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Amendamentul 52
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Titlul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind integritatea și 
transparența pieței energiei (Text cu 
relevanță pentru SEE)

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI privind integritatea și 
transparența pieței angro de energie (Text 
cu relevanță pentru SEE)

Or. ro

Justificare

Pentru concordanță cu conținutul regulamentului.

Amendamentul 53
Herbert Reul

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 să se asigure încrederea 
consumatorilor și a altor participanți la 
piață în integritatea piețelor angro de 
energie electrică și gaze, precum și 
interacțiunea echilibrată și bazată pe 
concurență dintre cerere și ofertă, 
reflectată de prețurile fixate pe respectivele 
piețe.

Or. de

Justificare

Traderii și producătorii trebuie să aibă încredere și în funcționarea piețelor angro. 
Reformularea urmărește și coerența cu articolul 1.
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Amendamentul 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 să se asigure integritatea 
piețelor energiei electrice și gazelor, 
precum și interacțiunea echilibrată dintre 
cerere și ofertă, reflectată de prețurile 
fixate pe piețele angro de energie electrică 
și gaze, ceea ce înseamnă că consumatorii 
pot avea încredere în aceste piețe.

Or. en

Justificare

Încrederea consumatorilor nu reprezintă obiectivul principal al prezentului regulament.

Amendamentul 55
Hannes Swoboda

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 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 și nerealizarea de 
profituri necuvenite ca urmare a abuzului 
de piață.

Or. en

Amendamentul 56
Konrad Szymański
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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 să se asigure încrederea 
consumatorilor și a altor participanți la 
piață în integritatea piețelor angro de 
energie electrică și gaze, precum și 
interacțiunea echilibrată dintre cerere și 
ofertă, reflectată de prețurile fixate pe
astfel de piețe angro de energie.

Or. en

Amendamentul 57
Silvia-Adriana Țicău

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 să se asigure încrederea 
consumatorilor în integritatea piețelor 
angro de energie electrică și gaze, precum 
și interacțiunea echilibrată dintre cerere și 
ofertă, reflectată de prețurile fixate pe 
piețele angro de energie.

Or. ro

Justificare

Pentru coerență.

Amendamentul 58
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Este important să se asigure încrederea (1) Este important să se asigure încrederea 
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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.

consumatorilor în integritatea piețelor 
energiei electrice și gazelor, precum și 
interacțiunea echilibrată și competitivă
dintre cerere și ofertă, reflectată de 
prețurile fixate pe piețele angro de energie.

Or. en

Amendamentul 59
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Transparența piețelor energiei este o 
condiție prealabilă pentru continuarea 
integrării și liberalizării pieței UE a 
energiei și, prin urmare, prezentul 
regulament ar trebui să aducă avantaje 
importante pentru consumatori.

Or. en

Amendamentul 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Recomandarea Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare și a Grupului 
autorităților europene de reglementare în 
sectorul energiei electrice și al gazului a 
confirmat că domeniul de aplicare al 
legislației în vigoare nu poate aborda în 
mod corespunzător aspectele legate de 
integritatea piețelor de energie și gaze, 
sugerând să se aibă în vedere un cadru 
legislativ adecvat în sectorul energiei, care 

(2) Recomandarea Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare și a Grupului 
autorităților europene de reglementare în 
sectorul energiei electrice și al gazului a 
confirmat că domeniul de aplicare al 
legislației în vigoare nu poate aborda în 
mod corespunzător aspectele legate de
integritatea piețelor de energie și gaze, 
sugerând să se aibă în vedere un cadru 
legislativ adecvat specific pentru sectorul 
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să prevină abuzul de piață. energiei, care să prevină abuzul de piață și 
care să țină seama de condițiile 
caracteristice ale sectorului care nu sunt 
avute în vedere în alte directive și 
regulamente.

Or. en

Justificare

Este necesar să fie subliniată diferența privind caracterul actului legislativ, de exemplu 
Directiva privind abuzul de piață are un domeniu de aplicare general, iar REMIT 
(Regulamentul privind integritatea și transparența pieței energiei) este specific pentru 
sectorul energiei.

Amendamentul 61
Silvia-Adriana Țicău

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 angro de energie 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.

Or. ro

Justificare

Pentru coerență.

Amendamentul 62
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 3
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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 
adeseori 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.

Or. en

Amendamentul 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
adeseori 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.

Or. en

Amendamentul 64
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

piețele de mărfuri, cât și piețele 
instrumentelor derivate, formarea prețurilor 
în cele două sectoare fiind corelată.
Aceasta include, printre altele, piețe 
reglementate, sisteme multilaterale de 
tranzacționare și tranzacții extrabursiere, 
directe sau prin intermediul brokerilor.

Or. en

Amendamentul 65
Claude Turmes

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.
Aceasta include, printre altele, piețe 
reglementate, sisteme multilaterale de 
tranzacționare, tranzacții extrabursiere și 
contracte bilaterale.

Or. en

Justificare

Și contractele bilaterale trebuie să facă obiectul prezentului regulament pentru a include toți 
actorii de pe piață și toate tranzacțiile.

Amendamentul 66
Herbert Reul

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 

(4) Piețele angro de energie includ atât 
piețele de mărfuri, cât și piețele 
instrumentelor derivate, formarea prețurilor 
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în cele două sectoare fiind corelată. în cele două sectoare fiind corelată.
Contractele pe termen lung sau 
contractele cu utilizatorii finali nu intră 
în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 67
Adam Gierek

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, care au o 
importanță vitală pentru piața energiei și 
piața financiară, formarea prețurilor în 
cele două sectoare fiind corelată.

Or. pl

Justificare

Scopul este să se țină seama de toate instrumentele de piață care influențează modul în care 
se formează prețurile reale. Investițiile în piața instrumentelor derivate au deschis calea 
speculațiilor, fapt ce a dus la criza financiară.

Amendamentul 68
András Gyürk

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 electrică și 
gaze includ atât piețele de mărfuri, cât și 
piețele instrumentelor derivate, formarea 
prețurilor în cele două sectoare fiind 
corelată.
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Or. en

Amendamentul 69
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a mări transparența pe piața 
angro de energie, Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei (agenția) 
introduce un registru al participanților la 
piață și analizează fezabilitatea și 
calendarul de migrare a instrumentelor 
derivate extrabursiere către platforme de 
tranzacționare care presupun o 
compensare.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile extrabursiere reprezintă majoritatea tranzacțiilor de pe piața angro de energie 
în majoritatea statelor membre. Dacă acestea ar fi tranzacționate în cadrul unor platforme de 
tranzacționare, transparența pieței ar crește în mod semnificativ. În plus, obligațiile de 
raportare ar reveni organelor de compensare ale platformelor de tranzacționare.

Amendamentul 70
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pentru a crea condiții de concurență 
echitabile la nivelul diferitelor piețe și 
tipuri de contracte, ar trebui avute în 
vedere cerințe minime pentru platformele 
de tranzacționare.

Or. en
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Justificare

Migrarea tranzacțiilor către platforme de tranzacționare mai puțin reglementate ar trebui 
prevenită prin cerințe minime pentru platformele de tranzacționare.

Amendamentul 71
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ținând seama de interacțiunile dintre 
piețele energiei electrice și gazelor și 
piețele petrolului, cărbunelui și dioxidului 
de carbon, agenția ar trebui să 
monitorizeze respectivele piețe pentru a 
asigura o înțelegere aprofundată a 
evoluțiilor pieței.

Or. en

Justificare

Chiar dacă piețele petrolului, cărbunelui și cotelor de emisii de dioxid de carbon au 
caracteristici diferite față de piețele energiei electrice și gazului, acestea se influențează 
reciproc și prevenirea efectivă a abuzului de piață și a manipulării poate fi asigurată numai 
dacă sunt monitorizate toate piețele relevante.

Amendamentul 72
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În prezent, Comisia realizează o 
consultare a părților interesate privind 
„Asigurarea integrității pieței europene a 
cotelor de emisii de carbon”1. Ulterior, va 
elabora de urgență o propunere legislativă 
specifică pentru introducerea 
infracțiunilor respective în piața cotelor 



AM\865269RO.doc 13/100 PE464.684v01-00

RO

de emisii de CO2 până la sfârșitul anului 
2012, asigurând, în același timp, coerența 
cu prezentul regulament.
1 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Justificare

Instrumentul legislativ pentru asigurarea integrității pieței europene a cotelor de emisii de 
carbon ar trebui să facă parte din pachetul privind integritatea și transparența, care cuprinde 
REMIT, MAD (Directiva privind abuzul de piață) EMIR (Regulamentul privind infrastructura 
pieței europene) și MiFID (Directiva privind piețele instrumentelor financiare). Prin urmare, 
Comisia ar trebui să elaboreze urgent propunerea pentru a elimina decalajul existent pentru 
piețele cotelor de emisii de carbon.

Amendamentul 73
Silvia-Adriana Țicău

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 vederea protejării consumatorilor 
finali și pentru a garanta cetățenilor 
europeni prețuri accesibile la energie este 
absolut necesar să se interzică
comportamentele care subminează 
integritatea pieței energiei.

Or. ro

Justificare

Este important sa se protejeze consumatorii finali si sa se garanteze cetățenilor europeni 
preturi accesibile la energie.

Amendamentul 74
Adina-Ioana Vălean
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Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Manipularea pieței urmărește 
asigurarea unei poziții comerciale 
dominante asupra ofertei sau a cererii 
legate de un produs energetic angro, care 
poate avea ca rezultat fixarea, directă sau 
indirectă, a prețurilor de cumpărare sau 
de vânzare ori crearea de condiții 
comerciale inechitabile.

Or. en

Amendamentul 75
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Autoritățile naționale pot influența 
comportamentul întreprinderilor de 
utilități, inclusiv prin acordarea de 
drepturi speciale sau exclusive sau prin 
participarea la capitalul acestora și 
reprezentarea în organele administrative, 
de gestionare și de supraveghere ale 
entităților și, prin urmare, au un rol 
important în aplicarea prezentului 
regulament, inclusiv în privința 
transparenței și nediscriminării în 
domeniul achizițiilor publice.

Or. en

Amendamentul 76
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 6c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Liberalizarea piețelor energiei nu 
duce în mod automat la creșterea 
concurenței, deoarece vechii operatorii 
păstrează adeseori cote de piață 
substanțiale, iar în unele state membre 
prezența întreprinderilor deținute de stat 
poate, de asemenea, distorsiona 
funcționarea pieței. Prin urmare, 
prezentul regulament ar trebui să asigure 
un tratament egal pentru toți actorii de pe 
piață pentru a reduce la minimum riscul 
practicilor nesănătoase în afaceri și 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile.

