional Electricity Markets

23. Ultimately our goal should be to work towards a single European network in 
electricity through appropriate, clear and incremental steps. It should be made clear 
that this should be carried out along with full ownership unbundling and not 
considered an alternative model.

24. TSOs should be given a clear route map and timetable to ensure that this is moved on. 
A balance has to be found on which powers are with the TSOs and which are with 
regulatory authorities. In general regulators are better placed to define codes for 
commercial activities – e.g. balancing rules, congestion rules whereas technical codes 
should be the responsibility of TSOs. Development of an EU grid code would ensure 
that regional markets would not drift apart.

25. Defining regions and stimulating regional cooperation to ensure a smoothly integrated 
market in the wider European context is crucial. It is essential to link up "energy 
islands" like the Baltic states which have not been connected to the UCTE (Union for 
the Co-ordination of Transmission of Electricity) grid. We need incentives in place to 
tackle the obstacles that cause delays in the creation of new energy import and export 
infrastructure. The Agency should thus operate also with respect to the regional 
dimension.

VI - Third Country ownership

26. Energy is undoubtedly an area where national and European interests should be 
considered paramount in particular in the context of security of supply. There is a 
further need for clarification on what the impact of this clause would be in relation to 
current third country investments in EU transmission systems, and the limitation on an 
investment pool for the buying up of divested infrastructure as a result of the 
unbundling requirements. The rapporteur should point out that her preferred option for 
ownership of infrastructure would be a majority holding by the public sector.
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