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Amendamentul 24
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Este important să se asigure încrederea 
consumatorilor în integritatea piețelor 
energiei electrice și gazelor, precum și 
interacțiunea echilibrată dintre cerere și 
ofertă, reflectată de prețurile fixate pe 
piețele angro de energie.

(1) Este important ca prețurile fixate pe 
piețele angro de energie să reflecte 
interacțiunea echilibrată dintre cerere și 
ofertă pentru a garanta prețuri corecte la 
energie electrică și gaze pentru 
consumatori și microîntreprinderi în 
întreg Spațiul Economic European.

Or. it

Justificare

Având în vedere faptul că obiectivul regulamentului este acela de a asigura prețuri corecte la 
energie, este esențial să se țină seama de situația specifică a consumatorilor și a 
microîntreprinderilor. În ceea ce privește aspectele legate de energie, este necesar, de 
asemenea, să se insiste asupra importanței rolului jucat de partenerii noștri din Spațiul 
Economic European.

Amendamentul 25
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Este important să se asigure încrederea 
consumatorilor în integritatea piețelor 
energiei electrice și gazelor, precum și 
interacțiunea echilibrată dintre cerere și 
ofertă, reflectată de prețurile fixate pe 
piețele angro de energie.

(1) Este important ca prețurile fixate pe 
piețele angro de energie să reflecte 
interacțiunea echilibrată dintre cerere și 
ofertă pentru a garanta prețuri corecte la 
energie electrică și gaze pentru 
consumatori în întreg Spațiul Economic 
European, lucru care va spori pe termen 
lung încrederea consumatorilor în piețele 
gazelor și energiei electrice și va asigura o 
energie electrică accesibilă, disponibilă și 
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la prețuri rezonabile pentru toți cetățenii.

Or. en

Amendamentul 26
Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Piețele energiei sunt tot mai 
interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de 
piață într-un stat membru influențează 
prețurile angro ale energiei electrice și 
gazelor fără a ține seama de frontierele 
naționale. Prin urmare, preocuparea de a 
garanta integritatea piețelor nu poate fi o 
chestiune de resortul exclusiv al statelor 
membre.

(3) Piețele energiei sunt tot mai 
interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de 
piață într-un stat membru influențează nu 
numai prețurile angro ale energiei electrice 
și gazelor fără a ține seama de frontierele 
naționale, ci și prețurile cu amănuntul 
suportate de consumatori și de 
microîntreprinderi. Prin urmare, 
preocuparea de a garanta integritatea 
piețelor nu poate fi o chestiune de resortul 
exclusiv al statelor membre.

Or. it

Justificare

Având în vedere faptul că obiectivul regulamentului este acela de a asigura prețuri corecte la 
energie, este esențial să se țină seama de situația specifică a consumatorilor și a 
microîntreprinderilor.

Amendamentul 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Piețele energiei sunt tot mai 
interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de 
piață într-un stat membru influențează 
prețurile angro ale energiei electrice și 
gazelor fără a ține seama de frontierele 
naționale. Prin urmare, preocuparea de a 

(3) Piețele energiei sunt tot mai 
interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de 
piață într-un stat membru influențează atât
prețurile angro ale energiei electrice și 
gazelor fără a ține seama de frontierele 
naționale, cât și prețurile cu amănuntul 



AM\861428RO.doc 5/24 PE460.944v01-00

RO

garanta integritatea piețelor nu poate fi o 
chestiune de resortul exclusiv al statelor 
membre.

suportate de consumatori. Prin urmare, 
preocuparea de a garanta integritatea 
piețelor nu poate fi o chestiune de resortul 
exclusiv al statelor membre. Prin urmare, 
o monitorizare transfrontalieră riguroasă 
a pieței este esențială pentru finalizarea 
unei piețe interne a energiei care să fie pe 
deplin funcțională, interconectată și 
integrată.

Or. en

Amendamentul 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Piețele angro de energie includ atât 
piețele de mărfuri, cât și piețele 
instrumentelor derivate, formarea prețurilor 
în cele două sectoare fiind corelată.

(4) Piețele angro de energie includ atât 
piețele de mărfuri, cât și piețele 
instrumentelor derivate, formarea prețurilor 
în cele două sectoare fiind corelată. Ele 
includ, între altele, atât piețe 
reglementate, cât și piețe nereglementate 
și tranzacții extrabursiere.

