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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament privind integritatea și transparența pieței energiei este necesară. 

La zece ani după liberalizarea progresivă a pieței energiei electrice și a gazului, a devenit 
evident că bursele de energie create și contractele extrabursiere (OTC) care au apărut peste tot 
nu au fost niciodată imunizate împotriva tentativelor de manipulare a piețelor și a utilizării 
abuzive a informațiilor privilegiate. Cum altfel s-ar putea explica anumite mișcări ale 
cursurilor electricității și gazului, în condițiile în care amploarea și lichiditatea piețelor 
transnaționale de energie ar fi trebuit să conducă la o mai mare stabilitate și o mai mare 
previzibilitate a prețurilor? 

Liberalizarea piețelor de energie a fost lăudată pe atunci de Comisie ca o măsură necesară, 
care va reduce prețul energiei electrice și al gazului pentru consumatori. În realitate, prețurile 
au avut tendința de a crește excesiv de mult, iar „sărăcia energetică” a devenit un concept 
strâns legat de liberalizarea introdusă. 

Iată un motiv în plus pentru a avea grijă ca piețele energetice să devină mai transparente și să 
fie mai bine supravegheate, fiecare tentativă de manipulare și fiecare abuz de piață să fie 
urmărit și pedepsit. 

Propunând un regulament specific pentru piețele de energie, Comisia recunoaște specificitatea 
acestui tip de piață, propunând, în același timp, să i se aplice normele referitoare la abuzurile 
de piață și la utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate aplicate deja piețelor financiare.

De fapt, Comisia s-a inspirat în special din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și 
manipulările pieței (Directiva privind abuzul de piață). Totuși propunerea include și anumite 
dispoziții care vizează consolidarea directivei și se inspiră din amendamentele pe care 
Comisia intenționează să le propună în cadrul revizuirii anunțate a directivei. Aceasta 
reprezintă o problemă pentru co-legislatori, care sunt invitați să accepte introducerea în 
propunere a unor dispoziții care depășesc legislația specifică existentă. Aceasta ar putea duce 
la confuzii și conflicte în cazul în care co-legislatorii acceptă propunerile Comisiei pentru 
Regulamentul privind piețele de energie dar refuză în totalitate sau în parte propunerile 
identice de revizuire a Directivei privind abuzul de piață. Riscul este poate teoretic, dar este și 
real. 

Propunerea de regulament a Comisiei propune ca Agenția pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), care tocmai și-a început activitatea la 
Ljubljana, să fie însărcinată cu această misiune. Deși este logic ca acest nou rol să revină 
ACER, agenției trebuie să i se pună la dispoziție echipamentele și personalul necesar. 

De altfel, este imperios necesar să se dezvolte o colaborare optimă atât între autoritățile 
naționale de reglementare și ACER, cât și între autoritățile naționale de reglementare a 
piețelor financiare și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) pentru 
a putea asigura supravegherea pieței angro de energie. 
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Pe lângă aceasta, trebuie garantat faptul că, în caz de infracțiune, actorii de pe piață sunt 
pedepsiți. Sancțiunile care trebuie prevăzute de autoritățile naționale trebuie să fie disuasive; 
prin urmare, acestea trebuie să depășească câștigurile potențiale ale persoanelor care comit 
fraude. 

Într-o comunicare recentă privind necesara consolidare a regimurilor de sancțiuni în sectorul 
serviciilor financiare (COM(2010)716), Comisia constată că „există divergențe semnificative 
în ceea ce privește nivelul minim și maxim al sancțiunilor pecuniare prevăzute de legislațiile 
naționale și, uneori, nivelul maxim este atât de scăzut încât este puțin probabil ca sancțiunile 
să fie suficient de descurajatoare”.

Comisia continuă: „Pentru ca efectul unei amenzi să fie suficient de descurajator pentru un 
operator rațional de pe piață, posibilitatea ca încălcarea să rămână nedetectată trebuie 
contracarată prin aplicarea unor amenzi semnificativ mai mari decât eventualul beneficiu ce 
derivă din încălcarea legislației specifice sectorului serviciilor financiare. În sectorul 
financiar, în care un număr mare de potențiali contravenienți sunt instituții financiare 
transfrontaliere cu cifre de afaceri considerabile, sancțiunile în valoare de câteva mii de euro 
nu pot fi considerate a avea un efect suficient de descurajator.”

