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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 indicat prin caractere 
cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive simple este o indicație 
pentru serviciile tehnice în cauză, 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

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 privind condițiile de acces la rețea 
pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0531),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0320/2007),

– 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.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

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

a) avize și recomandări cu privire la 
proiectele de orientări și la proiectele de 
coduri menționate la articolul 2e;

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.
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Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

(2) Programul anual de activitate menționat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă și 
o descriere a codurilor tehnice și 
comerciale, un plan cu privire la 
exploatarea comună a rețelei și la 
desfășurarea în comun a activităților de 
cercetare și dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum și un 
calendar previzional.

(2) Programul anual de activitate menționat 
la alineatul (1) litera (d) cuprinde o listă și 
o descriere a codurilor elaborate în 
conformitate cu articolul 2eb, un plan cu 
privire la exploatarea comună a rețelei și la 
desfășurarea în comun a activităților de 
cercetare și dezvoltare care vor fi elaborate 
în decursul anului în cauză, precum și un 
calendar previzional.

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

(3) Codurile tehnice și comerciale 
detaliate acoperă următoarele domenii, în 
conformitate cu prioritățile definite în 
programul anual de activitate:

eliminat

a) normele privind securitatea și 
fiabilitatea;
b) normele privind conectarea și accesul 
la rețea;
c) normele privind schimbul de date și 
decontarea;
d) normele privind interoperabilitatea;
e) procedurile operaționale pentru situații 
de urgență;
f) normele privind alocarea capacității și 
managementul congestionării;
g) normele privind schimburile 
comerciale;
h) normele privind transparența;
i) normele de echilibrare, inclusiv 
normele privind rezerva de energie; 
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normele de echilibrare, inclusiv normele 
privind rezerva de energie;
j) normele privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;
k) normele privind eficiența energetică a 
rețelelor de electricitate.

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2c alineatul (6) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

(6) La cererea Comisiei, Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică oferă 
consultanță Comisiei cu privire la 
adoptarea de orientări, în conformitate cu 
articolul 8.

eliminat

Justificare

See justification for the proposed articles 2ba new, 2bb new, 2bc new. This amendment is to 
adjust the text to the new procedure.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

(2) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmite agenției proiectul de coduri 
tehnice și comerciale, proiectul planului de 
investiții pe 10 ani și proiectul programului 
anual de activitate, inclusiv informații cu 
privire la procesul de consultare.

(2) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
transmite agenției avizele și recomandările 
sale cu privire la orientări și la proiectul 
de coduri, precum și proiectul planului de 
investiții pe 10 ani și proiectul programului 
anual de activitate, inclusiv informații cu 
privire la procesele de consultare conexe.
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Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2e [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

Instituirea și evaluarea codurilor tehnice 
și comerciale

Orientări și coduri

(1) După consultarea agenției, Comisia 
poate invita Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică să pregătească, într-un 
termen rezonabil, coduri în domeniile
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care apreciază că aceste coduri 
sunt necesare pentru funcționarea 
eficientă a pieței.

(1) Comisia poate împuternici agenția să 
elaboreze orientări și să adopte coduri în 
vederea armonizării normelor tehnice și 
comerciale pentru a facilita integrarea 
comercială.

(2) Agenția furnizează Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
consideră că:

(2) Orientările și codurile pot cuprinde, 
printre altele, următoarele domenii:

a) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
nu reușește să adopte, de comun acord și 
într-o perioadă de timp rezonabilă, un cod 
tehnic sau comercial într-unul din 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

(a) norme privind securitatea și 
fiabilitatea;

b) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în domeniile enumerate
la articolul 2c alineatul (3) nu garantează 
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței;

(b) norme privind conectarea și accesul la 
rețea;

c) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică într-unul 
din domeniile enumerate la articolul 2c 

(c) norme privind schimbul de date și 
decontarea;
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alineatul (3);

(3) Comisia poate adopta, din proprie 
inițiativă sau la recomandarea agenției, 
orientări cu privire la domeniile 
enumerate la articolul 2c alineatul (3), în 
cazul în care consideră că:

(d) norme privind interoperabilitatea;

a) codurile tehnice sau comerciale 
adoptate de Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în domeniile enumerate 
la articolul 2c alineatul (3) nu garantează 
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței;

(e) proceduri operaționale pentru situații 
de urgență;

b) Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
nu reușește să adopte, de comun acord și 
într-o perioadă de timp rezonabilă, un cod 
tehnic sau comercial într-unul din 
domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

(f) norme privind alocarea capacității și 
gestionarea congestionărilor;

c) operatorii de sisteme de transport nu 
reușesc să implementeze un anumit cod 
tehnic sau comercial adoptat de Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică într-unul 
din domeniile enumerate la articolul 2c 
alineatul (3);

(g) norme privind piețele intrajurnaliere 
transfrontaliere, cu închiderea 
armonizată a zilei;

Acele măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesențiale 
din prezentul regulament prin 
completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 13 alineatul (2).