Or. en

Amendamentul 77
Claude Turmes

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 
informații privilegiate și manipularea 
pieței, să fie compatibile între piețele 
instrumentelor derivate și piețele de 
mărfuri.

(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 
informații privilegiate și manipularea 
pieței, să fie compatibile între piețele 
instrumentelor derivate și piețele de 
mărfuri. Prezentul regulament ar trebui 
aplicat tuturor tranzacțiilor încheiate, 
direct sau recurgând la intermediari, pe 
piețe reglementate, în sisteme 
multilaterale de tranzacționare, prin 
tranzacții extrabursiere sau contracte 
bilaterale.

Or. en
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Justificare

Toate formele de tranzacționare trebuie să facă obiectul prezentului regulament pentru a 
acoperi pe deplin piața și pentru a îndeplini astfel obiectivele de transparență și integritate 
ale prezentului Regulament.

Amendamentul 78
Hannes Swoboda

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 
informații privilegiate și manipularea 
pieței, să fie compatibile între piețele 
instrumentelor derivate și piețele de 
mărfuri.

(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 
informații privilegiate și manipularea 
pieței, să fie compatibile între piețele 
instrumentelor derivate și piețele de 
mărfuri. Așadar, prezentul regulament ar 
trebui aplicat, în principiu, tuturor 
tranzacțiilor încheiate.

Or. en

Amendamentul 79
András Gyürk

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 
informații privilegiate și manipularea 
pieței, să fie compatibile între piețele 
instrumentelor derivate și piețele de 

(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 
informații privilegiate și manipularea 
pieței, să fie compatibile între piețele 
instrumentelor derivate și piețele de 
mărfuri, dar în același timp să țină seama 
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mărfuri. caracteristicile specifice ale piețelor angro 
de energie.

Or. en

Amendamentul 80
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Trebuie să se interzică expres utilizarea 
sau încercarea de utilizare a informațiilor 
privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie 
în nume propriu, fie în numele unui terț. 
Utilizarea informațiilor privilegiate poate 
consta și în tranzacționarea de produse 
energetice angro de către persoane care 
cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că 
informațiile pe care le dețin sunt informații 
privilegiate.

(9) Trebuie să se interzică expres utilizarea 
sau încercarea de utilizare a informațiilor 
privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie 
în nume propriu, fie în numele unui terț. 
Utilizarea informațiilor privilegiate poate 
consta și în tranzacționarea de produse 
energetice angro de către persoane care 
cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că 
informațiile pe care le dețin sunt informații 
privilegiate. Informațiile care trebuie 
făcute publice în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
714/2009 sau ale Regulamentului (CE) 
nr. 715/2009, inclusiv orientările și 
codurile de rețea adoptate în temeiul 
acestor regulamente, pot constitui baza 
deciziilor participanților la piață de a 
efectua tranzacții cu produse energetice 
angro și, prin urmare, ar putea constitui 
informații privilegiate până când sunt 
făcute publice.

Or. en

Amendamentul 81
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Trebuie să se interzică expres utilizarea 
sau încercarea de utilizare a informațiilor 
privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie 
în nume propriu, fie în numele unui terț. 
Utilizarea informațiilor privilegiate poate 
consta și în tranzacționarea de produse 
energetice angro de către persoane care 
cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că 
informațiile pe care le dețin sunt informații 
privilegiate.

(9) Trebuie să se interzică expres utilizarea 
sau încercarea de utilizare a informațiilor 
privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie 
în nume propriu, fie în numele unui terț. 
Utilizarea informațiilor privilegiate poate 
consta și în tranzacționarea de produse 
energetice angro de către persoane care 
cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că 
informațiile pe care le dețin sunt informații 
privilegiate. Informațiile care trebuie 
făcute publice în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
714/2009 sau ale Regulamentului (CE) 
nr. 715/2009, inclusiv orientările și 
codurile de rețea adoptate în temeiul 
acestor regulamente, pot afecta în mod 
semnificativ prețurile produselor 
energetice angro și, prin urmare, ar putea 
constitui informații privilegiate până când 
sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 82
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Trebuie să se interzică expres utilizarea 
sau încercarea de utilizare a informațiilor 
privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie 
în nume propriu, fie în numele unui terț. 
Utilizarea informațiilor privilegiate poate 
consta și în tranzacționarea de produse 
energetice angro de către persoane care 
cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că 
informațiile pe care le dețin sunt informații 
privilegiate.

(9) Trebuie să se interzică expres utilizarea 
informațiilor privilegiate pentru tranzacțiile 
efectuate fie în nume propriu, fie în numele 
unui terț. Utilizarea informațiilor 
privilegiate poate consta și în 
tranzacționarea de produse energetice 
angro de către persoane care cunosc sau ar 
trebui să cunoască faptul că informațiile pe 
care le dețin sunt informații privilegiate.
Numai informațiile care trebuie făcute 
publice în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 714/2009 sau 
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ale Regulamentului (CE) nr. 715/2009, 
inclusiv orientările și codurile de rețea 
adoptate în temeiul acestor regulamente, 
ar putea constitui informații privilegiate 
până când sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 83
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Trebuie să se interzică expres utilizarea 
sau încercarea de utilizare a informațiilor 
privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie 
în nume propriu, fie în numele unui terț. 
Utilizarea informațiilor privilegiate poate 
consta și în tranzacționarea de produse 
energetice angro de către persoane care 
cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că 
informațiile pe care le dețin sunt informații 
privilegiate.

(9) Trebuie să se interzică expres utilizarea 
sau încercarea de utilizare a informațiilor 
privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie 
în nume propriu, fie în numele unui terț. 
Utilizarea informațiilor privilegiate poate 
consta și în tranzacționarea de produse 
angro de energie electrică și gaze de către 
persoane care cunosc sau ar trebui să 
cunoască faptul că informațiile pe care le 
dețin sunt informații privilegiate.

Or. en

Amendamentul 84
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Manipularea piețelor angro de energie 
presupune aducerea artificială a prețurilor 
la un nivel care nu este justificat de 
disponibilitatea și costurile efective ale 
capacității de producție, stocare sau 
transport și nici de cerere.

(10) Manipularea piețelor angro de energie 
presupune aducerea artificială a prețurilor 
la un nivel care nu este justificat de 
disponibilitatea și costurile efective ale 
capacității de producție, stocare sau 
transport și nici de cererea efectivă, adică 
în cazul în care beneficiarii au 
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capacitatea tehnică sau tehnologică de a 
primi energia și capacitatea financiară de 
a o plăti.

Or. pl

Justificare

Pentru a preveni speculațiile, achizițiile nu pot fi acceptate în cazul în care beneficiarul nu le 
poate primi sau nu poate plăti pentru acestea.

Amendamentul 85
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Manipularea piețelor angro de energie 
presupune aducerea artificială a prețurilor 
la un nivel care nu este justificat de 
disponibilitatea și costurile efective ale 
capacității de producție, stocare sau 
transport și nici de cerere.

(10) Manipularea piețelor angro de energie 
presupune aducerea artificială a prețurilor 
la un nivel care nu este justificat de 
echilibrul real între cerere și ofertă și de 
alte variabile fundamentale.

Or. en

Amendamentul 86
András Gyürk

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 

(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. 
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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. Ar putea fi obținută 
consiliere specializată, printre altele, din 
partea unor experți din cadrul Agenției 
pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei 
(agenția), al Comitetului autorităților 
europene de reglementare a piețelor 
valorilor mobiliare (CESR), al rețelelor 
europene ale operatorilor sistemelor de 
transport de gaz și electricitate (ENTSO-
E, ENTSO-G), al Autorității europene
pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), 
al autorităților naționale de reglementare, 
al autorităților naționale din domeniul 
concurenței, al autorităților financiare 
competente din statele membre, precum și 
din rândul părților interesate, cum ar fi 
piețele organizate și participanții la piață. 
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 și 
o implicare strânsă Parlamentului 
European și a Consiliul în etapa 
pregătitoare și să invite periodic aceste 
instituții la reuniunile experților.

Or. en

Amendamentul 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(11) Este necesar să se specifice definițiile 
date informațiilor privilegiate și 
manipulării pieței pentru a se ține seama de 
particularitățile piețelor angro de energie și 
pentru a asigura coerența cu alte 
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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.

dispoziții legislative relevante ale UE în 
domeniile serviciilor financiare și 
energiei, toate acestea fiind 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. Este deosebit de important ca în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Ar putea fi obținută 
consiliere specializată, printre altele, din 
partea unor experți din cadrul Agenției 
pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei, al 
Comitetului autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare (CESR), al rețelelor europene 
ale operatorilor sistemelor de transport de 
gaz și electricitate, al Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), 
al autorităților naționale de reglementare, 
al autorităților financiare competente din 
statele membre, precum și din rândul 
participanților la piață. 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

Amendamentul 88
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
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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.

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. 
Este deosebit de important ca în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Ar putea fi obținută 
consiliere specializată, printre altele, din 
partea unor experți din cadrul Agenției 
pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei, al 
Comitetului autorităților europene de 
reglementare a piețelor valorilor 
mobiliare (CESR), al rețelelor europene
ale operatorilor sistemelor de transport de 
gaz și electricitate, al Autorității europene 
pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), 
al autorităților naționale de reglementare, 
al autorităților naționale din domeniul 
concurenței, al autorităților financiare 
competente din statele membre, precum și 
din rândul părților interesate, cum ar fi 
piețele organizate (de exemplu bursele de 
energie) și participanții la piață.

Or. en

Amendamentul 89
Hannes Swoboda

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. În temeiul definițiilor clare, 
stabilite în prezentul regulament, Comisia 
ar trebui să dispună de competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
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normele detaliate. Atunci când Comisia 
este dispusă să adopte acte delegate, este 
deosebit de important ca în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, incluzând 
agenția, operatorii de pe piețele de 
energie, autoritățile naționale de 
reglementare și Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP). 
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 și 
o implicare strânsă Parlamentului 
European și a Consiliul în etapa 
pregătitoare, în special invitând periodic 
aceste instituții să ia parte la reuniunile 
experților.

Or. en

Amendamentul 90
Herbert Reul

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 și pentru a asigura coerența cu 
alte dispoziții legislative ale UE în acest 
domeniu. 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.
ACER și alți participanți la piață ar trebui 
implicați, din timp, în consultări și 
pregătiri, iar Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui informați într-un 
stadiu incipient.
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Or. de

Amendamentul 91
Anni Podimata

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 dispoziții 
legislative ale UE aplicabile în domeniul 
serviciilor financiare, un domeniu care 
este, de asemenea, dinamic și în continuă 
schimbare, ar trebui asigurată pentru a 
evita lacunele în privința reglementării.
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.