Măsurile aplicabile în cazul combaterii abuzurilor de piață în sectorul financiar trebuie să se 
impună, de asemenea, în cazul piețelor de energie.

Raportorul sprijină propunerea de regulament a Comisiei. Aceasta este necesară și ar trebui să 
intre în vigoare cât de curând posibil. 

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivul sporirii integrității și 
transparenței piețelor de energie ar trebui 
să fie promovarea unei concurențe 
deschise și echitabile pe piețele angro de 
energie în beneficiul consumatorilor 
finali de energie.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a spori transparența în cadrul 
piețelor angro de energie, Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei, instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1 („agenția”) ar trebui să 
introducă un registru al participanților la 
piață.
________________
1 JO L 211, 14.8.2009, p. 1

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În prezent, comportamentele care 
subminează integritatea pieței energiei nu 
sunt interzise în mod expres pe unele dintre 
cele mai importante piețe ale energiei.

(6) În prezent, comportamentele care 
subminează integritatea pieței energiei și 
pot conduce la creșterea prețurilor pentru 
consumatorii finali de energie nu sunt 
interzise în mod expres pe unele dintre cele 
mai importante piețe ale energiei.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Tranzacțiile cu instrumente derivate și 
cu mărfuri sunt folosite în combinație pe 
piețele angro de energie. Prin urmare, este 
important ca definițiile abuzului de piață, 
care constă în tranzacții bazate pe 

(7) Tranzacțiile cu instrumente derivate și 
cu mărfuri sunt folosite în combinație pe 
piețele angro de energie. Prin urmare, este 
important ca definițiile abuzului de piață, 
care constă în tranzacții bazate pe 
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informații privilegiate și manipularea 
pieței, să fie compatibile între piețele 
instrumentelor derivate și piețele de 
mărfuri.

informații privilegiate și manipularea 
pieței, să fie compatibile între piețele 
instrumentelor derivate și piețele de 
mărfuri. Sunt vizate toate tranzacțiile 
efectuate pe piețe reglementate, în sisteme 
multilaterale de tranzacționare sau pe 
cale extrabursieră, direct sau recurgând 
la intermediari.

Justificare

Este esențial ca regulamentul să se aplice tuturor actorilor și tuturor tranzacțiilor efectuate 
de actorii de mari dimensiuni prin toate instrumentele posibile.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesar să se specifice definițiile 
date informațiilor privilegiate și 
manipulării pieței pentru a se ține seama de 
particularitățile piețelor angro de energie, 
care sunt dinamice și în continuă 
schimbare. Comisia trebuie să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește aceste norme detaliate.

(11) Este necesar să se specifice definițiile 
date informațiilor privilegiate și 
manipulării pieței pentru a se ține seama de 
particularitățile piețelor angro de energie, 
care sunt dinamice și în continuă 
schimbare. Coerența cu celelalte acte 
legislative ale Uniunii aplicabile în 
domeniul serviciilor financiare – un 
domeniu care este, de asemenea, dinamic 
și în continuă schimbare – ar trebui 
asigurată pentru a evita lacunele 
legislative. Comisia trebuie să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește aceste norme detaliate. 
Înainte de a adopta un act delegat, 
Comisia ar trebui să solicite eventualele 
comentarii ale actorilor de pe piețele de 
energie și să consulte atât autoritățile 
competente pentru sectorul energetic, cât 
și Autoritatea europeană de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe) instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(AEVMP). Parlamentul European și 
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Consiliul ar trebui să fie informate cu 
privire la rezultatul acestor consultări.

Justificare

Procesul de elaborare a unui act delegat trebuie să se desfășoare în condițiile de concertare 
și transparență care se impun.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce privește culegerea 
informațiilor referitoare la tranzacțiile cu 
produse energetice angro, Comisia trebuie 
să dispună de competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat, care să stabilească termenul, 
forma și conținutul informațiilor pe care 
participanții la piață vor trebui să le 
prezinte. Obligațiile de raportare nu trebuie 
să genereze costuri inutile pentru 
participanții la piață. Prin urmare, 
persoanele care declară tranzacțiile 
efectuate către o autoritate competentă în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare, precum și 
către registrele centrale de tranzacții și 
autoritățile competente în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului ../.. al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții nu trebuie 
să facă obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament.

