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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei de regulament privind integritatea şi transparenţa pieţei energiei este un 
instrument specific prin care se doreşte evitarea abuzurilor de piaţă în sectorul energiei. 
Textul propune o abordare europeană a interdicţiilor vizând tranzacţiile pe baza informaţiilor 
privilegiate şi manipularea pieţei în cazul pieţelor angro de energie pe care sunt 
comercializate toate produsele din sectorul energiei electrice şi al gazelor care nu fac obiectul 
Directivei privind abuzul de piaţă.

O abordare europeană a acestei chestiuni se justifică prin depăşirea frontierelor naţionale din 
punctul de vedere al locului în care au loc operaţiunile comerciale şi al celui în care energia 
este produsă şi consumată. Pe lângă aceasta, abuzul de piaţă dintr-un stat membru nu se 
limitează la acesta, ci poate influenţa preţurile angro ale energiei electrice şi gazelor fără a 
ţine seama de frontierele naţionale, conducând astfel la majorarea artificială a preţurilor 
pentru consumatori. Pieţele europene ale energiei competitive şi integrate sunt cele care 
determină în cele din urmă costul energiei furnizate gospodăriilor şi întreprinderilor din 
Europa. Dacă nu este tratat în mod eficace, abuzul de piaţă va conduce la preţuri mai mari la 
energie în toate statele membre. 

În ceea ce priveşte domeniul de aplicare al regulamentului, trebuie remarcat că pieţele angro 
de energie ar trebui să includă nu numai schimburi organizate, ci şi pieţe nereglementate, 
întrucât aceste tranzacţii pot influenţa activitatea burselor de energie. Raportorul pentru aviz 
consideră că regulamentul ar trebui să prevadă accesul autorităţilor competente la toate 
informaţiile relevante, inclusiv la contractele bilaterale, din Uniune, pentru a se asigura o mai 
bună înţelegere a evoluţiilor pieţei. 

Regulamentul conferă Comisiei competenţa de a adopta acte delegate în ceea ce priveşte 
obligaţiile de raportare, prin care se stabilesc termenele de prezentare, forma şi conţinutul 
informaţiilor pe care trebuie să le transmită participanţii la piaţă. De asemenea, Comisia va 
avea competenţa de a adopta acte delegate prin care defineşte informaţiile privilegiate şi 
conceptul de manipulare a pieţei, acestea fiind dinamice şi în continuă schimbare. Raportorul 
pentru aviz consideră că perioada prevăzută în regulament pentru formularea de obiecţiuni la 
actele delegate ar trebui să fie în conformitate cu dispoziţiile Consensului privind măsurile 
practice de utilizare a actelor delegate. Regulamentul ar trebui să prevadă posibilitatea 
prelungirii cu două luni a perioadei de formulare a obiecţiunilor. În cursul pregătirii şi 
elaborării actelor delegate, care vizează modificarea părţilor neesenţiale ale regulamentului, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea la timp a documentelor relevante şi să organizeze 
consultările necesare. 

În cele din urmă, este important să se asigure încrederea consumatorilor în integritatea 
pieţelor energiei electrice şi gazelor, precum şi faptul că preţurile fixate pe pieţele angro de 
energie reflectă interacţiunea echilibrată dintre cerere şi ofertă. Consumatorii sunt beneficiarii 
finali ai transparenţei şi integrităţii pieţelor angro de energie, dar şi principalele victime ale 
abuzului de piaţă. Creşterea preţurilor la energie afectează consumatorii atât direct, cât şi 
indirect, întrucât aceştia nu numai că vor plăti mai mult, dar vor suporta şi o majorare 
artificială a preţurilor la alte bunuri şi servicii. Din aceste motive şi pentru a asigură o forţă 
disuasivă suficientă, raportorul pentru aviz propune ca regulamentul să prevadă că sancţiunile 
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ţin seama nu numai de câştigurile obţinute şi de gravitatea încălcării reglementărilor, ci şi de 
prejudiciile aduse consumatorilor.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Este important să se asigure încrederea 
consumatorilor în integritatea pieţelor 
energiei electrice şi gazelor, precum şi 
interacţiunea echilibrată dintre cerere şi 
ofertă, reflectată de preţurile fixate pe 
pieţele angro de energie.