Or. en

Amendamentul 92
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Întreprinderile de tranzacționare a 
produselor energetice care fac obiectul 
prezentului regulament și care nu intră 
sub incidența domeniului de aplicare al 
Directivei 2004/39/CE ar trebui să fie 
supuse unor cerințe de autorizare la 
nivelul UE. Prezentul regulament ar 
trebui să creeze un sistem de autorizare 
adaptat traderilor de produse energetice, 
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pentru a controla capacitatea 
participanților la piață de a respecta 
prezentul regulament și pentru a evita, în 
același timp, aplicarea cerințelor 
împovărătoare impuse traderilor 
financiari prin Directiva 2004/39/CE. În 
vederea stabilirii unui sistem de 
autorizare adaptat traderilor de produse 
energetice, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește cerințele și domeniul de aplicare 
ale autorizării, procedurile de acordare și 
de respingere a autorizației, precum și 
condițiile de retragere. 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 și 
implicarea strânsă Parlamentului 
European și a Consiliul în etapa 
pregătitoare, în special invitând periodic 
aceste instituții să ia parte la reuniunile 
experților.

Or. en

Amendamentul 93
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Întreprinderile de tranzacționare a 
produselor energetice care fac obiectul 
prezentului regulament și care nu intră 
sub incidența domeniului de aplicare al 
Directivei 2004/39/CE ar trebui să fie 
supuse unor cerințe de autorizare la 
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nivelul UE. Prezentul regulament ar 
trebui să creeze un sistem de autorizare 
adaptat traderilor de produse energetice, 
pentru a controla capacitatea 
participanților la piață de a respecta 
prezentul regulament și pentru a evita, în 
același timp, aplicarea cerințelor 
împovărătoare impuse traderilor 
financiari prin Directiva 2004/39/CE. În 
vederea stabilirii unui sistem de 
autorizare adaptat traderilor de produse 
energetice, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește cerințele și domeniul de aplicare 
ale autorizării, procedurile de acordare și 
de respingere a autorizației, precum și 
condițiile de retragere.

Or. en

Amendamentul 94
András Gyürk

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 la 
nivelul Uniunii 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 
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pieței la nivel național. Colectarea de date 
de către agenție nu aduce atingere 
dreptului autorităților naționale de a 
colecta date suplimentare pentru a fi 
folosite la nivel național.

Or. en

Amendamentul 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 la 
nivelul Uniunii 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 la nivel național.

Or. en

Amendamentul 96
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 13
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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 din domeniul energiei, 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.

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Justificare

În sensul acestor dispoziții legislative specifice privind energia, autoritățile naționale de 
reglementare din domeniul energiei organizate în cadrul agenției (ACER) sunt autoritățile 
naționale responsabile pentru cooperarea în materie de monitorizare, investigații și alte 
sarcini conexe.

Amendamentul 97
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care 
tranzacționează produse energetice angro 
trebuie să li se impună să transmită aceste 
informații agenției.

(14) Pentru a putea realiza monitorizarea 
efectivă a pieței, agenția ar trebui să 
dispună de o listă completă a traderilor de 
produse energetice angro. Autoritățile 
naționale de reglementare din țările în 
care funcționează deja un sistem de 
acordare a licențelor, ar trebui să 
transfere datele relevante agenției, 
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inclusiv informațiile privind celelalte țări, 
în afară de țara de origine, în care traderii 
angro realizează tranzacții. Statele 
membre în care nu funcționează un astfel 
de sistem ar trebui să introducă un 
registru obligatoriu pentru traderii de 
produse energetice angro. Detaliile 
sistemului de înregistrare ar trebui 
stabilite de Comisie în cooperare cu 
autoritățile naționale de reglementare. 
Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să transfere datele relevante 
agenției așa cum s-a menționat anterior. 
Agenția ar trebui să informeze autoritatea 
națională de reglementare în cauză pe a 
cărei piață traderul de produse energetice 
angro este activ. Agenția ar trebui să 
gestioneze și să mențină un registru 
public al traderilor de produse energetice 
angro activi și să permită accesul 
autorităților naționale de reglementare 
sau al altor autorități competente la 
acesta în vederea realizării de investigații. 
O monitorizare eficientă a pieței presupune 
accesul periodic la evidențele tranzacțiilor, 
precum și accesul la date fundamentale 
privind capacitatea și utilizarea 
instalațiilor de producție, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze sau capacitatea și utilizarea 
instalațiilor GNL. Din acest motiv, 
participanții la piață, inclusiv operatorii de 
sisteme de transport, furnizorii, traderii, 
producătorii și brokerii, care 
tranzacționează produse energetice angro, 
fie că au o licență sau sunt înregistrați, ar 
trebui să fie obligați să transmită aceste 
informații agenției.

Or. en

Amendamentul 98
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro trebuie să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției.

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro ar trebui să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției. Dacă este necesar, agenția poate 
înființa puncte de legătură amplasate în 
apropierea locurilor de tranzacționare 
importante.

Or. en

Amendamentul 99
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro trebuie să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției.

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse de energie electrică și gaze angro
ar trebui să li se impună să transmită 
aceste informații agenției numai pentru 
produsele standardizate.

Or. en

Amendamentul 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O monitorizare eficientă a pieței (14) O monitorizare eficientă a pieței 
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presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro trebuie să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției.

presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro ar trebui să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției numai pentru produsele 
standardizate.

Or. en

Amendamentul 101
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro trebuie să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției.

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul imediat și periodic la 
evidențele tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro ar trebui să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției.

Or. en

Amendamentul 102
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul periodic la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro trebuie să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției.

(14) O monitorizare eficientă a pieței 
presupune accesul la evidențele 
tranzacțiilor. Din acest motiv, 
participanților la piață care tranzacționează 
produse energetice angro trebuie să li se 
impună să transmită periodic aceste 
informații agenției.
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Or. ro

Justificare

Pentru claritatea textului.

Amendamentul 103
András Gyürk

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 ar 
trebui să genereze costuri sau poveri 
administrative inutile pentru participanții 
la piață și ar trebui, așadar, să facă 
obiectul unei analize ex-ante costuri-
beneficii. Obligațiile de raportare ale 
participanților la piață referitoare la 
capacitatea și utilizarea instalațiilor de 
producție, consum, stocare, transport de 
energie electrică sau de gaze sau la 
capacitatea și utilizarea instalațiilor de 
GNL ar trebui reduse la minimum prin 
colectarea informațiilor necesare sau a 
unor părți ale acestora din surse existente, 
atunci când este posibil, ținând seama de 
cadrele de transparență stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și în 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009. 
Colectarea datelor ar trebui să aibă în 
vedere și Orientările de comitologie 
privind transparența datelor 
fundamentale în materie de energie 
electrică propuse de Grupul autorităților 
europene de reglementare în sectorul 
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energiei electrice și al gazului. 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 ar trebui
să facă obiectul unor obligații de raportare
duble. 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 și implicarea strânsă 
Parlamentului European și a Consiliul în 
etapa pregătitoare, în special invitând 
aceste instituții să ia parte la reuniunile 
experților.

Or. en

Amendamentul 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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, 

(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, 
după consultarea adecvată cu 
participanții la piață, părțile interesate și 
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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 
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.

autoritățile, inclusiv agenția, 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 sau poveri 
administrative inutile pentru participanții 
la piață și ar trebui, așadar, să facă 
obiectul unei analize ex-ante costuri-
beneficii. 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 trebuie 
să facă obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament. 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 și să organizeze, din timp, 
consultări adecvate și transparente, 
inclusiv la nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 105
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea (15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
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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 
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.

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 ar 
trebui să genereze costuri inutile pentru 
participanții la piață, dar trebuie să 
garanteze faptul că agenția primește toate 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
eficientă 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 trebuie 
să facă obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament. Este necesar însă să se 
garanteze că aceste autorități și registrele 
centrale de tranzacții pun imediat la 
dispoziția agenției toate informațiile 
necesare.

Or. en

Justificare

Întrucât povara administrativă pentru participanții la piață ar trebui menținută la niveluri 
joase, agenția trebuie să primească toate informațiile necesare. Într-o epocă a comunicațiilor 
digitale și a TIC avansate, nu reprezintă un cost suplimentar pentru participanții la piață 
raportarea simultană a datelor către diferite autorități.

Amendamentul 106
András Gyürk
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Agenția trebuie să asigure securitatea 
operațională a datelor pe care le primește, 
să prevină accesul neautorizat la 
informațiile pe care le păstrează și să
stabilească proceduri prin care să garanteze 
că datele culese nu sunt utilizate în alte 
scopuri de către persoanele care au acces 
autorizat la acestea. Agenția trebuie, de 
asemenea, să se asigure că autoritățile care 
au acces la datele deținute de agenție vor 
putea să mențină un nivel de securitate la 
fel de ridicat.

(17) Agenția ar trebui să asigure 
securitatea operațională a datelor pe care le 
primește, să prevină accesul neautorizat la 
informațiile pe care le păstrează și să 
stabilească proceduri prin care să garanteze 
că datele culese nu sunt utilizate în alte 
scopuri de către persoanele care au acces 
autorizat la acestea. Agenția ar trebui, de 
asemenea, să se asigure că autoritățile care 
au acces la datele deținute de agenție vor 
putea să mențină un nivel de securitate la 
fel de ridicat. Prin urmare, este necesar să 
se asigure, de asemenea, securitatea 
operațională a sistemelor informatice 
utilizate pentru prelucrarea și 
transmiterea datelor. Pentru crearea unui 
sistem informatic care să garanteze 
nivelul cel mai înalt posibil de 
confidențialitate a datelor, este esențial ca 
agenția să coopereze strâns cu Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor (ENISA).