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce privește culegerea 
informațiilor referitoare la tranzacțiile cu 
produse energetice angro, Comisia trebuie 
să dispună de competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat, care să stabilească termenul, 
forma și conținutul informațiilor pe care 
participanții la piață vor trebui să le 
prezinte. Obligațiile de raportare nu trebuie 
să genereze costuri care pot fi evitate
pentru participanții la piață. Prin urmare, 
persoanele care declară tranzacțiile 
efectuate către o autoritate competentă în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare, precum și 
către registrele centrale de tranzacții și 
autoritățile competente în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului ../.. al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții nu trebuie 
să facă obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament.
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Justificare

Conceptul de „costuri care pot fi evitate” este preferabil celui de „costuri inutile”. Orice 
reglementare determină costuri, chiar dacă acestea trebuie reduse la minimum în măsura 
posibilului, în special prin stabilirea unui prag „de minimis”.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul informațiilor care nu sunt 
sensibile din punct de vedere comercial, 
agenția trebuie să fie în măsură să pună 
respectivele informații la dispoziția 
participanților la piață și a publicului larg. 
O astfel de transparență poate contribui la 
creșterea încrederii în piață și la 
dezvoltarea cunoștințelor despre 
funcționarea piețelor angro de energie.

(18) În cazul informațiilor care nu sunt 
sensibile din punct de vedere comercial, 
agenția trebuie să fie în măsură să pună 
respectivele informații la dispoziția 
participanților la piață și a publicului larg. 
O astfel de transparență poate contribui la 
creșterea încrederii în piață și la 
dezvoltarea cunoștințelor despre 
funcționarea piețelor angro de energie.
Pentru a asigura o transparență sporită și 
un acces îmbunătățit al publicului la 
informațiile privind prețurile produselor 
energetice angro, agenția ar trebui să 
elaboreze lunar rapoarte pentru fiecare 
țară în parte privind evoluțiile prețurilor 
pe piețele angro de energie.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritățile naționale de reglementare
trebuie să fie responsabile de aplicarea 
prezentului regulament în statele membre.
În acest scop, autoritățile menționate 
trebuie să dețină competențele de 
investigare necesare pentru a putea 
îndeplini cu eficiență această funcție.

(19) Autoritățile naționale de reglementare
au datoria de a pune în aplicare prezentul
regulament în statele membre. În acest 
scop, autoritățile menționate trebuie să 
dețină competențele de investigare 
necesare pentru a putea îndeplini cu 
eficiență această funcție.
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Justificare

Trebuie să se garanteze că toate autoritățile naționale se implică în lupta împotriva 
abuzurilor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este important ca sancțiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament să fie 
proporționale și cu efect de descurajare și 
să reflecte seriozitatea încălcărilor și 
eventualele beneficii obținute de pe urma 
tranzacțiilor bazate pe informații 
privilegiate și a manipulării pieței. Ținând 
seama de interacțiunile existente între 
tranzacțiile cu produse derivate pe energie 
electrică și gaze și tranzacțiile efective cu 
energie electrică și gaze, sancțiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament 
trebuie să fie similare celor adoptate de 
statele membre la implementarea 
Directivei 2003/6/CE.

(23) Este important ca sancțiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament să fie 
proporționale și cu efect de descurajare și 
să reflecte seriozitatea încălcărilor și 
eventualele beneficii obținute de pe urma 
tranzacțiilor bazate pe informații 
privilegiate și a manipulării pieței. Pentru 
a evita arbitrajul de reglementare, care 
are drept efect favorizarea, pentru 
desfășurarea tranzacțiilor, a unor locații 
unde reglementarea este mai flexibilă sau 
mai tolerantă în ceea ce privește 
sancțiunile, Comisia ar trebui să 
revizuiască în mod periodic situația. În 
cazul în care este necesar, Comisia ar 
trebui să propună standarde minime 
pentru sancțiuni, cu scopul de a institui 
un sistem armonizat de sancțiuni pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene. Ținând 
seama de interacțiunile existente între 
tranzacțiile cu produse derivate pe energie 
electrică și gaze și tranzacțiile efective cu 
energie electrică și gaze, sancțiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament 
trebuie să fie similare celor adoptate de 
statele membre la implementarea 
Directivei 2003/6/CE.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică tuturor 
actorilor de pe piață implicați, indiferent 
dacă provin din Uniunea Europeană sau 
din țări terțe. Normele se aplică tuturor 
operațiunilor de vânzare sau cumpărare, 
precum și producției, furnizării, 
transportului și livrării de produse 
energetice angro.