(1) Este important ca preţurile fixate pe 
pieţele angro de energie să reflecte 
interacţiunea echilibrată dintre cerere şi 
ofertă pentru a garanta preţuri corecte la 
energie electrică şi gaze pentru 
consumatori şi microîntreprinderi în 
întreg Spaţiul Economic European, lucru 
care va spori pe termen lung încrederea 
consumatorilor în pieţele gazelor şi 
energiei electrice şi va asigura o energie 
electrică accesibilă, disponibilă şi la 
preţuri rezonabile pentru toţi cetăţenii.

Justificare

Scopul regulamentului este de a asigura preţuri corecte la energie. Pe lângă aceasta, ar 
trebui subliniată importanţa rolului pe care îl au partenerii noştri din Spaţiul Economic 
European în domeniul energiei.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pieţele energiei sunt tot mai 
interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de 
piaţă într-un stat membru influenţează 
preţurile angro ale energiei electrice şi 
gazelor fără a ţine seama de frontierele 
naţionale. Prin urmare, preocuparea de a 
garanta integritatea pieţelor nu poate fi o 

(3) Pieţele energiei sunt tot mai 
interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de 
piaţă într-un stat membru influenţează nu 
numai preţurile angro ale energiei electrice 
şi gazelor fără a ţine seama de frontierele 
naţionale, ci şi preţurile cu amănuntul 
suportate de consumatori şi de 



AD\868239RO.doc 5/20 PE462.549v02-00

RO

chestiune de resortul exclusiv al statelor 
membre.

microîntreprinderi. Prin urmare, 
preocuparea de a garanta integritatea
pieţelor nu poate fi o chestiune de resortul 
exclusiv al statelor membre. Prin urmare, 
o monitorizare transfrontalieră riguroasă 
a pieţei este esenţială pentru finalizarea 
unei pieţe interne a energiei care să fie pe 
deplin funcţională, interconectată şi 
integrată.

Justificare

Având în vedere faptul că obiectivul regulamentului este acela de a asigura preţuri corecte la 
energie, este esenţial să se ţină seama de situaţia specifică a consumatorilor şi a 
microîntreprinderilor. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pieţele angro de energie includ atât 
pieţele de mărfuri, cât şi pieţele 
instrumentelor derivate, formarea preţurilor 
în cele două sectoare fiind corelată.

(4) Pieţele angro de energie includ atât 
pieţele de mărfuri, cât şi pieţele 
instrumentelor derivate, formarea preţurilor 
în cele două sectoare fiind corelată. Ele 
includ, între altele, atât pieţe 
reglementate, cât şi pieţe nereglementate 
şi tranzacţii extrabursiere.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru sporirea transparenţei pe 
pieţele angro de energie, Agenţia pentru 
cooperarea autorităţilor de reglementare 
din domeniul energetic („ACRE”) ar 
trebui să introducă un registru al 
participanţilor.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesar să se specifice definiţiile 
date informaţiilor privilegiate şi 
manipulării pieţei pentru a se ţine seama de 
particularităţile pieţelor angro de energie, 
care sunt dinamice şi în continuă 
schimbare. Comisia trebuie să dispună de 
competenţa de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce priveşte aceste norme detaliate.

(11) Este necesar să se specifice definiţiile 
date informaţiilor privilegiate şi 
manipulării pieţei pentru a se ţine seama de 
particularităţile pieţelor angro de energie, 
care sunt dinamice şi în continuă 
schimbare. Comisia trebuie să dispună de 
competenţa de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce priveşte aceste norme detaliate. La 
pregătirea şi elaborarea actelor delegate, 
Comisia asigură transmiterea simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu şi organizează, din timp, 
consultări adecvate şi transparente, 
inclusiv la nivel de experţi.