Or. en

Amendamentul 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Agenția ar trebui să asigure 
securitatea operațională a datelor pe care le 
primește, să prevină accesul neautorizat la 
informațiile pe care le păstrează și să 
stabilească proceduri prin care să garanteze 
că datele culese nu sunt utilizate în alte 
scopuri de către persoanele care au acces 
autorizat la acestea. Agenția trebuie, de 

(17) Agenția trebuie să asigure securitatea 
operațională a datelor pe care le primește, 
să prevină accesul neautorizat la 
informațiile pe care le păstrează și să 
stabilească proceduri prin care să garanteze 
că datele culese nu sunt utilizate în alte 
scopuri de către persoanele care au acces 
autorizat la acestea. Agenția trebuie, de 
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asemenea, să se asigure că autoritățile care 
au acces la datele deținute de agenție vor 
putea să mențină un nivel de securitate la 
fel de ridicat.

asemenea, să fie asigurată că autoritățile 
care au acces la datele deținute de agenție 
vor putea să mențină un nivel de securitate 
la fel de ridicat și că li se impun acorduri 
adecvate privind confidențialitatea. Aceste 
norme trebuie să fie aplicate și în cazul 
altor autorități care obțin acces la date în 
sensul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 108
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Agenția trebuie să asigure securitatea 
operațională a datelor pe care le primește, 
să prevină accesul neautorizat la 
informațiile pe care le păstrează și să 
stabilească proceduri prin care să garanteze 
că datele culese nu sunt utilizate în alte 
scopuri de către persoanele care au acces 
autorizat la acestea. Agenția trebuie, de 
asemenea, să se asigure că autoritățile care 
au acces la datele deținute de agenție vor 
putea să mențină un nivel de securitate la 
fel de ridicat.

(17) Agenția ar trebui să asigure 
securitatea operațională a datelor pe care le 
primește, să prevină accesul neautorizat la 
informațiile pe care le păstrează și să 
stabilească proceduri și dispoziții juridice 
adecvate prin care să garanteze că datele 
culese nu sunt utilizate în alte scopuri de 
către persoanele care au acces autorizat la 
acestea. Agenția trebuie, de asemenea, să 
fie asigurată că autoritățile care au acces la 
datele deținute de agenție vor putea să 
mențină un nivel de securitate la fel de 
ridicat.

Or. de

Amendamentul 109
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Agenția trebuie să asigure securitatea (17) Agenția ar trebui să asigure 
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operațională a datelor pe care le primește, 
să prevină accesul neautorizat la 
informațiile pe care le păstrează și să 
stabilească proceduri prin care să garanteze 
că datele culese nu sunt utilizate în alte 
scopuri de către persoanele care au acces 
autorizat la acestea. Agenția trebuie, de 
asemenea, să se asigure că autoritățile care 
au acces la datele deținute de agenție vor 
putea să mențină un nivel de securitate la 
fel de ridicat.

securitatea și protecția operațională a 
datelor pe care le primește, să prevină 
accesul neautorizat la informațiile pe care 
le păstrează și să stabilească proceduri prin 
care să garanteze că datele culese nu sunt 
utilizate în alte scopuri de către persoanele 
care au acces autorizat la acestea. Agenția 
trebuie, de asemenea, să fie asigurată că 
autoritățile care au acces la datele deținute 
de agenție vor putea să mențină un nivel de 
securitate la fel de ridicat.

Or. en

Amendamentul 110
Adam Gierek

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) Disponibilitatea informațiilor 
referitoare la prețuri este o condiție 
prealabilă esențială pentru transparență. 
O astfel de transparență poate contribui la 
creșterea încrederii în piață și la 
dezvoltarea cunoștințelor despre 
funcționarea piețelor angro de energie.

Or. pl

Justificare

Participanții la piață trebuie să poată avea acces la informațiile referitoare la prețuri pentru 
a garanta transparența tranzacțiilor de pe piață, întrucât discuțiile despre „informații 
sensibile” deschid calea restricționării accesului la astfel de informații.

Amendamentul 111
Bendt Bendtsen
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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 informațiile privind 
prețurile la energia angro, agenția ar 
trebui să elaboreze lunar un raport pentru 
fiecare țară cu privire la evoluțiile 
prețurilor de pe piețele angro de energie.

Or. en

Amendamentul 112
Konrad Szymański

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
cu condiția ca o astfel de transparență (a) 
să poată contribui la creșterea încrederii în 
piață și la dezvoltarea cunoștințelor despre 
funcționarea piețelor angro de energie și 
(b) să nu aibă efecte negative asupra 
lichidității pieței sau a intereselor 
comerciale ale participanților la piață.

Or. en
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Amendamentul 113
Fiona Hall

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 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. Agenția poate elabora și 
întreține o metodologie prin care 
stabilește modul în care va pune la 
dispoziția publicului aceste informații.

Or. en

Amendamentul 114
Giles Chichester

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.
Agenția și autoritățile naționale de 
reglementare nu ar trebui să publice 
informații contemporane sensibile 
referitoare la piață
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Or. en

Amendamentul 115
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 ar trebui să 
pună respectivele informații la dispoziția 
participanților la piață și a publicului larg.
O astfel de transparență va contribui la 
consolidarea încrederii în piață și va 
încuraja dezvoltarea cunoștințelor despre 
funcționarea piețelor angro de energie.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului regulament fiind creșterea transparenței pe piața angro de energie, 
informațiile noi trebuie publicate și trebuie să se permită informarea noilor operatori, a 
autorităților de reglementare, a oamenilor de știință, a consumatorilor și a altor părți 
interesate în legătură cu situația piețelor energiei.

Amendamentul 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(18) În cazul informațiilor care nu sunt 
sensibile din punct de vedere comercial și 
contribuie la consolidarea cunoștințelor 
despre piață, agenția ar trebui să fie în 
măsură să pună respectivele informații la 
dispoziția participanților la piață și a 
publicului larg într-o formă agregată și 
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dezvoltarea cunoștințelor despre 
funcționarea piețelor angro de energie.

anonimizată. O astfel de transparență 
poate contribui la creșterea încrederii în 
piață și la dezvoltarea cunoștințelor despre 
funcționarea piețelor angro de energie.

Or. en

Amendamentul 117
Claude Turmes

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.
Pentru a beneficia pe deplin de 
perspectiva sa comunitară unică și pentru 
a furniza informații fiabile în sprijinul 
cererilor de a deschide investigații, 
agenția ar trebui să aibă competențe de 
investigare, în strânsă coordonare cu 
autoritățile naționale de reglementare în 
cauză, de exemplu în situația cazurilor 
transfrontaliere.

Or. en

Justificare

Aceasta va limita resursele de care au nevoie organismele de investigare ale statelor membre 
pentru a da curs notificărilor ACER care nu sunt completate de date și analize. Prin urmare, 
respectivele competențe suplimentare ar fi eficiente din punct de vedere al costurilor și ar 
consolida credibilitatea agenției.

Amendamentul 118
András Gyürk
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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 și de punere în aplicare
necesare pentru a putea îndeplini cu 
eficiență această funcție. Agenția ar trebui 
să se asigure că aceste competențe de 
investigare sunt exercitate consecvent în 
mod similar și proporțional. În acest scop, 
Agenția poate oferi îndrumări 
autorităților naționale de reglementare.

Or. en

Amendamentul 119
Hannes Swoboda

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.
Comisia împreună cu agenția ar trebui să 
stabilească un mod coordonat și coerent
de aplicare a competențelor de 
monitorizare și investigare.

Or. en

Amendamentul 120
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Considerentul 19
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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 punerea în 
aplicare a prezentului regulament în statele 
membre și de monitorizarea punerii sale 
în aplicare. În acest scop, autoritățile 
menționate ar trebui să dețină 
competențele de investigare și de 
supraveghere necesare pentru a putea 
îndeplini cu eficiență această funcție.

Or. lt

Amendamentul 121
Ioan Enciu

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 
strictă a 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.

Or. en

Amendamentul 122
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Agenția trebuie să se asigure că 
aplicarea prezentului regulament se 

(20) Agenția ar trebui să se asigure că 
aplicarea prezentului regulament se 
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realizează în mod coordonat în întreaga 
Uniune și este coerentă cu aplicarea 
Directivei 2003/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind utilizările abuzive ale 
informațiilor confidențiale și manipulările 
pieței (abuzul de piață). Având în vedere că 
adeseori impactul abuzului de piață pe 
piețele angro de energie nu se limitează la 
un singur stat membru, agenția trebuie să 
joace un rol important în ceea ce privește 
asigurarea desfășurării eficiente și 
consecvente a anchetelor. Pentru a realiza 
acest lucru, agenția trebuie să poată 
coordona operațiunile grupurilor de 
anchetă formate din reprezentanți ai 
autorităților naționale de reglementare 
vizate și, dacă este cazul, ai altor autorități.

realizează în mod coordonat în întreaga 
Uniune și este coerentă cu aplicarea 
Directivei 2003/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind utilizările abuzive ale 
informațiilor confidențiale și manipulările 
pieței (abuzul de piață). Având în vedere că 
adeseori impactul abuzului de piață pe 
piețele angro de energie nu se limitează la 
un singur stat membru, agenția ar trebui să 
joace un rol important în ceea ce privește 
asigurarea desfășurării eficiente și 
consecvente a anchetelor. Pentru a realiza 
acest lucru, agenția ar trebui să poată 
solicita cooperarea, să poată cere 
realizarea de investigații suplimentare și
să poată coordona operațiunile grupurilor 
de anchetă formate din reprezentanți ai 
autorităților naționale de reglementare 
vizate și, dacă este cazul, ai altor autorități.

Or. en

Justificare

Datorită acestor responsabilități suplimentare, agenția poate beneficia de perspectiva sa 
comunitară și de expertiza internă pentru a sprijini autoritățile naționale de reglementare, în 
special în cazurile regionale și transfrontaliere.

Amendamentul 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Agenția trebuie să se asigure că 
aplicarea prezentului regulament se 
realizează în mod coordonat în întreaga 
Uniune și este coerentă cu aplicarea 
Directivei 2003/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind utilizările abuzive ale 
informațiilor confidențiale și manipulările 
pieței (abuzul de piață). Având în vedere că 

(20) Agenția ar trebui să se asigure că 
aplicarea prezentului regulament se 
realizează în mod coordonat în întreaga 
Uniune și ar trebui să coopereze cu 
autoritățile de reglementare competente 
pentru a garanta că este coerentă cu 
aplicarea Directivei 2003/6/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind utilizările 



AM\865269RO.doc 47/100 PE464.684v01-00

RO

adeseori impactul abuzului de piață pe 
piețele angro de energie nu se limitează la 
un singur stat membru, agenția trebuie să 
joace un rol important în ceea ce privește 
asigurarea desfășurării eficiente și 
consecvente a anchetelor. Pentru a realiza 
acest lucru, agenția trebuie să poată 
coordona operațiunile grupurilor de 
anchetă formate din reprezentanți ai 
autorităților naționale de reglementare 
vizate și, dacă este cazul, ai altor autorități.

abuzive ale informațiilor confidențiale și 
manipulările pieței (abuzul de piață). 
Având în vedere că adeseori impactul 
abuzului de piață pe piețele angro de 
energie nu se limitează la un singur stat 
membru, agenția ar trebui să joace un rol 
important în ceea ce privește asigurarea 
desfășurării eficiente și consecvente a 
anchetelor. Pentru a realiza acest lucru, 
agenția ar trebui să poată coordona 
operațiunile grupurilor de anchetă formate 
din reprezentanți ai autorităților naționale 
de reglementare vizate și, dacă este cazul, 
ai altor autorități.