Or. en

Amendamentul 29
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a mări transparența pe piețele 
angro de energie, Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei (ACER) ar trebui 
să introducă un registru al participanților 
la piață și să analizeze fezabilitatea și 
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calendarul de migrare a instrumentelor 
derivate extrabursiere către platforme de 
tranzacționare care presupun o 
compensare.

Or. en

Amendamentul 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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. Comisia ar trebui să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește aceste norme detaliate.
Este deosebit de important ca în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate nu are caracter 
obligatoriu. Prin urmare, pentru a se asigura certitudinea juridică, este necesară o trimitere 
la Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate în cuprinsul justificării, 
dar nu și în textul legislativ în sine.
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Amendamentul 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Monitorizarea eficientă a pieței este 
vitală în vederea detectării și descurajării 
abuzului de piață pe piețele angro de 
energie. Agenția este cea mai în măsură să 
realizeze o astfel de monitorizare, deoarece 
dispune de o perspectivă de ansamblu 
asupra piețelor energiei electrice și gazelor 
din UE, precum și de cunoștințele necesare 
în ceea ce privește funcționarea piețelor și 
a sistemelor europene de energie electrică 
și gaze. Autoritățile naționale de 
reglementare, care înțeleg în profunzime 
tendințele de pe piețele energiei din statele 
membre, trebuie să joace un rol important 
în asigurarea unei monitorizări eficiente a 
pieței.

(13) Monitorizarea eficientă a pieței este 
vitală în vederea detectării și descurajării 
abuzului de piață pe piețele angro de 
energie. Agenția este cea mai în măsură să 
realizeze o astfel de monitorizare, deoarece 
dispune de o perspectivă de ansamblu 
asupra piețelor energiei electrice și gazelor 
din UE, precum și de cunoștințele necesare 
în ceea ce privește funcționarea piețelor și 
a sistemelor europene de energie electrică 
și gaze. Autoritățile naționale de 
reglementare, care înțeleg în profunzime 
tendințele de pe piețele energiei din statele 
membre, ar trebui să joace un rol 
important în asigurarea unei monitorizări 
eficiente a pieței. Prin urmare, 
preocuparea de a asigura o monitorizare 
și o transparență corespunzătoare a pieței 
energiei depinde de strânsa cooperare și 
de coordonarea consolidată dintre 
diferitele agenții europene și autoritățile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 32
Ashley Fox

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Monitorizarea eficientă a pieței este 
vitală în vederea detectării și descurajării 
abuzului de piață pe piețele angro de 
energie. Agenția este cea mai în măsură să 
realizeze o astfel de monitorizare, deoarece 

(13) Monitorizarea eficientă a pieței este 
vitală în vederea detectării și descurajării 
abuzului de piață pe piețele angro de 
energie. Agenția este cea mai în măsură să 
realizeze o astfel de monitorizare, deoarece 
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dispune de o perspectivă de ansamblu 
asupra piețelor energiei electrice și gazelor 
din UE, precum și de cunoștințele necesare 
în ceea ce privește funcționarea piețelor și 
a sistemelor europene de energie electrică 
și gaze. Autoritățile naționale de 
reglementare, care înțeleg în profunzime 
tendințele de pe piețele energiei din statele 
membre, trebuie să joace un rol important
în asigurarea unei monitorizări eficiente a 
pieței.

dispune de o perspectivă de ansamblu 
asupra piețelor energiei electrice și gazelor 
din UE, precum și de cunoștințele necesare 
în ceea ce privește funcționarea piețelor și 
a sistemelor europene de energie electrică 
și gaze. Agenția ar trebui să coopereze 
îndeaproape cu autoritățile naționale de 
reglementare care, înțelegând în 
profunzime tendințele de pe piețele 
energiei din statele membre, sunt cele mai
în măsură să ofere o expertiză esențială în
asigurarea unei monitorizări eficiente a 
pieței.

Or. en

Amendamentul 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

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 financiare16, precum 
și către registrele centrale de tranzacții și 
autoritățile competente în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului ../.. al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce privește culegerea 
informațiilor referitoare la tranzacțiile cu 
produse energetice angro, Comisia ar 
trebui 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 ar 
trebui 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 financiare16, precum 
și către registrele centrale de tranzacții și 
autoritățile competente în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului ../.. al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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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.

privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții nu ar trebui
să facă obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament. Este deosebit de important ca 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate nu are caracter 
obligatoriu. Prin urmare, pentru a se asigura certitudinea juridică, este necesară o trimitere 
la Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate în cuprinsul justificării, 
dar nu și în textul legislativ în sine.