Justificare

Trimitere la Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Monitorizarea eficientă a pieţei este 
vitală în vederea detectării şi descurajării 
abuzului de piaţă pe pieţele angro de 
energie. Agenţia este cea mai în măsură să 
realizeze o astfel de monitorizare, deoarece 
dispune de o perspectivă de ansamblu 
asupra pieţelor energiei electrice şi gazelor 
din UE, precum şi de cunoştinţele necesare 
în ceea ce priveşte funcţionarea pieţelor şi 
a sistemelor europene de energie electrică 

(13) Monitorizarea eficientă a pieţei este 
vitală în vederea detectării şi descurajării 
abuzului de piaţă pe pieţele angro de 
energie. Agenţia este cea mai în măsură să 
realizeze o astfel de monitorizare, deoarece 
dispune de o perspectivă de ansamblu 
asupra pieţelor energiei electrice şi gazelor 
din UE, precum şi de cunoştinţele necesare 
în ceea ce priveşte funcţionarea pieţelor şi 
a sistemelor europene de energie electrică 



AD\868239RO.doc 7/20 PE462.549v02-00

RO

şi gaze. Autorităţile naţionale de 
reglementare, care înţeleg în profunzime 
tendinţele de pe pieţele energiei din statele 
membre, trebuie să joace un rol important 
în asigurarea unei monitorizări eficiente a 
pieţei.

şi gaze. Autorităţile naţionale de 
reglementare, care înţeleg în profunzime 
tendinţele de pe pieţele energiei din statele 
membre, trebuie să joace un rol important 
în asigurarea unei monitorizări eficiente a 
pieţei. Prin urmare, preocuparea de a 
asigura o monitorizare şi o transparenţă 
corespunzătoare a pieţei energiei depinde 
de strânsa cooperare şi de mai buna 
coordonare dintre agenţie şi autorităţile 
naţionale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce priveşte culegerea 
informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu 
produse energetice angro, Comisia trebuie 
să dispună de competenţa de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat, care să stabilească termenul, 
forma şi conţinutul informaţiilor pe care 
participanţii la piaţă vor trebui să le 
prezinte. Obligaţiile de raportare nu trebuie
să genereze costuri inutile pentru 
participanţii la piaţă. Prin urmare, 
persoanele care declară tranzacţiile 
efectuate către o autoritate competentă în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
pieţele instrumentelor financiare16, precum 
şi către registrele centrale de tranzacţii şi 
autorităţile competente în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului ../.. al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale şi 
registrele centrale de tranzacţii nu trebuie 
să facă obiectul unor obligaţii de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce priveşte culegerea 
informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu 
produse energetice angro, Comisia trebuie 
să dispună de competenţa de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat, care să stabilească termenul, 
forma şi conţinutul informaţiilor pe care 
participanţii la piaţă vor trebui să le 
prezinte. Obligaţiile de raportare nu ar 
trebui să genereze costuri inutile pentru 
participanţii la piaţă, dar trebuie să 
garanteze faptul că agenţia primeşte toate 
informaţiile necesare pentru îndeplinirea 
cu eficacitate a sarcinilor sale. Prin 
urmare, persoanele care declară tranzacţiile 
efectuate către o autoritate competentă în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
pieţele instrumentelor financiare16, precum 
şi către registrele centrale de tranzacţii şi 
autorităţile competente în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului ../.. al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale şi 
registrele centrale de tranzacţii nu trebuie
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regulament. să facă obiectul unor obligaţii de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament. Este necesar, totuşi, să se 
garanteze că aceste autorităţi competente 
şi registrele centrale de tranzacţii pun 
imediat la dispoziţia agenţiei toate 
informaţiile necesare. La pregătirea şi 
elaborarea actelor delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu şi să organizeze, din timp, 
consultări adecvate şi transparente, 
inclusiv la nivel de experţi.

Justificare

Trimitere la Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul informaţiilor care nu sunt 
sensibile din punct de vedere comercial, 
agenţia trebuie să fie în măsură să pună 
respectivele informaţii la dispoziţia 
participanţilor la piaţă şi a publicului larg.
O astfel de transparenţă poate contribui la 
creşterea încrederii în piaţă şi la 
dezvoltarea cunoştinţelor despre 
funcţionarea pieţelor angro de energie.