Or. en

Amendamentul 124
Claude Turmes

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
și autoritățile financiare competente trebuie
să coopereze pentru a asigura o abordare 
coordonată a abuzului de piață pe piețele 
angro de energie, incluzând atât piețele 
mărfurilor, cât și pe cele ale instrumentelor 
derivate.

(21) Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente ar trebui să coopereze pentru a 
asigura o abordare coordonată a abuzului 
de piață pe piețele angro de energie, 
incluzând atât piețele mărfurilor, cât și pe 
cele ale instrumentelor derivate. Această 
cooperare se poate desfășura și sub forma 
grupărilor regionale coordonate de 
agenție, reflectând realitățile pieței UE și 
cazurile în cauză.

Or. en

Justificare

Abuzurile de piață dintr-un stat membru pot implica adeseori tranzacții cu un impact asupra 
altor state membre. Acestea ar trebui să coopereze la nivel regional sub auspiciul ACER 
pentru a-și desfășura investigațiile în mod adecvat.
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Amendamentul 125
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
și autoritățile financiare competente trebuie
să coopereze pentru a asigura o abordare 
coordonată a abuzului de piață pe piețele 
angro de energie, incluzând atât piețele 
mărfurilor, cât și pe cele ale instrumentelor 
derivate.

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
și autoritățile financiare competente ar 
trebui să coopereze în mod periodic și 
operațional pentru a asigura o abordare 
coordonată permanentă a combaterii
abuzului de piață pe piețele angro de 
energie, incluzând atât piețele mărfurilor, 
cât și pe cele ale instrumentelor derivate.

Or. pl

Justificare

Cooperarea dintre autoritățile financiare trebuie să fie periodică și constantă.

Amendamentul 126
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
și autoritățile financiare competente trebuie
să coopereze pentru a asigura o abordare 
coordonată a abuzului de piață pe piețele 
angro de energie, incluzând atât piețele 
mărfurilor, cât și pe cele ale instrumentelor 
derivate.

(21) Autoritățile naționale de reglementare, 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței și autoritățile financiare 
competente ar trebui să coopereze pentru a 
asigura o abordare coordonată a abuzului 
de piață pe piețele angro de energie, 
incluzând atât piețele mărfurilor, cât și pe 
cele ale instrumentelor derivate.

Or. en

Amendamentul 127
Zigmantas Balčytis
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
și autoritățile financiare competente trebuie
să coopereze pentru a asigura o abordare 
coordonată a abuzului de piață pe piețele 
angro de energie, incluzând atât piețele 
mărfurilor, cât și pe cele ale instrumentelor 
derivate.

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
și autoritățile financiare competente ar 
trebui să coopereze pentru a asigura o 
abordare coordonată a abuzului de piață pe 
piețele angro de energie, incluzând atât 
piețele mărfurilor, cât și pe cele ale 
instrumentelor derivate.

Or. lt

Amendamentul 128
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
și autoritățile financiare competente trebuie
să coopereze pentru a asigura o abordare 
coordonată a abuzului de piață pe piețele 
angro de energie, incluzând atât piețele 
mărfurilor, cât și pe cele ale instrumentelor 
derivate.

(21) Autoritățile naționale de reglementare 
și autoritățile financiare competente ar 
trebui să coopereze pentru a asigura o 
abordare coordonată a abuzului de piață pe 
piețele angro de electricitate și gaze, 
incluzând atât piețele mărfurilor, cât și pe 
cele ale instrumentelor derivate.

Or. en

Amendamentul 129
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este important ca obligația de păstrare 
a secretului profesional să se aplice celor
care primesc informații confidențiale în 

(22) Este important ca obligația de păstrare 
a secretului profesional să se aplice 
persoanelor care primesc informații 
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conformitate cu prevederile prezentului 
regulament.

confidențiale în conformitate cu dispozițiile
prezentului regulament. Agenția, 
autoritățile naționale de reglementare, 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței, autoritățile financiare 
competente și ar trebui să asigure 
confidențialitatea, integritatea și protecția 
informațiilor pe care le primesc.

Or. en

Amendamentul 130
András Gyürk

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 gravitatea 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 transpunerea
Directivei 2003/6/CE. Ținând seama de 
consultarea privind Comunicarea 
Comisiei COM(2010)716  intitulată 
„Consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare”, Comisia 
ar trebui să prezinte propuneri pentru a 
armoniza într-o mai mare măsură 
sistemele de sancțiuni din statele membre.

Or. en
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Amendamentul 131
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 gravitatea 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 transpunerea
Directivei 2003/6/CE. Pentru a se atinge 
nivelul de descurajare necesar, 
sancțiunile minime ar trebui stabilite cel 
puțin la nivelul dublu al câștigurilor 
financiare potențiale directe și indirecte și 
al prejudiciilor aduse consumatorilor, 
rezultate din acțiunile pe care prezentul 
regulament dorește să le prevină.

Or. en

Justificare

Ar trebui luate în considerare nu numai câștigurile directe dobândite prin încălcarea 
legislației , ci și cele indirecte, întrucât acestea conduc deseori la câștiguri în piețele conexe 
și, în cele din urmă, au un impact și asupra prețurilor de consum.

Amendamentul 132
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 să se stabilească un 
sistem armonizat de sancțiuni și standarde 
minime comune în acest domeniu. 
Sancțiunile pentru nerespectarea 
prezentului regulament trebuie să fie 
proporționale și cu efect de descurajare și 
să reflecte gravitatea 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 transpunerea
Directivei 2003/6/CE.

Or. lt

Amendamentul 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 gravitatea 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 transpunerea
Directivei 2003/6/CE. În timp, este 
necesar să se treacă la un regim cu 
sancțiuni armonizate.
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Or. en

Justificare

Chiar dacă pe termen scurt nu este posibil să se aplice sancțiuni identice, ar trebui să se 
prevadă un obiectiv pe termen lung de a se asigura că aplicarea unor sancțiuni mai puțin 
severe nu constituie un mijloc de atragere a investițiilor pe o anumită piață.

Amendamentul 134
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume furnizarea unui cadru 
armonizat în vederea asigurării integrității 
și transparenței pieței energiei, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de către statele 
membre și poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv,

(24) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume furnizarea unui cadru 
armonizat în vederea asigurării integrității 
și transparenței pieței angro de energie, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de către 
statele membre și poate fi realizat mai bine 
la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv,

Or. ro

Justificare

Pentru coerență.

Amendamentul 135
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) subliniază că sunt necesare norme 
de bază la nivelul UE, precum o definiție 
comună a cazurilor inacceptabile de 
conflict de interese; mecanismele de 
salvgardare la nivelul UE menite să 
asigure transparența și responsabilitatea 
ar putea include declarații de absență a 
conflictului de interese;

Or. en

Amendamentul 136
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 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 ținând seama de 
caracteristicile specifice ale acestor piețe și 
care sunt coerente cu cele aplicabile 
piețelor financiare. Regulamentul dispune 
monitorizarea piețelor angro de energie de 
către Agenția pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic (denumită în 
continuare „agenția”).

Or. en

Amendamentul 137
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme care Prezentul regulament stabilește norme care 
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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.

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 și 
stabilește cerințele minime pentru 
activitățile de pe platformele de 
tranzacționare și pentru toate tranzacțiile 
extrabursiere și contractele bilaterale.

Or. en

Justificare

Toate formele de tranzacționare trebuie să facă obiectul prezentului regulament pentru a 
acoperi pe deplin piața și pentru a îndeplini astfel obiectivele de transparență și integritate 
ale prezentului Regulament.

Amendamentul 138
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 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 ce afectează
piețele de energie angro, aceste norme 
fiind coerente cu cele aplicabile piețelor 
financiare conexe și nesuprapunându-se 
cu acestea. Regulamentul dispune 
monitorizarea piețelor angro de energie de 
către agenție.

Or. en

Amendamentul 139
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 și cu funcția 
competitivă a piețelor de energie. 
Regulamentul dispune monitorizarea 
piețelor angro de energie de către agenție.

Or. en

Amendamentul 140
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 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 angro
de energie electrică și gaze și care sunt 
coerente cu cele aplicabile piețelor 
financiare. Regulamentul dispune 
monitorizarea piețelor angro de energie
electrică și gaze de către agenție.

Or. en

Amendamentul 141
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică tranzacțiilor 
cu produse energetice angro. Dispozițiile 
articolelor 3 și 4 nu se aplică produselor 
energetice angro care sunt instrumente 
financiare și cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
dispozițiilor Directivelor 2003/6/CE și 

Prezentul regulament se aplică tranzacțiilor 
cu produse energetice angro. Dispozițiile 
articolelor 3 și 4 nu se aplică produselor 
energetice angro care sunt instrumente 
financiare și cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE. 
Infracțiunile specifice pe sector în piața 
cotelor de emisii de CO2 ar trebui definite 



AM\865269RO.doc 57/100 PE464.684v01-00

RO

2004/39/CE și nici aplicării dispozițiilor 
dreptului european în domeniul 
concurenței în cazul practicilor care fac 
obiectul prezentului regulament.

în dispoziții legislative separate, care să 
fie prezentate până la sfârșitul anului 
2012. Prezentul regulament nu aduce 
atingere dispozițiilor Directivelor 
2003/6/CE și 2004/39/CE și nici aplicării 
dispozițiilor dreptului european în 
domeniul concurenței în cazul practicilor 
care fac obiectul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Instrumentul legislativ pentru asigurarea integrității pieței europene a cotelor de emisii de 
carbon ar trebui să facă parte din pachetul privind integritatea și transparența care cuprinde 
REMIT, MAD (Directiva privind abuzul de piață) EMIR (Regulamentul privind infrastructura 
pieței europene) și MiFID (Directiva privind piețele instrumentelor financiare). Prin urmare, 
Comisia ar trebui să-și elaboreze urgent propunerea pentru a elimina decalajul existent 
pentru piețele cotelor de emisii de carbon.

Amendamentul 142
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 143
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor 
care vizează unul sau mai multe 
instrumente financiare cărora li se aplică 
dispozițiile articolului 9 din Directiva 
2003/6/CE și care vizează, de asemenea, 
unul sau mai multe produse energetice 
cărora li se aplică dispozițiile articolelor 3 
și 4.

Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente.

Or. cs

Justificare

Pentru a se asigura adoptarea unei abordări coordonate, autoritățile naționale de 
reglementare a energiei ar trebui să realizeze evaluări împreună cu agenția.