(h) norme privind schimburile comerciale, 
care să asigure, printre altele, dezvoltarea 
piețelor secundare pentru drepturile de 
transport transfrontalier și siguranța 
drepturilor de transport;

4. Alineatul (3) nu aduce atingere 
competenței Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările, în conformitate cu 
articolul 8.

(i) norme privind transparența;

(j) norme de echilibrare, inclusiv normele 
privind rezerva de energie;

(k) norme privind structurile armonizate 
de tarifare a transportului, inclusiv 
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semnalele de localizare și normele privind 
compensarea între OST;

(l) eficiența energetică a rețelelor de 
electricitate.

Justificare

Guidelines and codes should facilitate the development of competitive markets and ensure 
market integration through the harmonisation of technical and market rules. These rules must 
serve market interests by the optimisation of capacity allocation, the development of day-
ahead market coupling/splitting, the existence of cross-border day-ahead and intra-day 
markets etc. High-level rules and principles should first be laid down in guidelines then codes 
should provide more details on these principles.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2ea (nou) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

Articolul 2ea
Elaborarea orientărilor

(1) Comisia întocmește, după consultarea 
agenției, o listă anuală a priorităților în 
care sunt identificate aspectele de 
importanță primordială pentru 
dezvoltarea pieței interne a electricității. 
(2) Având în vedere lista priorităților, 
Comisia poate împuternici agenția să 
elaboreze, în termen de cel mult șase luni, 
un proiect de orientări care să stabilească 
principii de bază, clare și obiective pentru 
armonizarea normelor care vor permite 
dezvoltarea unei piețe competitive și 
integrate.
(3) La elaborarea acestor orientări, 
agenția consultă pe larg și într-o manieră 
deschisă și transparentă, timp de nu mai 
puțin de două luni, ENTSO și alte părți 
vizate, ținându-le totodată la curent.
(4) Agenția finalizează proiectul de 
orientări pe baza rezultatelor 
consultărilor, cel târziu la două luni după 
încheierea perioadei de consultare. 
Agenția dă publicității toate observațiile 
primite și explică modul în care acestea 
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au fost luate în considerare în cadrul 
variantei finale a orientărilor sau justifică 
respingerea lor.
(5) Agenția prezintă varianta finală a 
proiectului de orientări Comisiei și 
ENTSO, precum și altor părți vizate, 
pentru avizul acestora, aviz care este 
prezentat cel târziu la o lună după 
primirea proiectului de orientări. În cazul 
în care unul sau mai multe dintre avize 
sunt negative, agenția prezintă varianta 
finală a proiectului de orientări 
consiliului autorităților de reglementare, 
care acceptă sau respinge avizul în cauză 
cu motivarea corespunzătoare.
(6) Comisia evaluează dacă varianta 
finală a proiectului de orientări stabilește 
principii de bază, clare și obiective pentru 
armonizarea normelor care 
reglementează dezvoltarea unei piețe 
competitive și integrate, precum și 
corectitudinea procesului de consultare. 
(7) În cazul în care Comisia determină că 
varianta finală a proiectului de orientări, 
prezentată de agenție, constituie o bază 
adecvată, aceasta o prezintă comisiei 
menționate la articolul 13 alineatul (1) 
pentru adoptarea sa definitivă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 13 alineatul (2).

Justificare

To decide of the priorities for market developments, it is critical that a list of priorities be 
established by the Commission further to consultation with the Agency. As further to this list, 
guidelines should be drafted to establish key principles on the concerned issues with the view 
to harmonise the applicable rules. It is only if the list of priorities and the guidelines are 
established in a sound basis that codes could then be developed appropriately.