(18) În cazul informaţiilor care nu sunt 
sensibile din punct de vedere comercial, 
agenţia trebuie să fie în măsură să pună 
respectivele informaţii la dispoziţia 
participanţilor la piaţă şi a publicului larg.
O astfel de transparenţă poate contribui la 
creşterea încrederii în piaţă şi la 
dezvoltarea cunoştinţelor despre 
funcţionarea pieţelor angro de energie.
Pentru a asigura un nivel mai ridicat de 
transparenţă şi accesul public la 
informaţii privind preţurile la energia 
angro, agenţia ar trebui să elaboreze 
lunar un raport pentru fiecare ţară cu 
privire la evoluţiile preţurilor de pe pieţele 
angro de energie.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este important ca sancţiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament să fie 
proporţionale şi cu efect de descurajare şi 
să reflecte seriozitatea încălcărilor şi
eventualele beneficii obţinute de pe urma 
tranzacţiilor bazate pe informaţii 
privilegiate şi a manipulării pieţei. Ţinând 
seama de interacţiunile existente între 
tranzacţiile cu produse derivate pe energie 
electrică şi gaze şi tranzacţiile efective cu 
energie electrică şi gaze, sancţiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament 
trebuie să fie similare celor adoptate de 
statele membre la implementarea 
Directivei 2003/6/CE.

(23) Este important ca sancţiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament să fie 
proporţionale şi cu efect de descurajare şi 
să reflecte gravitatea încălcărilor,
eventualele beneficii obţinute de pe urma 
tranzacţiilor bazate pe informaţii 
privilegiate şi a manipulării pieţei şi 
prejudiciile aduse consumatorilor. Ţinând 
seama de interacţiunile existente între 
tranzacţiile cu produse derivate pe energie 
electrică şi gaze şi tranzacţiile efective cu 
energie electrică şi gaze, sancţiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament 
trebuie să fie similare celor adoptate de 
statele membre la implementarea 
Directivei 2003/6/CE. Pentru a se evita 
arbitrajul de reglementare, cu alte 
cuvinte, încheierea contractelor  în ţări în 
care riscul în care impunerii de sancţiuni 
este cel mai scăzut, Comisia ar trebui să 
reexamineze cu regularitate situaţia şi să 
propună din timp un sistem de sancţiuni 
minime armonizate în Uniunea 
Europeană. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte norme care 
interzic practicile abuzive pe pieţele de 
energie angro şi care sunt coerente cu cele 
aplicabile pieţelor financiare.
Regulamentul dispune monitorizarea 
pieţelor angro de energie de către agenţie.

Prezentul regulament stabileşte norme care 
interzic practicile abuzive pe pieţele de 
energie angro şi care sunt coerente cu cele 
aplicabile pieţelor financiare.
Regulamentul dispune monitorizarea 
pieţelor angro de energie de către agenţie, 
în strânsă colaborare cu autorităţile 
naţionale de reglementare.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „informaţie privilegiată” înseamnă orice 
informaţie cu caracter precis care nu a fost 
făcută publică şi care se referă în mod 
direct sau indirect la unul sau mai multe 
produse energetice angro şi care, în cazul 
în care ar fi făcută publică, ar influenţa, cel 
mai probabil, în mod semnificativ preţul 
unor astfel de produse energetice angro.

Justificare

Coerenţă cu definiţiile utilizate în Directiva privind abuzul de piaţă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera a – liniuţa 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– care stabilesc sau încearcă să stabilească, 
prin acţiunea uneia sau mai multor 
persoane care acţionează în mod concertat, 
preţul unuia sau mai multor produse 
energetice angro la un nivel anormal sau 
artificial, exceptând cazul în care 
persoana care a efectuat tranzacţia sau 
care a emis ordinele consideră că motivele 
care au determinat-o să procedeze astfel 
sunt legitime şi că respectivele tranzacţii 
sau ordine sunt conforme cu practicile de 
piaţă admise pe respectiva piaţă angro de 
energie; sau

– care stabilesc sau încearcă să stabilească, 
prin acţiunea uneia sau mai multor 
persoane care acţionează în mod concertat, 
preţul unuia sau mai multor produse 
energetice angro la un nivel anormal sau 
artificial; sau

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) contractele legate de prelucrarea 
gazului natural (delichefiere şi 
lichefiere);