Amendamentul 34
Claude Turmes

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 

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce privește culegerea 
informațiilor referitoare la tranzacțiile cu 
produse energetice angro, Comisia ar 
trebui 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 ar 
trebui să genereze costuri inutile pentru 
participanții la piață, dar trebuie să 
garanteze faptul că agenția primește toate 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
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conformitate cu dispozițiile Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare16, 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.

cu eficacitate a sarcinilor sale. 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 financiare16, 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 ar trebui
să facă obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament. Este necesar însă să fie 
garantat faptul că aceste autorități
competente și registrele centrale de 
tranzacții pun imediat la dispoziția 
agenției toate informațiile necesare.

Or. en

Amendamentul 35
Sandra Kalniete

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 ar trebui 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 mai mare transparență 
și accesul public la informații privind 
prețurile la energia angro, agenția ar 
trebui să elaboreze lunar un raport pentru 
fiecare țară cu privire la evoluțiile 
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prețurilor de pe piețele angro de energie.

Or. en

Amendamentul 36
Claude Turmes

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
sau care pot fi publicate într-un format 
agregat și anonimizat, agenția pune
respectivele informații la dispoziția 
participanților la piață și a publicului larg.
O astfel de transparență va contribui la 
creșterea încrederii în piață și va încuraja
dezvoltarea cunoștințelor despre 
funcționarea piețelor angro de energie.

Or. en

Amendamentul 37
Kyriacos Triantaphyllides

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 
ar trebui să fie responsabile de aplicarea 
prezentului regulament în statele membre. 
În acest scop, autoritățile menționate ar 
trebui să dețină competențele de 
investigare necesare pentru a putea 
îndeplini cu eficiență această funcție.
Aceste competențe ar trebui să fie 
exercitate în mod proporțional, 
respectându-se pe deplin competențele de 
control ale statelor.
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Or. el

Amendamentul 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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. 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 ar
trebui să fie similare celor adoptate de 
statele membre la implementarea 
Directivei 2003/6/CE. În acest context, 
este esențial ca sancțiunile să fie 
substanțial armonizate în toate statele 
membre pentru a se evita arbitrajul de 
reglementare, cu alte cuvinte încheierea 
contractelor în țara în care riscul 
impunerii unor sancțiuni este cel mai 
scăzut.

Or. it

Justificare

Pentru a spori încrederea părților interesate în piața pe care își desfășoară activitatea, 
trebuie luate măsuri pentru a se garanta că piața respectivă impune sancțiuni eficace, 
disuasive și proporționale în caz de abuz. Comisia este invitată să monitorizeze punerea în 
aplicare a regulamentului de către statele membre, care trebuie să acționeze în mod 
coordonat pentru a evita arbitrajul de reglementare, cu alte cuvinte încheierea tranzacțiilor 
în țara în care mecanismul de sancțiuni este mai flexibil și mai puțin strict.
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Amendamentul 39
Claude Turmes

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. 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 ar 
trebui să fie similare celor adoptate de 
statele membre la implementarea 
Directivei 2003/6/CE. Pentru a se atinge 
nivelul de descurajare necesar, 
sancțiunile minime ar trebui deci stabilite 
la cel puțin dublul câștigurilor financiare 
potențiale directe și indirecte și al 
prejudiciilor aduse consumatorilor, 
rezultate din acțiunile pe care prezentul 
regulament dorește să le prevină.

Or. en

Amendamentul 40
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme care 
interzic practicile abuzive pe piețele de 
energie angro și care sunt coerente cu cele 
aplicabile piețelor financiare. 

Prezentul regulament stabilește norme care 
interzic practicile abuzive pe piețele de 
energie angro și care sunt coerente cu cele 
aplicabile piețelor financiare. 
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Regulamentul dispune monitorizarea 
piețelor angro de energie de către agenție.

Regulamentul dispune monitorizarea 
piețelor angro de energie de către agenție și 
stabilește cerințele minime pentru 
activitățile de pe platformele de 
tranzacționare și pentru toate tranzacțiile 
extrabursiere și contractele bilaterale.

Or. en

Amendamentul 41
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme care 
interzic practicile abuzive pe piețele de 
energie angro și care sunt coerente cu cele 
aplicabile piețelor financiare. 
Regulamentul dispune monitorizarea 
piețelor angro de energie de către agenție.