Amendamentul 144
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor care 
vizează unul sau mai multe instrumente 
financiare cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE și 
care vizează, de asemenea, unul sau mai 
multe produse energetice cărora li se aplică 
dispozițiile articolelor 3 și 4.

Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor care 
vizează unul sau mai multe instrumente 
financiare cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE și 
care vizează, de asemenea, unul sau mai 
multe produse energetice cărora li se aplică 
dispozițiile articolelor 3 și 4. Agenția se 
asigură că autoritățile naționale pun în 
aplicare normele relevante, inclusiv 
normele referitoare la operațiunile de 
stabilire a prețurilor pentru achizițiile 
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publice.

Or. en

Amendamentul 145
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor care 
vizează unul sau mai multe instrumente 
financiare cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE și 
care vizează, de asemenea, unul sau mai 
multe produse energetice cărora li se aplică 
dispozițiile articolelor 3 și 4.

Agenția, AEVMP, autoritățile naționale de 
reglementare, autoritățile naționale din 
domeniul concurenței și autoritățile 
financiare competente cooperează pentru a 
asigura o abordare coordonată a controlului 
aplicării normelor pertinente în cazul 
acțiunilor care vizează unul sau mai multe 
instrumente financiare cărora li se aplică 
dispozițiile articolului 9 din Directiva 
2003/6/CE și care vizează, de asemenea, 
unul sau mai multe produse energetice 
cărora li se aplică dispozițiile articolelor 3 
și 4.

Or. en

Amendamentul 146
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor care 
vizează unul sau mai multe instrumente 
financiare cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE și 

Agenția și autoritățile naționale de 
reglementare și financiare competente 
cooperează pentru a asigura o abordare 
coordonată a controlului aplicării normelor 
pertinente în cazul acțiunilor care vizează 
unul sau mai multe instrumente financiare 
cărora li se aplică dispozițiile articolului 9 
din Directiva 2003/6/CE și care vizează, de 
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care vizează, de asemenea, unul sau mai 
multe produse energetice cărora li se aplică 
dispozițiile articolelor 3 și 4.

asemenea, unul sau mai multe produse 
energetice cărora li se aplică dispozițiile 
articolelor 3 și 4.

Or. lt

Amendamentul 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor care 
vizează unul sau mai multe instrumente 
financiare cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE și 
care vizează, de asemenea, unul sau mai 
multe produse energetice cărora li se aplică 
dispozițiile articolelor 3 și 4.

Agenția, AEVMP, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor care 
vizează unul sau mai multe instrumente 
financiare cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE și 
care vizează, de asemenea, unul sau mai 
multe produse energetice cărora li se aplică 
dispozițiile articolelor 3 și 4.

Or. en

Amendamentul 148
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor care 
vizează unul sau mai multe instrumente 
financiare cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE și 

Agenția, AEVMP, autoritățile naționale de 
reglementare și autoritățile financiare 
competente cooperează pentru a asigura o 
abordare coordonată a controlului aplicării 
normelor pertinente în cazul acțiunilor care 
vizează unul sau mai multe instrumente 
financiare cărora li se aplică dispozițiile 
articolului 9 din Directiva 2003/6/CE și 
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care vizează, de asemenea, unul sau mai 
multe produse energetice cărora li se aplică 
dispozițiile articolelor 3 și 4.

care vizează, de asemenea, unul sau mai 
multe produse energetice cărora li se aplică 
dispozițiile articolelor 3 și 4.

Or. en

Amendamentul 149
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Lista produselor angro
În sensul punerii în aplicare a articolelor 
3 și 4, agenția redactează și publică o listă 
a produselor angro care se înscriu în 
domeniul de aplicare al articolului 9 al 
Directivei 2003/06/CE.

Or. de

Justificare

Articolele 3 și 4 au ca obiect interzicerea tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate și a 
manipulării pieței. Deși redactarea unei liste cuprinzătoare a posibilelor tranzacții nu este 
nici posibilă, nici recomandabilă, participanții de pe piață la ar trebui să cunoască exact 
produsele vizate.  Este necesar să se asigure certitudinea juridică în acest domeniu.

Amendamentul 150
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 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 

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 pe care un 
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în care ar fi făcută publică, ar putea 
influența în mod semnificativ prețul unor 
astfel de produse energetice angro;

participant la piață profesionist rezonabil 
s-ar aștepta să o primească în 
conformitate cu cerințele legale și/sau cu 
practicile admise de pe piață.

Or. en

Amendamentul 151
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 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 pe care 
participanții la piață s-ar aștepta să o 
primească în conformitate cu practicile 
stabilite de pe piață;

Or. de

Justificare

Prețul nu reprezintă un punct de referință adecvat, întrucât reprezintă rezultatul unei 
interacțiuni complexe dintre o serie de factori; gradul de incertitudine ar conduce doar la o 
avalanșă de acțiuni în instanță. Tot din acest motiv indicele NASDAQ nu recurge la acest 
criteriu.

Amendamentul 152
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 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 

1. „informație privilegiată” înseamnă orice 
informație care nu a fost făcută publică și 
care se referă în mod direct sau indirect la 
unul sau mai multe produse energetice 
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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.

angro și care, în cazul în care ar fi făcută 
publică, ar putea influența în mod 
semnificativ deciziile luate de participanții 
de pe piață cu privire la stabilirea prețului
unor astfel de produse energetice angro.

Or. pl

Justificare

Informațiile privilegiate ar trebui să includă toate informațiile care nu sunt făcute publice dar 
care ar putea influența deciziile luate de participanții de pe piață.

Amendamentul 153
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 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 influența
probabil în mod semnificativ prețul unor 
astfel de produse energetice angro;

Or. en

Amendamentul 154
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

În scopul aplicării primului paragraf,
informație privilegiată înseamnă orice 
informație:
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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 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) care 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 și Directiva 
2009/73/CE; sau
(b) în cazul în care la litera (a) nu este 
prevăzută nicio cerință de divulgare, orice 
informație care nu a fost făcută publică și 
care, dacă ar fi făcută publică, ar putea 
influența în mod semnificativ prețul unor 
astfel de produse energetice angro. Astfel 
de informații privilegiate se referă numai 
la următoarele tipuri de informații:
Informațiile pe care un participant la 
piață profesionist rezonabil ar putea să le 
folosească pentru a-și fonda decizia de a 
efectua tranzacții legate 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; sau 
informațiile care afectează evoluția 
prețurilor și informațiile cu caracter 
precis referitoare la capacitatea 
instalațiilor de producție, stocare, consum 
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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 naționale, cu regulile 
pieței, cu contractele sau practicile admise 
de pe piața energetică angro în cauză.
În scopul aplicării primului paragraf, se 
consideră că o informație are caracter 
precis în cazul în care indică un 
ansamblu de circumstanțe existente sau 
despre care există motive raționale de a 
crede că vor exista, un eveniment care a 
avut loc sau despre care există motive 
raționale de a crede că va avea loc, și în 
care este suficient de precisă pentru a 
duce la o concluzie în legătură cu efectul 
posibil al tuturor circumstanțelor sau al 
evenimentului asupra prețurilor la 
produsele energetice angro.

Or. en

Amendamentul 155
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
acest fel se numără cele referitoare la 
capacitatea instalațiilor de producție, 
stocare, consum sau transport de energie 
electrică sau de gaze, precum și 

În scopul aplicării primului paragraf,
informație privilegiată înseamnă:
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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) informațiile pe care un participant la 
piață rezonabil ar putea să le folosească 
pentru a-și fonda decizia de a efectua una 
sau mai multe tranzacții legate de un 
produs energetic angro sunt informații, 
ținând seama de legile sau practicile 
aplicabile pe piețele relevante sau
(b) 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.
Informațiile despre strategiile comerciale 
nu sunt considerate „informații 
privilegiate” în înțelesul prezentei 
dispoziții.

Or. de

Amendamentul 156
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
acest fel se numără cele referitoare la 
capacitatea instalațiilor de producție, 

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.
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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.

Acestea sunt informații, inclusiv 
informații referitoare la capacitatea 
instalațiilor de producție, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze și de capacitatea instalațiilor de 
GNL, pe care un participant la piață 
rezonabil ar putea să le folosească pentru 
a-și fonda decizia de a efectua tranzacții 
legate de un produs energetic angro și 
care
(a) trebuie făcute publice în conformitate 
cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
714/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 
715/2009, inclusiv cu orientările și 
codurile de rețea adoptate în temeiul 
acestor regulamente sau 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;
(b) ar putea influența în mod semnificativ 
prețul unor astfel de produse energetice 
angro.

Or. en

Amendamentul 157
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, 
informațiile pe care un participant la piață 

În scopul aplicării primului paragraf, 
informațiile pe care un participant la piață 
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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 
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.

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 
capacitatea și utilizarea instalațiilor de 
producție, stocare, consum sau transport de 
energie electrică sau de gaze sau la 
capacitatea și utilizarea instalațiilor de 
GNL, 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.

Or. en

Amendamentul 158
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
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 

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 
acest fel se numără cele referitoare la 
capacitatea și utilizarea 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 
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contractele sau practicile de pe piața angro 
de energie în cauză.

contractele sau practicile de pe piața angro 
de energie în cauză.

Or. en

Amendamentul 159
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
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.

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 
acest fel se numără toate informațiile
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.

Or. en

Amendamentul 160
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să elaboreze 
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orientări și să clarifice mai bine definiția 
noțiunii de informații privilegiate sub 
formă de acte delegate, după consultarea 
părților interesate și, în special, a agenției.

Or. en

Justificare

Întrucât piețele se dezvoltă și pot apărea noi forme de infracțiuni, acestea ar trebui să fie 
incluse în actualele definiții, ar trebui să facă obiectul actelor delegate și, în cele din urmă, 
revizuite de Comisie fără a necesita o revizuire a legislației ca atare.

Amendamentul 161
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția înființează un punct de contact 
pentru participanții la piață care doresc să 
clarifice dacă o informație specifică 
constituie o informație privilegiată în 
înțelesul prezentului regulament și al 
actului delegat relevant.

Or. en

Justificare

Aceasta este o practică bine încetățenită în platformele de tranzacționare, c.f. normele de 
conduită pentru piață 2.2. din Nord Pool Spot Physical Market.