This amendment would replace the text of Article 2e of Regulation 1288/2003.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 2eb (nou) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]
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Articolul 2eb
Elaborarea codurilor

(1) După adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 2ea, Comisia 
împuternicește ENTSO să elaboreze, în 
termen de șase luni, proiectul de coduri în 
deplină conformitate cu principiile 
stabilite în cadrul orientărilor.
(2) La formularea acestor coduri, ENTSO 
se consultă pe larg, din timp și într-o 
manieră deschisă și transparentă, cu toți 
actorii de piață vizați și ține la curent și 
implică deplin în procesul de formulare a 
codurilor toate părțile vizate.
(3) ENTSO prezintă agenției proiectul de 
coduri pentru consultări suplimentare.
(5) Agenția poartă consultări ample pe 
marginea proiectului de coduri într-o 
manieră deschisă și transparentă timp de 
cel puțin două luni.
(6) Agenția finalizează proiectul de coduri 
pe baza rezultatelor consultărilor cel 
târziu la două luni după încheierea 
perioadei de consultare. Agenția dă 
publicității toate observațiile primite și 
explică modul în care acestea au fost 
luate în considerare în cadrul variantei 
finale a codurilor sau justifică 
respingerea lor. 
(7) Agenția prezintă varianta finală a 
proiectului de coduri Comisiei în vederea 
evaluării de către aceasta a 
compatibilității lor cu orientările.
(8) Comisia evaluează respectarea de
către proiectul de coduri a principiilor din 
cadrul orientărilor adoptate în 
conformitate cu articolul 2ea.
(8) Comisia evaluează, de asemenea, dacă 
codurile, astfel cum au fost elaborate, vor 
contribui la dezvoltarea unei piețe 
competitive și integrate. În cazul în care 
avizul Comisiei este negativ, aceasta 
împuternicește ENTSO să modifice 
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proiectul de coduri.
(9) Comisia evaluează aplicarea codurilor 
din proprie inițiativă, la solicitarea 
agenției sau la recomandarea actorilor de 
pe piață vizați. În cazul în care Comisia 
constată că un cod adoptat nu se aplică, 
aceasta prezintă codul în cauză comisiei 
menționate la articolul 13 alineatul (1) în 
vederea revizuirii acestuia în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 13 
alineatul (2). 
10. Pentru actualizarea codurilor se 
aplică aceeași procedură.

Justificare

See justification for the proposed article 2ea.

It is essential that codes fully comply with the rules and principles established in guidelines. 
In addition, extensive consultation and close involvement of market participants to the 
process is critical to ensure that codes are sensible. Updating of already existing codes due to 
technological changes, improved processes, should follow the same process (see § 10).

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

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

(1) În decursul îndeplinirii sarcinilor care îi 
revin, agenția consultă în detaliu și în mod 
deschis și transparent toți participanții 
relevanți pe piață; consultarea include 
întreprinderi de furnizare și producție, 
consumatori, utilizatori ai sistemelor, 
operatori de sisteme de distribuție, precum 
și asociații (industriale) relevante, 
organisme tehnice și platforme ale părților 
interesate.
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Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

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

(3) Înainte de adoptarea programului 
anual de activitate și a codurilor tehnice și 
comerciale menționate la articolul 2c 
alineatele (1) și (3), Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică prezintă observațiile 
primite în cadrul consultării, precum și 
modul în care acestea au fost luate în 
considerare. În cazul în care observațiile nu 
au fost luate în considerare, aceasta 
furnizează un aviz motivat.

(3) Înainte de adoptarea orientărilor și a 
codurilor, agenția prezintă observațiile 
primite în cadrul consultării, precum și
modul în care acestea au fost luate în 
considerare. În cazul în care observațiile nu 
au fost luate în considerare, aceasta 
furnizează un aviz motivat.

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea and 2eb. This amendment is to adjust the 
text to the new procedure.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 6 paragraful 2a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

Autoritățile de reglementare pot lua în 
considerare veniturile respective la 
aprobarea metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau la analiza 
necesității modificării tarifelor.

Justificare

Reinstating a provision, which was deleted from Regulation 1228/2003. 

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 8 titlul [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]
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Orientări Orientări referitoare la mecanismul de 
compensare a operatorilor de sisteme de 

transport

Justificare

Modification of the title to avoid confusion with the guidelines referred to in Article 2e.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 8 alineatul (3) litera (h) [Regulamentul (CE) nr. 1228/2003]

h) detalii despre subiectele enumerate la 
articolul 2c alineatul (3).

h) detalii despre subiectele enumerate la 
articolul 2e.

Justificare

See justification for the proposed articles 2e, 2ea, 2eb. This amendment is to adjust the text to 
the new procedure.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

1. Raportorul salută cel de-al treilea pachet de liberalizare a piețelor de energie din Uniunea 
Europeană deoarece, în opinia sa, oferă o propunere legislativă completă și coerentă în 
care au fost incluse în propuneri majoritatea recomandărilor adoptate de Parlamentul 
European în iunie 2007.