Justificare

Este util să se specifice că regulamentul se aplică și intervențiilor pe piețele de energie pentru 
actorii care nu fac parte din UE, oricare le-ar fi obiectul de activitate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „informație privilegiată” înseamnă orice 
informație cu caracter precis care nu a fost 
făcută publică și care se referă în mod 
direct sau indirect la unul sau mai multe 
produse energetice angro și care, în cazul 
în care ar fi făcută publică, ar putea 
influența în mod semnificativ prețul unor 
astfel de produse energetice angro.

1. „informație privilegiată” înseamnă orice 
informație cu caracter precis care nu a fost 
făcută publică și care se referă în mod 
direct sau indirect la unul sau mai multe 
produse energetice angro și care, în cazul 
în care ar fi făcută publică, ar putea 
influența în mod semnificativ prețul unor 
astfel de produse energetice angro.

În scopul aplicării primului paragraf,
informațiile pe care un participant la piață 
rezonabil ar putea să le folosească pentru a-
și fonda decizia de a efectua o tranzacție 
legată de un produs energetic angro sunt 
informații care, în cazul în care ar fi făcute 
publice, ar putea influența în mod 
semnificativ prețul unor astfel de produse 
energetice angro. Printre informațiile de 

În scopul aplicării primului paragraf,
informație privilegiată înseamnă orice 
informație care:
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acest fel se numără cele referitoare la 
capacitatea instalațiilor de producție,
stocare, consum sau transport de energie 
electrică sau de gaze, precum și 
informațiile care trebuie divulgate în 
conformitate cu dispozițiile juridice sau 
reglementările de la nivelul UE sau de la 
nivel național, cu regulile pieței și cu 
contractele sau practicile de pe piața angro 
de energie în cauză.

(a) trebuie făcută publică în conformitate 
cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
714/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 
715/2009 sau ale prezentului regulament, 
inclusiv orientările, codurile de rețea sau 
actele delegate adoptate în temeiul acestor 
regulamente sau în conformitate cu alte 
dispoziții juridice sau reglementări de la 
nivelul Uniunii Europene, în special 
Directiva 2009/72/CE  Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 
2009 privind normele comune pentru 
piața internă a energiei electrice1 și 
Directiva 2009/73/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 
2009 privind normele comune pentru 
piața internă în sectorul gazelor 
naturale2; sau
(b) informațiile pe care un participant la 
piață rezonabil ar putea să le folosească 
pentru a-și fonda decizia de a efectua o 
tranzacție legată de un produs energetic 
angro sunt informații care, în cazul în care 
ar fi făcute publice, ar putea influența în 
mod semnificativ prețul unor astfel de 
produse energetice angro. Printre 
informațiile de acest fel se numără cele 
referitoare la estimările actualizate ale 
rezervelor de energie, capacitatea 
instalațiilor de producție, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze sau a instalațiilor GNL, precum și 
informațiile care sunt puse de regulă la 
dispoziția pieței relevante angro de 
energie sau care trebuie divulgate în 
conformitate cu dispozițiile juridice sau 
reglementările de la nivelul UE sau de la 
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nivel național, cu regulile pieței, cu 
contractele sau practicile de pe piața angro 
în cauză.