Amendamentul 162
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu titlu de exemplu, informațiile care 
trebuie făcute publice în conformitate cu 

eliminat
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dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
714/2009 sau ale Regulamentului (CE) 
nr. 715/2009, inclusiv orientările și 
codurile de rețea adoptate în temeiul 
acestor regulamente, pot constitui 
informații privilegiate;

Or. en

Amendamentul 163
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu titlu de exemplu, informațiile care 
trebuie făcute publice în conformitate cu
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
714/2009 sau ale Regulamentului (CE) 
nr. 715/2009, inclusiv orientările și 
codurile de rețea adoptate în temeiul 
acestor regulamente, pot constitui 
informații privilegiate;

Cu titlu de exemplu, în special informațiile
referitoare la instalațiile de producție,
consum sau transport de energie electrică 
sau de gaze, inclusiv:

(a) informațiile referitoare la orice 
întrerupere planificată a producției, 
extindere sau dezasamblare a capacității 
în afara pragurilor, care trebuie făcute 
publice în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 714/2009 sau 
ale Regulamentului (CE) nr. 715/2009, 
inclusiv orientările și codurile de rețea 
adoptate în temeiul acestor regulamente;
(b) informațiile referitoare la orice 
întrerupere neprevăzută a producției sau 
defectare neprevăzută în afara pragurilor, 
care trebuie făcute publice în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 714/2009 sau 
ale Regulamentului (CE) nr. 715/2009, 
inclusiv orientările și codurile de rețea 
adoptate în temeiul acestor regulamente;
(c) alte informații care probabil ar avea 
un efect semnificativ asupra prețului 
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unuia sau mai multor produse energetice 
angro dacă ar fi făcute publice
constituie informații privilegiate.
Următoarele informații nu sunt 
considerate privilegiate:
(a) informații referitoare la propriile 
planuri și strategii de tranzacționare ale 
participantului;
(b) informații pe care reprezentantul unui 
client le primește în această calitate cu 
privire la client, precum și orice altă 
informație transmisă de un client către un 
reprezentant al clientului.

Or. en

Justificare

Autoritățile de reglementare consideră că definițiile referitoare la abuzul de piață ar trebui 
să rămână neschimbate pentru a se asigura consecvența cu revizuirea Directivei privind 
abuzul de piață și pentru a se evita orice fragmentare a normelor referitoare la abuzul de 
piață pentru anumite instrumente financiare în temeiul Directivei privind abuzul pe piață, pe
de o parte, și la instrumentele financiare considerate produse energetice angro în temeiul 
REMIT pe de altă parte. Numai exemplele sectoriale ale aplicării acestor definiții la articolul 
2 ar trebui să fie modificate pentru clarificarea suplimentară a prezentului regulament pentru 
participanții la piață și pentru autoritățile de reglementare.

Amendamentul 164
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu titlu de exemplu, informațiile care 
trebuie făcute publice în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
714/2009 sau ale Regulamentului (CE) 
nr. 715/2009, inclusiv orientările și 
codurile de rețea adoptate în temeiul 
acestor regulamente, pot constitui 
informații privilegiate;

Cu titlu de exemplu, informațiile care 
trebuie făcute publice în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
714/2009 sau ale Regulamentului (CE) 
nr. 715/2009, inclusiv orientările și 
codurile de rețea adoptate în temeiul 
acestor regulamente, pot constitui 
informații privilegiate, precum și orice altă 
formă de conduită abuzivă din practicile 
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de piață actuale și viitoare;

Or. en

Justificare

Întrucât piețele se dezvoltă și pot apărea noi forme de infracțiuni, acestea ar trebui să fie 
incluse în actualele definiții fără a necesita o revizuire a legislației ca atare.

Amendamentul 165
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– care utilizează sau încearcă să utilizeze 
proceduri fictive sau orice altă formă de 
înșelătorie sau artificiu;

care utilizează sau încearcă să utilizeze 
proceduri fictive sau orice altă formă de 
înșelătorie sau artificiu care transmit sau 
de natură să transmită mesaje false sau 
înșelătoare cu privire la oferta sau 
cererea de un produs energetic angro sau 
la prețul acestuia;

Or. de

Justificare

Această formulare reflectă etapa la care au ajuns dezbaterile din Consiliu și stabilește un 
grad mai mare de certitudine.

Amendamentul 166
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) efectuarea de tranzacții pe piețele la 
vedere și extrabursiere de energie, având 
drept rezultat generarea de semnale false 
în ceea ce privește prețurile, precum și 
crearea de bule ale activelor, mai precis 
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decuplarea volumului tranzacțiilor 
efectuate de la cantitatea de energie 
electrică și de gaze disponibilă fizic pe 
piață.

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să prevină speculația de pe piețele angro în sectorul energiei care ar 
avea un impact negativ nu numai asupra integrității lor, ci și asupra prețurilor de consum.

Amendamentul 167
András Gyürk

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 
capacitatea de transport disponibile sunt 
diferite de capacitatea disponibilă în mod 
real constituie manipulare a pieței;

Cu titlu de exemplu, faptul de a lăsa 
impresia că volumul de gaz, capacitatea de 
producție de energie electrică sau 
capacitatea de transport disponibile sunt 
diferite de capacitatea disponibilă în mod 
real constituie manipulare a pieței;
Acțiunile unei persoane sau ale unor 
persoane care acționează în mod 
concertat în scopul de a-și asigura o 
poziție comercială dominantă asupra 
ofertei sau cererii de un produs energetic 
angro, inclusiv prin reducerea capacității 
de producere a energiei electrice ori a 
volumului de gaz sau a disponibilității 
capacității de transport sau prin 
reducerea voluntară și semnificativă a 
disponibilității capacității proprii, fără 
motive economice sau comerciale 
legitime, acțiuni al căror efect este 
fixarea, direct sau indirect, a prețurilor de 
cumpărare sau de vânzare ori crearea 
altor condiții comerciale inechitabile, 
constituie manipularea pieței.

Or. en
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Amendamentul 168
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „tentativă de manipulare a pieței” 
înseamnă:

eliminat

(a) efectuarea unei tranzacții, emiterea 
unui ordin de tranzacționare sau 
efectuarea oricărei alte acțiuni legate de 
un produs energetic angro cu intenția:
– de a oferi indicații false sau înșelătoare 
în ceea ce privește oferta, cererea sau 
prețul produselor energetice angro;
– de a stabili prețul unuia sau mai multor 
produse energetice angro la un nivel
anormal sau artificial; sau
– de a utiliza o procedură fictivă sau orice 
altă formă de înșelătorie sau artificiu în 
legătură cu un produs energetic angro;
(b) difuzarea, prin intermediul mijloacelor 
de comunicare în masă, inclusiv prin 
internet, sau prin orice alt mijloc, cu 
intenția de a oferi indicații false sau 
înșelătoare despre produsele energetice 
angro;

Or. de

Justificare

Încercarea de manipulare a pieței ar trebui, desigur, să constituie o infracțiune penală, însă 
acest aspect este deja reglementat la articolul 4. Natura infracțiunii este aceeași, indiferent 
dacă manipularea pieței are succes sau nu. Prin urmare, nu este necesară o definiție 
separată.

Amendamentul 169
Claude Turmes
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– de a utiliza o procedură fictivă sau orice 
altă formă de înșelătorie sau artificiu în 
legătură cu un produs energetic angro;

Nu privește versiunea în limba română.

Or. en

Amendamentul 170
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „produse energetice angro” înseamnă
contractele și instrumentele derivate 
prezentate în continuare, indiferent de
locul sau modul lor de tranzacționare:

4. „produse energetice angro” înseamnă
următoarele produse, indiferent de
segmentul de pe piață în care sunt 
tranzacționate:

Or. de

Amendamentul 171
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „produse energetice angro” înseamnă 
contractele și instrumentele derivate 
prezentate în continuare, indiferent de locul
sau modul lor de tranzacționare:

4. „produse energetice angro” înseamnă 
contractele și instrumentele derivate 
prezentate în continuare, indiferent de 
locul, modul și segmentul de piață în care 
sunt tranzacționate:

Or. en
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Amendamentul 172
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractele de furnizare de gaze 
naturale și energie electrică;

(a) toate contractele de furnizare de gaze 
naturale sau energie electrică, indiferent 
de locul și modul în care sunt 
tranzacționate, inclusiv pe piețele de 
echilibrare;

Or. en

Amendamentul 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractele de furnizare de gaze 
naturale și energie electrică;

(a) contractele de furnizare de gaze 
naturale și energie electrică încheiate în 
Uniune între participanții la piața angro;

Or. en

Amendamentul 174
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractele de furnizare de gaze 
naturale și energie electrică;

(a) contractele de furnizare de gaze 
naturale și energie electrică cu livrare în 
Uniune;

Or. en
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Amendamentul 175
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractele de furnizare de gaze 
naturale și energie electrică;

(a) contractele tranzacționabile 
standardizate de furnizare de gaze naturale 
și energie electrică;

Or. de

Amendamentul 176
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instrumentele derivate pe gaze naturale 
și energie electrică;

(b) contractele tranzacționabile 
standardizate și instrumentele derivate
referitoare la transportul gazelor naturale 
și al energiei electrice;

Or. de

Amendamentul 177
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instrumentele derivate pe gaze naturale 
și energie electrică;

(b) instrumentele derivate pe gaze naturale 
și energie electrică produse, tranzacționate 
sau furnizate în Uniune;

Or. en
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Amendamentul 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instrumentele derivate pe gaze naturale 
și energie electrică;

(b) instrumentele derivate pe gaze naturale 
și energie electrică încheiate în Uniune;

Or. en

Amendamentul 179
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contractele referitoare la transportul 
gazelor naturale și al energiei electrice;

eliminat

Or. de

Amendamentul 180
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contractele referitoare la transportul 
gazelor naturale și al energiei electrice;

(c) contractele referitoare la transportul 
gazelor naturale și al energiei electrice în 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 181
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Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instrumentele derivate pe transportul 
gazelor naturale și al energiei electrice.

eliminat

Or. de

Amendamentul 182
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instrumentele derivate pe transportul 
gazelor naturale și al energiei electrice.

(d) instrumentele derivate pe transportul 
gazelor naturale și al energiei electrice în 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 183
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de furnizare de gaze naturale 
sau energie electrică destinate 
consumatorilor finali nu constituie 
produse energetice angro;

eliminat

Or. de

Amendamentul 184
Claude Turmes
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de furnizare de gaze naturale 
sau energie electrică destinate 
consumatorilor finali nu constituie produse 
energetice angro;

Cantitățile contractuale mari, indiferent
de locul și modul în care sunt 
tranzacționate, privind furnizarea de gaze 
naturale sau energie electrică destinate 
consumatorilor finali constituie produse 
energetice angro;

Or. en

Justificare

Contractele care presupun cantități mari pot avea un impact asupra pieței produselor 
energetice angro, chiar și în cazul în care contractele sunt încheiate cu consumatorii finali. 
Prin urmare, acestea ar trebui incluse în prezentul regulament.