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „piaţă angro de energie” înseamnă orice 
piaţă din Uniune pe care se tranzacţionează 
produse energetice angro;

5. „piaţă angro de energie” înseamnă orice 
piaţă din Uniune, atât pieţe reglementate, 
cât şi pieţe nereglementate şi tranzacţii 
extrabursiere, în cadrul cărora se 
tranzacţionează produse energetice angro;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „participant la piaţă” înseamnă orice 
persoană care se angajează în tranzacţii, 
inclusiv prin plasarea de ordine de 
tranzacţionare pe una sau mai multe pieţe 
angro de energie;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. „persoană” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică;
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Justificare

În conformitate cu Directiva 2003/6/CE privind abuzul de piaţă.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Participanţii la piaţă sunt obligaţi să 
facă publice informaţiile privilegiate 
referitoare la o întreprindere sau la 
instalaţiile pe care respectivul participant le 
deţine în proprietate sau le controlează sau 
ale căror aspecte operaţionale intră în 
atribuţiile participantului, în totalitate sau 
parţial. Astfel de informaţii includ 
informaţiile care se referă la capacitatea 
instalaţiilor de producţie, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze.

(4) în ceea ce priveşte alineatul (1) litera 
(b), participanţii la piaţă sunt obligaţi să 
facă publice, într-un mod eficient,
informaţiile privilegiate referitoare la o 
întreprindere sau la instalaţiile pe care 
respectivul participant le deţine în 
proprietate sau le controlează sau ale căror 
aspecte operaţionale intră în atribuţiile 
participantului, în totalitate sau parţial.
Astfel de informaţii includ informaţiile 
care se referă la capacitatea instalaţiilor de 
producţie, stocare, consum sau transport de 
energie electrică sau de gaze.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se ţine seama de evoluţia 
viitoare a pieţelor angro de energie, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 15 şi sub rezerva 
condiţiilor prevăzute la articolele 16 şi 17, 
care precizează definiţiile de la articolul 2 
punctele 1-5.

(1) Pentru a se ţine seama de evoluţia 
viitoare a pieţelor angro de energie şi 
pentru a asigura aplicarea uniformă a 
prezentului regulament în întreaga 
Uniune, Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 15 şi sub rezerva 
condiţiilor prevăzute la articolele 16 şi 17, 
care precizează definiţiile de la articolul 2 
punctele 1-5.

Amendamentul 19
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru a-şi îndeplini cu eficacitate 
sarcinile, agenţia are acces la informaţii 
privind infrastructura fizică a reţelelor, 
conductelor şi instalaţiilor de depozitare, 
astfel încât să poată proceda la 
configurarea pieţei, la identificarea 
blocajelor şi la codificarea capacităţilor şi 
să poată ajunge la un acord asupra 
algoritmilor pentru disponibilitatea 
reţelelor, lucru care ar asigura condiţii de 
piaţă pe deplin transparente.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puţin o dată pe an, agenţia prezintă 
Comisiei un raport cu privire la activităţile 
sale desfăşurate în temeiul prezentului 
regulament. Aceste rapoarte aduc în atenţia 
Comisiei deficienţele în ceea ce priveşte 
regulile, standardele şi procedurile 
specifice pieţei care ar putea favoriza 
tranzacţiile bazate pe informaţii 
privilegiate şi manipularea pieţei sau ar 
putea submina piaţa internă. Rapoartele 
menţionate pot fi prezentate în combinaţie 
cu raportul menţionat la articolul 11 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 713/2009.

(3) Cel puţin o dată pe an, agenţia prezintă
Parlamentului European şi Comisiei un 
raport cu privire la activităţile sale 
desfăşurate în temeiul prezentului 
regulament, raport pe care îl face public.
Aceste rapoarte aduc în atenţia Comisiei 
deficienţele în ceea ce priveşte regulile, 
standardele şi procedurile specifice pieţei 
care ar putea favoriza tranzacţiile bazate pe 
informaţii privilegiate şi manipularea pieţei 
sau ar putea submina piaţa internă.
Rapoartele menţionate pot fi prezentate în 
combinaţie cu raportul menţionat la 
articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 713/2009.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia poate formula recomandări cu 
privire la evidenţele tranzacţiilor, inclusiv a 
ordinelor de tranzacţionare, pe care le 
consideră necesare pentru a monitoriza 
efectiv şi eficient pieţele angro de energie.
Înainte de a formula astfel de recomandări, 
agenţia se consultă cu părţile interesate în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 10 
din Regulamentul (CE) nr. 713/2009. În 
speţă, agenţia se consultă cu ESMA, cu 
autorităţile naţionale de reglementare şi cu 
autorităţile financiare competente din 
statele membre.