2. În acest scop, acesta este de acord cu includerea unor puteri mai mari și mai independente 
pentru autoritățile de reglementare, unor cerințe mai mari privind transparența pe piață, 
unui cadrul îmbunătățit pentru cooperare la nivel european între autoritățile de 
reglementare naționale, precum și între operatorii de sisteme de transport, subliniindu-se 
dezvoltarea ulterioară a capacității de interconectare între statele membre și propunerea 
de liberalizare a proprietății ca cel mai eficient mijloc, însă nu și singurul, de încurajare a 
investițiilor și de evitare a discriminării operatorilor noi intrați pe piață.

3. De asemenea, acesta împărtășește propunerea de creare a unei agenții europene de 
reglementare deși acesta este rezervat în ceea ce privește structura și puterea de decizie a 
acestui nou organism.

4. În ceea ce privește Regulamentul privind schimburile transfrontaliere de energie electrică, 
raportorul consideră că principala problemă a propunerii legislative constă în actuala 
separare a competențelor între diferiți actori, ceea ce conduce la un proces de luare a 
deciziilor confuz și oarecum greoi. Acest document va evidenția principalele preocupări 
ale raportorului cu privire la această propunere specială.

Structura responsabilităților

5. Astfel cum s-a afirmat mai sus, raportorul consideră că problema cheie din acest dosar 
este că actuala structură a responsabilităților prezentate în propunerea Comisiei de 
regulament privind schimburile transfrontaliere de energie electrică nu corespunde 
separării actuale și firești a competențelor la nivel național, deoarece operatorilor de 
sisteme de transport li se conferă un statut cvasi-reglementat în timp ce agenția de 
reglementare pare să fie redusă la rolul unui organism consultativ.

6. În special, acesta consideră că mai multe din cele unsprezece sarcini pe care operatorii de 
sisteme de transport (OST) trebuie să le îndeplinească trebuie să se afle, în schimb, în 
responsabilitatea autorităților de reglementare.

7. Într-adevăr, deși Raportorul împărtășește ideea Comisiei de stabilire a unei abordări 
descendente în ceea ce privește elaborarea de coduri tehnice din moment ce OST sunt cei 
mai în măsură să realizeze acest lucru și sunt direct interesați de simplificarea și 
armonizarea acestor norme la nivel european, raportorul consideră că alte coduri, precum 
cele privind transparența comerțului și a pieței trebuie să urmeze o abordare diferită în 
care agenția, în calitate de autoritate independentă, să fie responsabilă de elaborarea 
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liniilor directoare în strânsă cooperare cu operatorii de piață și, inutil să mai spunem, de 
adoptarea acestora.

8. În plus, caracterul voluntar al punerii în aplicare a codurilor și normelor menționate 
anterior ridică unele întrebări cu privire la posibilitatea existenței oricărei valori adăugate 
la actualul sistem de cooperare OST la nivel european. Raportorul crede cu fermitate că 
unele norme și coduri care vor decurge din punerea în aplicare a acestui regulament 
trebuie să aibă caracter obligatoriu.

9. În cele din urmă, raportorul consideră că, în conformitate cu atribuirea elaborării și 
adoptării de coduri de piață agenției, această autoritate de reglementare trebuie să fie 
responsabilă de realizarea de consultări cu părțile interesate, în locul OST, conform 
procesului realizat la nivel național.

Agenția

10. Raportorul este conștient de limitările pe care avizul serviciului juridic al Comisiei le-a 
pus asupra competențelor conferite de Agenția europeană de reglementare. Totuși, acesta 
consideră că majoritatea incertitudinilor și confuzia din structura puterilor decurge precis 
din această lipsă de competențe. Din acest motiv, raportorul ar dori ca Comisia pentru 
industrie, cercetare și energie să solicite serviciului juridic al Parlamentului să examineze 
posibilitatea extinderii puterilor agenției astfel încât aceasta să fie capabilă să ia decizii 
definitive de reglementare, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 
iunie 2007 privind liberalizarea piețelor de energie.

11. În cazul în care acest lucru nu este posibil, atunci raportorul consideră că Parlamentul 
trebuie să reflecteze asupra posibilității de rezolvare a problemelor prin modelul propus 
pentru a se ajunge la un punct de vedere comun între autoritățile de reglementare 
naționale și asupra posibilității de acceptare a acestuia ca o etapă intermediară către o 
adevărată autoritate de reglementare europeană.