Prezentul regulament stabilește norme care 
interzic practicile abuzive pe piețele de
energie angro și care sunt coerente cu cele 
aplicabile piețelor financiare. 
Regulamentul dispune monitorizarea 
piețelor angro de energie de către agenție, 
în strânsă colaborare cu autoritățile 
naționale de reglementare.

Or. en

Amendamentul 42
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – 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 

– 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 
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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

ordinele dovedește că motivele care au 
determinat-o să procedeze astfel sunt 
legitime și că, după caz, respectivele 
tranzacții sau ordine sunt conforme cu 
practicile de piață admise pe respectiva 
piață angro de energie și nu afectează în 
mod negativ consumatorii finali; sau

Or. en

Amendamentul 43
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. el

Amendamentul 44
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) 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.

(4) Participanții la piață sunt obligați să 
facă publice în mod efectiv 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.
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Or. en

Amendamentul 45
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se interzice manipularea sau tentativa de 
manipulare a pieței pe piețele angro de 
energie.

Se interzice manipularea sau tentativa de 
manipulare a pieței pe piețele angro de 
energie, de exemplu prin fixarea 
prețurilor.

Or. nl

Amendamentul 46
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura o deplină 
transparență și cel mai mare grad posibil 
de integrare și de lichiditate a piețelor, 
este necesar ca includerea tuturor piețelor 
și a activităților relevante să facă obiectul 
unei raportări, inclusiv activitățile de 
echilibrare și de redistribuire, 
corespunzătoare fie unor contracte, fie 
cerințelor de reglementare sau codurilor 
de rețea.

Or. en

Amendamentul 47
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru a-și îndeplini cu eficacitate 
sarcinile, agenția are acces la informații 
privind situația fizică a rețelelor, 
conductelor și instalațiilor de depozitare, 
astfel încât să poată proceda la 
configurarea pieței, la identificarea 
blocajelor, la codificarea capacităților și 
să poată ajunge la un acord asupra 
algoritmilor pentru disponibilitatea 
rețelelor, lucru care ar asigura condiții de 
piață pe deplin transparente.

Or. en

Amendamentul 48
Toine Manders

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dezvoltarea viitoare a unei 
superrețele de gaz și electricitate impune 
supravegherea de către un organism 
european de control.

Or. nl

Amendamentul 49
Toine Manders

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Având în vedere faptul că prețurile 
plătite de consumatorii finali pentru gaze 
și energie variază semnificativ din cauza 
fluctuațiilor prețului materiilor prime, 
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sunt necesare eforturi pentru a facilita 
introducerea unor accize variabile asupra 
acestor materii prime, astfel încât 
prețurile plătite de consumatorii finali să 
rămână stabile.

Or. nl

Amendamentul 50
Sandra Kalniete

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Agenția publică lunar, pentru fiecare 
țară, rapoarte referitoare la evoluția 
prețurilor pe piețele angro de gaze și 
energie din Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 51
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin o dată pe an, agenția prezintă 
Comisiei un raport cu privire la activitățile 
sale desfășurate în temeiul prezentului 
regulament. Aceste rapoarte aduc în atenția 
Comisiei deficiențele în ceea ce privește 
regulile, standardele și procedurile 
specifice pieței care ar putea favoriza 
tranzacțiile bazate pe informații 
privilegiate și manipularea pieței sau ar 
putea submina piața internă. Rapoartele 
menționate pot fi prezentate în combinație 
cu raportul menționat la articolul 11 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 

(3) Cel puțin o dată pe an, agenția prezintă
Parlamentului European și Comisiei un 
raport cu privire la activitățile sale 
desfășurate în temeiul prezentului 
regulament, raport pe care îl face public.
Aceste rapoarte aduc în atenția Comisiei 
deficiențele în ceea ce privește regulile, 
standardele și procedurile specifice pieței 
care ar putea favoriza tranzacțiile bazate pe 
informații privilegiate și manipularea pieței 
sau ar putea submina piața internă.
Rapoartele menționate pot fi prezentate în 
combinație cu raportul menționat la 
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nr. 713/2009. articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 713/2009.