Agenţia poate formula recomandări cu 
privire la evidenţa tranzacţiilor, inclusiv a 
ordinelor de tranzacţionare şi a 
tranzacţiilor bilaterale, pe care le 
consideră necesare pentru a monitoriza 
efectiv şi eficient pieţele angro de energie.
Înainte de a formula astfel de recomandări, 
agenţia se consultă cu părţile interesate în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 10 
din Regulamentul (CE) nr. 713/2009. În 
speţă, agenţia se consultă cu ESMA, cu 
autorităţile naţionale de reglementare şi cu 
autorităţile financiare competente din 
statele membre.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate recomandările se pun la dispoziţia 
Parlamentului European, a Consiliului şi 
a Comisiei şi se fac publice.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenţia publică lunar, pentru fiecare 
ţară în parte, rapoarte privind evoluţia 
preţurilor pe pieţele angro de energie 
electrică şi gaze din Uniunea Europeană.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Având în vedere faptul că preţurile 
plătite de consumatorii finali pentru gaze 
şi energie variază semnificativ din cauza 
fluctuaţiilor preţului materiilor prime, 
este necesar să se depună eforturi pentru 
a facilita introducerea unor accize 
variabile pentru aceste materii prime, 
astfel încât preţurile plătite de 
consumatorii finali să rămână stabile.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenţiei i se pune la dispoziţie o 
evidenţă a tranzacţiilor, inclusiv a ordinelor 
de tranzacţionare, de pe pieţele angro de 
energie. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 15 şi sub rezerva 
condiţiilor de la articolele 16 şi 17, care 
stabilesc termenul, forma şi conţinutul 
acestor informaţii şi, după caz, definesc 
praguri pentru raportarea tranzacţiilor şi 
precizează tipurile de contracte pentru care 
trebuie raportate tranzacţiile.

(1) Agenţiei i se pune la dispoziţie o 
evidenţă a tranzacţiilor, inclusiv a ordinelor 
de tranzacţionare, de pe pieţele angro de 
energie. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 15 şi sub rezerva 
condiţiilor de la articolele 16 şi 17, care 
stabilesc termenul, forma şi conţinutul 
acestor informaţii şi definesc praguri 
pentru raportarea tranzacţiilor şi precizează 
tipurile de contracte pentru care trebuie 
raportate tranzacţiile.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Actele delegate menţionate la alineatul
(1) trebuie să garanteze că persoanele 
menţionate la alineatul (3) literele (a), (b) 
şi (c) care au raportat tranzacţiile în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE sau 
cu Regulamentul (CE)---/---- al 

(2) Actele delegate menţionate la alineatul
(1) trebuie să garanteze că persoanele 
menţionate la alineatul (3) literele (a), (b) 
şi (c) care au raportat tranzacţiile în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE sau 
cu Regulamentul (CE)---/---- al 
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Parlamentului European şi al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale şi 
registrele centrale de tranzacţii 
[Regulamentul privind infrastructura pieţei 
europene – 2010/0250(COD)] nu fac 
obiectul unor obligaţii de raportare 
suplimentare faţă de cele prevăzute în 
actele legislative menţionate.

Parlamentului European şi al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale şi 
registrele centrale de tranzacţii 
[Regulamentul privind infrastructura pieţei 
europene – 2010/0250(COD)] nu fac 
obiectul unor obligaţii de raportare 
suplimentare faţă de cele prevăzute în 
actele legislative menţionate, cu condiţia 
ca obligaţiile de raportare prevăzute de 
prezentul regulament să fie îndeplinite.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenţia instituie mecanisme pentru a 
transmite informaţiile pe care le primeşte 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
şi articolul 7 autorităţilor naţionale de 
reglementare, autorităţilor financiare 
competente din statele membre, 
autorităţilor naţionale din domeniul 
concurenţei şi altor autorităţi competente.
Agenţia oferă acces la mecanismele 
menţionate la alineatul (1) numai 
organismelor care au instituit sisteme ce îi 
permit acesteia să îndeplinească cerinţele 
de la articolul 9 alineatul (1).