12. Parlamentul European și-a exprimat nu demult dorința de a institui un organism european 
al autorităților de reglementare naționale căruia să îi fie conferite puteri de decizie asupra 
aspectelor transfrontaliere între statele membre iar autoritățile de reglementare naționale 
să rămână responsabile de deciziile legate de aspecte de pe teritoriul național. Poziția 
Parlamentului a intenționat să pună capăt situațiilor de impas între autoritățile de 
reglementare naționale pe care le observăm în prezent; din acest motiv, propunerea 
Comisiei, în forma actuală, nu conferă agenției competența de a rezolva aceste actuale și 
posibile dificultăți. Raportorul consideră că o agenție independentă, cu competențe 
adecvate în aspecte transfrontaliere, ar promova elaborarea unei adevărate reglementări 
UE a energiei, într-un mod mai eficient și cu o mai mare transparență.

13. Raportorul este, de asemenea, preocupat de desființarea ERGEG existente și implicațiile 
pe care le-ar putea avea din punct de vedere al independenței, din moment ce agenția, 
astfel cum s-a propus în prezent, va depinde în mod excesiv de Comisia Europeană.

Cerințe de liberalizare în rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport
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14. Raportorul salută propunerea Comisiei de a formaliza cadrul de cooperare existent al 
operatorilor de sisteme de transport pentru promovarea integrării la nivel european și 
pentru dezvoltarea unei depline armonizări a normelor tehnice între cele 27 de state 
membre.

15. Pentru o funcționare corectă a modelului ENTSO și indiferent de nivelul de liberalizare 
necesar în fiecare stat membru – adică, OST sau ISO liberalizate - , Raportorul consideră 
că fiecare operator de sistem de transport din cadrul ENTSO trebuie să fie tratat în mod 
egal în ceea ce privește obligațiile sale în calitate de operator de sistem și asigurarea 
accesului nediscriminat la rețea.

Investițiile

16. Propunerile Comisiei de prezentare a unui plan de investiție pe 10 ani de OST este în 
conformitate cu obligațiile deja existente la nivel de stat membru, astfel Raportorul salută 
obiectivul de a adăuga acestuia o dimensiune europeană, în special în ceea ce privește 
modernizarea și îmbunătățirea capacității de transport între statele membre.

17. Totuși, este important ca acest plan să fie adoptat de organismul de reglementare și nu 
doar prezentat spre revizuire.

Transparența

18. Raportorul este convins că trebuie elaborate norme privind transparența, în consultare cu 
OST, de către organismul de reglementare și nu doar revizuite de agenție. Deși acesta 
salută elaborarea de linii directoare la nivel UE, acesta ar prefera să vadă că aceste linii 
directoare devin obligatorii privind majoritatea elementelor importante.

19. De asemenea, acesta ar dori să evidențieze faptul că în unele părți din regulament, 
transparența pare să fie confundată cu monitorizarea și raportarea, astfel acesta ar dori să 
facă diferența între aceste părți, în consecință, în raportul său.

Armonizarea

20. Raportorul consideră că armonizarea nu se află în prim planul propunerii. Existența a 27 
de cadre de reglementare diferite este unul din principalele obstacole în calea integrării 
piețelor de energie. Prin urmare, raportorul consideră că caracterul voluntar al armonizării 
normelor tehnice și de piață nu va fi suficient pentru a depăși barierele existente în calea 
comerțului transfrontalier între statele membre ce rezultă dintr-o integrare insuficientă. 
Din acest motiv, acesta consideră că armonizarea codurilor tehnice precum și a cadrului 
de reglementare trebuie să fie unul din principalele obiective ale pachetului.

Piețe regionale

21. Raportorul salută includerea regulamentelor și a directivelor privind dezvoltarea piețelor 
regionale ca o etapă pozitivă înspre integrare. Într-adevăr, progresele recente în acest 
domeniu, precum și cele deja consacrate precum piața nordică, ar putea oferi o bază 
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solidă pentru compararea diferitelor modele și pentru o posibilă extrapolare a unora din 
aceste experiențe la nivel UE.

Niveluri de interconectare

22. Raportorul salută numirea de coordonatori speciali în scopul grăbirii procesului de 
elaborare a principalelor patru proiecte de interconectare între statele membre, care 
stagnează. Raportorul consideră că acestea pot avea o influență pozitivă în grăbirea 
acestor procese prin mediere între toți actorii și părțile interesate.

23. Totuși, aceste cazuri individuale, deși sunt importante, reprezintă doar o mică parte a 
problemei, rămânând încă multe obstacole politice, tehnice și administrative în întreaga 
Uniune Europeană în calea măririi capacității de interconectare între statele membre, 
chiar și în cazul în care aceste proiecte sunt viabile din punct de vedere economic și 
tehnic.
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