Or. en

Amendamentul 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția poate formula recomandări cu 
privire la evidențele tranzacțiilor, inclusiv a 
ordinelor de tranzacționare, pe care le 
consideră necesare pentru a monitoriza 
efectiv și eficient piețele angro de energie. 
Înainte de a formula astfel de recomandări, 
agenția se consultă cu părțile interesate în 
conformitate cu dispozițiile articolului 10 
din Regulamentul (CE) nr. 713/2009. În 
speță, agenția se consultă cu ESMA, cu 
autoritățile naționale de reglementare și cu 
autoritățile financiare competente din 
statele membre.

Agenția poate formula recomandări cu 
privire la evidența tranzacțiilor, inclusiv a 
ordinelor de tranzacționare și a 
tranzacțiilor bilaterale, pe care le 
consideră necesare pentru a monitoriza
efectiv și eficient piețele angro de energie. 
Înainte de a formula astfel de recomandări, 
agenția se consultă cu părțile interesate în 
conformitate cu dispozițiile articolului 10 
din Regulamentul (CE) nr. 713/2009. În 
speță, agenția se consultă cu ESMA, cu 
autoritățile naționale de reglementare și cu 
autoritățile financiare competente din 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 53
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate recomandările se pun la dispoziția 
Parlamentului European, a Consiliului și 
a Comisiei și se fac publice.

Or. en
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Amendamentul 54
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenția poate decide să facă publice 
anumite informații pe care le deține, cu 
condiția ca informațiile sensibile din punct 
de vedere comercial referitoare la anumiți 
participanți la piață sau la anumite 
tranzacții să nu fie divulgate.

(2) Agenția face publice anumite informații 
pe care le deține - pe baza unor elemente 
fundamentale și a datelor de piață -
într-un format accesibil, inclusiv 
informații legate de contractele bilaterale,
cu scopul de a spori transparența și 
încrederea în piață, cu condiția ca 
informațiile sensibile din punct de vedere 
comercial referitoare la anumiți participanți 
la piață sau la anumite tranzacții să nu fie 
divulgate.

Or. en

Amendamentul 55
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Agenția poate decide să facă publice
anumite informații pe care le deține, cu 
condiția ca informațiile sensibile din punct 
de vedere comercial referitoare la anumiți 
participanți la piață sau la anumite 
tranzacții să nu fie divulgate.

(2) Agenția ar trebui să poată face
publice, după caz, informațiile pe care le 
deține, cu condiția ca informațiile sensibile 
din punct de vedere comercial referitoare la 
anumiți participanți la piață sau la anumite 
tranzacții să nu fie divulgate.

Or. en

Amendamentul 56
Kyriacos Triantaphyllides
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în colaborare cu alte autorități sau 
întreprinderi de pe piață;

(b) în colaborare cu alte autorități;

Or. el

Amendamentul 57
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de a solicita înregistrările telefonice 
existente și înregistrările transferurilor de 
date existente, respectându-se legislația 
privind protecția datelor cu caracter 
personal;

Or. el

Amendamentul 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

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 

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 sunt
eficace, proporționale, cu efect de 
descurajare și sunt armonizate substanțial 
în toate statele membre. Statele membre 
notifică Comisiei respectivele dispoziții 
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privire la orice modificare ulterioară care 
are un efect asupra acestora. 

până cel târziu la... și o informează fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară care are un efect asupra acestora. 

Or. it

Justificare

Pentru a spori încrederea părților interesate în piața pe care își desfășoară activitatea, 
trebuie luate măsuri pentru a se garanta că piața respectivă impune sancțiuni eficace, 
disuasive și proporționale în caz de abuz. Comisia este invitată să monitorizeze punerea în 
aplicare a regulamentului de către statele membre, care trebuie să acționeze în mod 
coordonat pentru a evita arbitrajul de reglementare, cu alte cuvinte încheierea tranzacțiilor 
în țara în care mecanismul de sancțiuni este mai flexibil și mai puțin strict.

Amendamentul 59
Claude Turmes

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 sunt 
eficace, proporționale, cu efect de 
descurajare și reflectă prejudiciile aduse 
consumatorilor. Standardele minime în 
materie de sancțiuni la nivelul UE care 
vor fi aprobate până în 2012 corespund 
cel puțin dublului câștigurilor financiare 
potențiale directe și indirecte rezultate din 
acțiunile pe care prezentul regulament 
dorește să le prevină. 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.

Or. en
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Amendamentul 60
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În caz de abuz în funcție dovedit al 
persoanelor enumerate la articolul 3 
alineatul (2), acestea sunt urmărite în 
justiție.

Or. nl

Amendamentul 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua următoare publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară, specificată în 
aceasta. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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