______________
1 JO L 211, 14.8.2009, p. 55.
2 JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – paragraful 1– litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– care stabilesc sau încearcă să stabilească, 
prin acțiunea uneia sau mai multor 
persoane care acționează în mod concertat, 
prețul unuia sau mai multor produse 
energetice angro la un nivel anormal sau 
artificial, exceptând cazul în care persoana 
care a efectuat tranzacția sau care a emis 
ordinele consideră că motivele care au 
determinat-o să procedeze astfel sunt 
legitime și că respectivele tranzacții sau 
ordine sunt conforme cu practicile de 
piață admise pe respectiva piață angro de 
energie; sau

– care stabilesc sau încearcă să stabilească, 
prin acțiunea uneia sau mai multor 
persoane care acționează în mod concertat, 
prețul unuia sau mai multor produse 
energetice angro la un nivel anormal sau 
artificial, exceptând cazul în care persoana 
care a efectuat tranzacția sau care a emis 
ordinele consideră că motivele care au 
determinat-o să procedeze astfel sunt 
legitime; sau

Justificare

Nu toate „practicile de piață admise” sunt admisibile. Uniunea Europeană își propune să 
legifereze în special datorită faptului că anumite practici de piață „admise”, cum ar fi 
limitarea capacității de producție disponibile din punct de vedere tehnic, sunt inadmisibile.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu titlu de exemplu, faptul de a lăsa 
impresia că volumul de gaz, capacitatea de 
producție de energie electrică sau 

Constituie manipulare a pieței faptul de a 
lăsa impresia că volumul de gaz, 
capacitatea de producție de energie 
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capacitatea de transport disponibile sunt 
diferite de capacitatea disponibilă în mod 
real constituie manipulare a pieței;

electrică sau capacitatea de transport 
disponibile sunt diferite de capacitatea 
disponibilă în mod real, inclusiv prin 
rezervarea de infrastructuri pentru 
operatorii din sectorul transportului de 
energie pe care operatorul nu 
intenționează să le folosească;

Justificare

Ceea ce este important nu este să se dea „exemple” de manipulare a pieței, ci să se interzică 
în mod clar manipulările, inclusiv suprarezervarea capacităților.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participanții la piață sunt obligați să facă 
publice informațiile privilegiate referitoare 
la o întreprindere sau la instalațiile pe care 
respectivul participant le deține în 
proprietate sau le controlează sau ale căror 
aspecte operaționale intră în atribuțiile 
participantului, în totalitate sau parțial.
Astfel de informații includ informațiile 
care se referă la capacitatea instalațiilor de 
producție, stocare, consum sau transport de 
energie electrică sau de gaze.

Participanții la piață sunt obligați să facă 
publice în timp util informațiile 
privilegiate referitoare la o întreprindere 
sau la instalațiile pe care respectivul 
participant le deține în proprietate sau le 
controlează sau ale căror aspecte 
operaționale intră în atribuțiile 
participantului, în totalitate sau parțial.
Astfel de informații includ informațiile 
care se referă la capacitatea instalațiilor de 
producție, stocare, consum sau transport de 
energie electrică sau de gaze, inclusiv la 
reducerile de capacitate rezultate în urma 
unor operațiuni de mentenanță sau a 
unor accidente relevante.

Justificare

Orice reducere a capacității poate influența puternic piețele și reprezintă o sursă potențială 
de manipulare.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conceptul de „întreprindere” cuprinde, de 
asemenea, întreprinderile între care există 
o legătură conform definiției de la 
articolele 1 și 2 din A șaptea Directivă 
83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 
1983 privind conturile consolidate1.
______________
1 JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

Justificare

Conceptul de întreprindere trebuie văzut în sensul său logic, care înglobează toate 
sucursalele și participațiile importante ale unei întreprinderi.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
viitoare a piețelor angro de energie, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
condițiilor prevăzute la articolele 16 și 17, 
care precizează definițiile de la articolul 2 
punctele 1-5.

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
viitoare a piețelor angro de energie și a 
asigura coerența cu evoluția actelor 
legislative ale Uniunii în materie de 
servicii financiare și de energie, Comisia 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 15 și sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolele 16 și 17, care 
precizează definițiile de la articolul 2 
punctele 1-5.

Justificare

Trebuie să se facă eforturi pentru a asigura coerența tuturor textelor legislative.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția monitorizează activitățile de 
tranzacționare cu produse energetice angro 
pentru a detecta și preveni tranzacțiile 
bazate pe informații privilegiate și 
manipularea pieței. Agenția culege datele 
pentru evaluarea și monitorizarea piețelor 
angro de energie în conformitate cu 
dispozițiile articolului 7.