(1) Agenţia instituie mecanisme pentru a 
transmite informaţiile pe care le primeşte 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
şi articolul 7 autorităţilor naţionale de 
reglementare, autorităţilor financiare 
competente din statele membre, 
autorităţilor naţionale din domeniul 
concurenţei, AEVMP şi altor autorităţi 
competente. Agenţia oferă acces la 
mecanismele menţionate la alineatul (1) 
numai organismelor care au instituit 
sisteme ce îi permit acesteia să 
îndeplinească cerinţele de la articolul 9 
alineatul (1).

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenţia poate decide să facă publice 
anumite informaţii pe care le deţine, cu 
condiţia ca informaţiile sensibile din punct 
de vedere comercial referitoare la anumiţi 
participanţi la piaţă sau la anumite 

(2) Sub rezerva articolului 12, Agenţia ar 
trebui să facă publice anumite informaţii 
pe care le deţine, într-un mod agregat şi 
anonim şi într-un format accesibil, care 
să sporească încrederea în piaţă şi în 
transparenţa acesteia, cu condiţia ca 
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tranzacţii să nu fie divulgate. informaţiile sensibile din punct de vedere 
comercial referitoare la anumiţi participanţi 
la piaţă sau la anumite tranzacţii să nu fie 
divulgate.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de a solicita înregistrările telefonice 
existente şi înregistrările transferurilor de 
date existente;

(d) de a solicita înregistrările telefonice 
existente şi înregistrările transferurilor de 
date existente, respectându-se legislaţia 
privind protecţia datelor cu caracter 
personal;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancţiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispoziţiilor prezentului 
regulament şi iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporţionale, cu efect de 
descurajare şi să reflecte prejudiciile aduse 
consumatorilor. Statele membre notifică 
Comisiei respectivele dispoziţii până cel 
târziu la... şi o informează fără întârziere cu 
privire la orice modificare ulterioară care 
are un efect asupra acestora. Comisia ar 
trebui să revizuiască, la intervale de trei 
ani, eficacitatea sistemelor naţionale de 
sancţiuni în scopul propunerii unor 
standarde minime pentru sancţiuni în 
interiorul Uniunii Europene.
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Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cursul pregătirii şi elaborării 
actelor delegate, Comisia asigură 
transmiterea simultană, adecvată şi la 
timp a documentelor necesare către 
Parlamentul European şi către Consiliu. 
Comisia organizează consultări adecvate 
şi transparente, inclusiv la nivel de 
experţi, cu suficient timp înaintea 
demarării procedurii, după cum se 
prevede în Consensul privind măsurile 
practice de utilizare a actelor delegate.

Justificare

Trimitere la Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte
imediat sau începând cu o dată ulterioară, 
precizată în decizie, şi nu aduce atingere 
valabilităţii actelor delegate care sunt deja 
în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte
începând din ziua următoare publicării 
sale în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară precizată 
în cuprinsul său. Decizia de revocare nu 
aduce atingere valabilităţii actelor delegate 
care sunt deja în vigoare. Decizia se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Justificare

Pentru a se asigura certitudinea juridică, este necesar să se precizeze un calendar exact. 
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Această formulare reprezintă o dispoziţie standard propusă în anexa la Consensul privind 
mecanismele practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European şi Consiliul pot 
prezenta obiecţii cu privire la actul delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungeşte cu o lună.

(1) Parlamentul European şi Consiliul pot 
prezenta obiecţii cu privire la actul delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungeşte cu două luni.

Justificare

Conformitate cu Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecţiuni, Comisia informează 
Parlamentul European şi Consiliul, în 
momentul pregătirii şi elaborării actelor 
delegate noi, cu privire la măsura în care 
s-a ţinut seama de respectivele obiecţii.
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