(1) Agenția monitorizează activitățile de 
tranzacționare cu produse energetice angro, 
inclusiv tranzacțiile extrabursiere, de 
exemplu cu utilizatorii finali mari 
consumatori de energie, pentru a detecta și 
preveni tranzacțiile bazate pe informații 
privilegiate și manipularea pieței. Agenția 
culege datele pentru evaluarea și 
monitorizarea piețelor angro de energie în 
conformitate cu dispozițiile articolului 7.

Justificare

Autoritățile de reglementare trebuie să aibă o perspectivă globală asupra pieței.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenția publică lunar rapoarte 
pentru fiecare țară în parte privind 
evoluțiile prețurilor pe piețele angro de 
energie electrică și gaze din Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenției i se pune la dispoziție o 
evidență a tranzacțiilor, inclusiv a ordinelor 
de tranzacționare, de pe piețele angro de 
energie. Comisia adoptă acte delegate, în 

(1) Agenției i se pune la dispoziție în mod 
direct și în timp util o evidență a 
tranzacțiilor, inclusiv a ordinelor de 
tranzacționare, de pe piețele angro de 
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conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
condițiilor de la articolele 16 și 17, care 
stabilesc termenul, forma și conținutul 
acestor informații și, după caz, definesc 
praguri pentru raportarea tranzacțiilor și 
precizează tipurile de contracte pentru care 
trebuie raportate tranzacțiile.

energie. În vederea monitorizării 
tranzacționării de pe piețele angro de 
energie, aceste date culese ar trebui să îi 
permită agenției să identifice abuzurile de 
piață și să monitorizeze evoluția 
condițiilor în care există un risc sporit ca 
abuzurile de piață să se producă sau să 
devină mai periculoase. Comisia adoptă 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
15 și sub rezerva condițiilor de la articolele 
16 și 17, care stabilesc termenul, forma și 
conținutul acestor informații și definesc 
praguri pentru raportarea tranzacțiilor și 
precizează tipurile de contracte pentru care 
trebuie raportate tranzacțiile.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un prag „de minimis” pentru 
a scuti de obligația de a furniza date 
actorii cu dimensiuni care nu ar putea 
afecta în principiu piețele de energie.

Justificare

Pentru a limita costurile pentru IMM-uri este necesar să se definească o regulă „de 
minimis”.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
condițiilor de la articolele 16 și 17, care 
stabilesc un prag minim sub care 
tranzacțiile sunt scutite de cerințele de 
informare deoarece, având în vedere 
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volumul lor redus, acestea nu pot afecta 
piețele de energie.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În procesul de adoptare a actelor 
delegate în conformitate cu prezentul 
articol, Comisia evită impunerea unor 
cerințe de informare dublate și a unei 
sarcini administrative disproporționate, 
ținând seama de cerințele de informare 
impuse de alte acte legislative relevante 
ale Uniunii.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acolo unde este cazul, agenția se va 
conforma Regulamentului (CE) nr. 
45/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile și organele comunitare și 
privind libera circulație a acestor date.

Agenția se va conforma Regulamentului
(CE) nr. 45/2001 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare
asigură aplicarea interdicțiilor prevăzute la 

(1) Autoritățile naționale de reglementare
au datoria de a garanta aplicarea 
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articolele 3 și 4. interdicțiilor prevăzute la articolele 3 și 4.

Justificare

Trebuie să se impună tuturor autorităților naționale sarcina de a coopera în cadrul 
combaterii abuzurilor de piață și a utilizării abuzive a informațiilor privilegiate.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
dispun de competențele de investigare 
necesare pentru exercitarea acestei funcții.
Aceste competențe trebuie exercitate în 
mod proporțional. Competențele 
menționate pot fi exercitate:

Fiecare stat membru se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
dispun de competențele de investigare 
necesare pentru exercitarea fără întârziere 
a acestei funcții. Aceste competențe trebuie 
exercitate în mod proporțional.
Competențele menționate pot fi exercitate:

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare 
cooperează cu agenția și unele cu altele în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin 
în temeiul prezentului regulament.

Autoritățile naționale de reglementare 
cooperează cu agenția și unele cu altele în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin 
în temeiul prezentului regulament. Această 
cooperare se poate desfășura și sub forma 
cooperării regionale a autorităților 
naționale de reglementare în cadrul 
structurii agenției pentru a reflecta 
realitățile pieței.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care suspectează săvârșirea 
unor acte care influențează piețele angro 
de energie sau prețurile produselor 
energetice angro din respectivul stat 
membru, o autoritate națională de 
reglementare poate solicita agenției să ia 
măsuri în conformitate cu alineatul (4).

În cazul în care suspectează că acte care 
influențează piețele angro de energie sau 
prețurile produselor energetice angro din 
respectivul stat membru sunt săvârșite 
într-un alt stat membru sau în cazul în 
care evaluările și analizele inițiale 
efectuate de agenție sugerează acest 
lucru, autoritatea națională de 
reglementare solicită agenției să ia măsuri 
în conformitate cu alineatul (4).

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În strânsă cooperare cu autoritățile 
naționale de reglementare și financiare 
competente, AEVMP investighează 
potențialele lacune în supravegherea 
existentă a piețelor și produselor 
financiare aferente sectorului energetic și 
adoptă, dacă este cazul, toate măsurile 
necesare pentru a preveni abuzul de piață.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoanelor care lucrează sau au lucrat 
pentru autoritățile naționale de 
reglementare;

(c) persoanelor care lucrează sau au lucrat 
pentru autoritățile naționale de 
reglementare sau pentru celelalte 
autorități naționale care au fost eventual 
sesizate;

Justificare

Secretul profesional trebuie să se aplice tuturor autorităților implicate.



PE460.918v04-00 20/23 AD\867666RO.doc

RO

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
Comisiei respectivele dispoziții până cel 
târziu la... și o informează fără întârziere cu 
privire la orice modificare ulterioară care 
are un efect asupra acestora.

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Acestea trebuie să reflecte 
gravitatea infracțiunii și să depășească 
simțitor profiturile reale sau potențiale ale 
operațiunilor ilicite. Statele membre 
notifică Comisiei respectivele dispoziții 
până cel târziu la... și o informează fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară care are un efect asupra acestora.

După ce toate statele membre au notificat 
Comisiei normele privind sancțiunile 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament, Comisia 
revizuiește, la intervale de trei ani, 
eficacitatea sistemelor naționale de 
sancțiuni și evaluează necesitatea 
propunerii unor standarde minime pentru 
sancțiuni, cu scopul de a crea un sistem 
armonizat de sancțiuni la nivelul Uniunii 
Europene. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul 
asupra rezultatelor evaluării.

Justificare

Sancțiunile trebuie să fie mai mari decât câștigurile potențiale.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Înainte de a adopta un act delegat, 
Comisia solicită eventualele comentarii 
ale actorilor de pe piețele de energie și 
consultă atât autoritățile competente 
pentru sectorul energetic, cât și AEVMP. 
Parlamentul European și Consiliul sunt 
informate cu privire la rezultatul acestor 
consultări.

Justificare

Procesul de elaborare a unui act delegat trebuie să se desfășoare în condițiile de concertare 
și transparență care se impun.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituția care a inițiat o procedură internă 
pentru a decide dacă revocă delegarea 
competențelor informează cealaltă 
instituție și Comisia cu suficient timp 
înainte de adoptarea unei decizii finale, 
indicând competențele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări, precum 
și eventualele motive de revocare.

Instituția care a inițiat o procedură internă 
pentru a decide dacă revocă delegarea 
competențelor informează cealaltă 
instituție și Comisia cu suficient timp 
înainte de adoptarea unei decizii finale, 
indicând competențele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul delegat 

Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul delegat 
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în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungește cu o lună.

în termen de trei luni de la data notificării.
La inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește cu
trei luni.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

Personalul și resursele agenției

Până cel târziu la 15 septembrie 2011, 
agenția evaluează necesitățile de personal 
și de resurse care decurg din preluarea 
competențelor și obligațiilor sale în 
temeiul prezentului regulament și prezintă 
un raport Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.
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