Amendamentul 185
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de furnizare de gaze naturale 
sau energie electrică destinate 
consumatorilor finali nu constituie produse 
energetice angro;

Contractele de furnizare de gaze naturale 
sau energie electrică destinate 
consumatorilor finali cu un consum de 
mai puțin 100 GWh pe an nu constituie 
produse energetice angro;

Or. en

Justificare

Consumatorii finali precum întreprinderile industriale mari au acces direct la piața 
energetică angro. Prin urmare, contractele acestora de furnizare ar trebui considerate 
produse energetice angro.

Amendamentul 186
Teresa Riera Madurell



PE464.684v01-00 82/100 AM\865269RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de furnizare de gaze naturale 
sau energie electrică destinate 
consumatorilor finali nu constituie produse 
energetice angro;

Contractele de furnizare și transport de 
gaze naturale sau energie electrică 
destinate consumatorilor finali nu 
constituie produse energetice angro;

Or. en

Amendamentul 187
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în sensul prezentului 
regulament, contractele de furnizare de 
gaze naturale sau energie electrică 
destinate consumatorilor finali cu o 
capacitate mai mare de un XXX de 
megawați (prag de minimis) sunt 
considerate produse energetice angro;

Or. en

Justificare

Există numeroși traderi de mici dimensiuni ale căror activități nu au un impact 
transfrontalier. Pentru a nu se impune acestor entități obligații de raportare inutile, ar trebui 
să existe o regulă minimă, conform căreia produsele energetice angro sub un anumit prag să 
fie scutite de obligația de raportare.

Amendamentul 188
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Următoarele produse nu sunt considerate 
produse energetice angro:
(a) contractele de furnizare de gaze 
naturale sau energie electrică destinate 
consumatorilor finali și
(b) contractele pe termen lung privind 
furnizarea fizică de gaze naturale și 
energie electrică.

Or. de

Justificare

Prezentul amendament stabilește consecvența dintre produsele energetice angro și piața 
energetică angro. Produsele netranzacționate nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament. Acestea includ contractele de furnizare pe termen lung.

Amendamentul 189
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de cumpărare sau de vânzare 
a certificatelor de emisii nu se consideră 
produse energetice angro.

Or. cs

Justificare

Cotele de emisii de CO2 sunt considerate în mod neechivoc instrumente financiare.  Din acest 
motiv, tranzacționarea cotelor de emisii de CO2 ar trebui monitorizată în conformitate cu 
Directiva privind piețele instrumentelor financiare.

Amendamentul 190
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele derivate legate de 
certificatele de emisii nu sunt produse 
energetice angro.

Or. cs

Justificare

Cotele de emisii de CO2 sunt considerate în mod neechivoc instrumente financiare.  Din acest 
motiv, tranzacționarea cotelor de emisii de CO2 ar trebui monitorizată în conformitate cu 
Directiva privind piețele instrumentelor financiare.

Amendamentul 191
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „produs conex” înseamnă un produs, 
inclusiv instrumente derivate, de care 
prețul energiei electrice sau al gazului 
este strâns legat, îndeosebi petrolul și 
produsele petroliere, sau care este utilizat 
în producerea energiei electrice sau este 
un produs secundar al producerii de 
energie electrică sau orice altă unitate 
recunoscută drept conformă cu Directiva 
2003/87/CE.

Or. cs

Amendamentul 192
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „participant la piață” înseamnă orice 
persoană care se angajează în tranzacții 
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pe una sau mai multe piețe angro de 
energie electrică sau gaze;

Or. en

Amendamentul 193
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. „piață angro de energie” înseamnă orice 
piață din Uniune pe care se tranzacționează 
produse energetice angro. Această noțiune 
include tranzacțiile bilaterale directe, 
precum și tranzacțiile realizate prin burse 
organizate și operațiuni extrabursiere 
negociate.

Or. en

Amendamentul 194
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. „piață angro de energie” înseamnă orice 
piață din Uniune pe care se tranzacționează 
produse energetice angro; această noțiune 
include, printre altele, piețe reglementate, 
sisteme multilaterale de tranzacționare și 
tranzacții extrabursiere, directe sau prin 
intermediul brokerilor;

Or. en

Amendamentul 195



PE464.684v01-00 86/100 AM\865269RO.doc

RO

András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. „piață angro de energie” înseamnă orice 
piață din Uniune, atât piețe reglementate, 
cât și piețe nereglementate și tranzacții 
extrabursiere, în cadrul cărora se 
tranzacționează produse energetice angro;

Or. en

Amendamentul 196
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „participant la piață” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică, inclusiv 
operatori de sisteme de transport, care se 
angajează în tranzacții, inclusiv prin 
plasarea de ordine de tranzacționare pe 
una sau mai multe piețe angro de energie;

Or. en

Amendamentul 197
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „participant la piață” înseamnă orice
persoană, inclusiv operatori de sisteme de 
transport, care se angajează în tranzacții, 
inclusiv prin plasarea de ordine de 
tranzacționare pe una sau mai multe piețe 
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angro de energie;

Or. en

Amendamentul 198
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „participant la piață” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică, inclusiv 
operatori de sisteme de transport, care se 
angajează în tranzacții energetice angro;

Or. de

Amendamentul 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „participant la piață” înseamnă orice 
persoană care se angajează în tranzacții 
pe una sau mai multe piețe angro de 
energie;

Or. en

Amendamentul 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5b. „persoană” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică;

Or. en

Amendamentul 201
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. „locuri de tranzacționare” înseamnă 
locuri de tranzacționare organizate pentru 
produsele energetice angro care sunt 
instrumente financiare, în special piețele 
reglementate și sistemele multilaterale de 
tranzacționare (MTF) astfel cum sunt 
definite în Directiva 2004/39/CE și piețele 
la vedere, inclusiv centrele de 
comercializare a gazului, pentru 
produsele energetice angro fizice;

Or. en

Amendamentul 202
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „locuri de tranzacționare” înseamnă 
locuri de tranzacționare organizate pentru 
produsele energetice angro care sunt 
instrumente financiare, în special piețele 
reglementate și sistemele multilaterale de 
tranzacționare astfel cum sunt definite în 
Directiva 2004/39/CE și piețele la vedere, 
inclusiv centrele de comercializare a 
gazului, pentru produsele energetice 
angro fizice;
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Or. en

Justificare

Regulators suggest that the use of ‘organised markets’ should be modified to ‘trading 
venues’. The term ‘organised markets’ would mean regulated markets and multilateral 
trading facilities (MTFs) as defined in the Markets in Financial Instruments Directive. The 
MiFID review may introduce an additional category of organised trading facilities. These are 
trading venues were solely financial instruments are traded. In wholesale energy markets, 
however, also the physical spot trading and trading venues where such trading is taking place 
are important. Therefore, the term ‘organised markets’ should be replaced by the term 
‘trading venues’.

Amendamentul 203
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „agenție” înseamnă Agenția pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. 713/2009.

Or. en

Amendamentul 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să folosească respectivele informații 
pentru a dobândi, a ceda sau pentru a 
încerca să dobândească sau să cedeze, 
pentru sine sau pentru o terță parte, în mod 
direct sau indirect, produse energetice 
angro la care se referă informațiile în 
cauză;

(a) să folosească respectivele informații 
pentru a dobândi, a ceda sau pentru a 
încerca să dobândească sau să cedeze, 
pentru sine sau pentru o terță parte, în mod 
direct sau indirect, produse energetice 
angro la care se referă informațiile în cauză 
pentru a se angaja sau pentru a încerca 
să se angajeze în manipularea pieței;
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Or. en

Amendamentul 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Interdicția stabilită la alineatul (1) se 
aplică următoarelor persoane care dețin 
informații privilegiate referitoare la un 
produs energetic angro:

(2) Interdicția stabilită la alineatul (1) se 
aplică numai următoarelor persoane care 
dețin informații privilegiate - și care au 
cunoștință de faptul că acestea sunt 
informații privilegiate - referitoare la un 
produs energetic angro:

Or. en

Amendamentul 206
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care persoana care deține 
informațiile privilegiate referitoare la un 
produs energetic angro este o persoană 
juridică, interdicțiile prevăzute la alineatul 
(1) se aplică în egală măsură persoanelor 
fizice care participă la decizia de a efectua 
tranzacția pe seama respectivei persoane 
juridice.

(3) În cazul în care persoana care deține 
informațiile privilegiate referitoare la un 
produs energetic angro este o persoană 
juridică, interdicțiile prevăzute la alineatul 
(1) se aplică în egală măsură persoanelor 
fizice care participă la decizia de a efectua 
tranzacția în numele și pe seama 
respectivei persoane juridice.

Or. pl

Justificare

Persoanele fizice care reprezintă persoane juridice acționează atât în numele persoanei 
juridice în cauză, cât și pe seama acesteia.
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Amendamentul 207
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care se declară o urgență 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 
994/2010, dacă participanții la piață 
acționează în conformitate cu 
responsabilitățile definite și cu planurile 
de urgență definite, nu se consideră că 
aceștia încalcă prezentul articol și nu li se 
aplică sancțiunile definite la articolul 13.

Or. en

Amendamentul 208
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care se declară o urgență 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 
994/2010, iar participanții la piață 
acționează în conformitate cu 
responsabilitățile și planurile lor de 
urgență, împotriva acestora nu se pot 
iniția proceduri pe baza articolului 13 al 
prezentului regulament.

Or. de

Justificare

Trebuie eliminată posibilitatea oricărei contradicții dintre prezentul regulament și 
regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze în caz de urgență. Într-o situație de 
urgență, prima prioritate trebuie să constea în menținerea securității aprovizionării, nu 
transparența pieței.
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Amendamentul 209
Teresa Riera Madurell

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 și în timp util
informațiile privilegiate referitoare la o 
întreprindere sau la instalațiile pe care 
respectivul participant sau întreprinderea-
mamă sau o întreprindere asociată le 
deține în proprietate sau le controlează sau 
ale căror aspecte operaționale intră în 
atribuțiile participantului sau ale 
întreprinderii-mamă sau întreprinderii 
asociate, în totalitate sau parțial.
Informațiile publicate includ informații 
care se referă la capacitatea și utilizarea
instalațiilor de producție, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze sau la capacitatea și utilizarea 
instalațiilor de GNL, inclusiv 
indisponibilitatea prevăzută sau 
neprevăzută a acestor instalații.

Or. en

Amendamentul 210
András Gyürk

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 

(4) Participanții la piață sunt obligați să
pună la dispoziția publicului informațiile 
privilegiate referitoare la o întreprindere 
sau la instalațiile pe care respectivul 
participant le deține în proprietate sau le 
controlează sau ale căror aspecte 
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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.

operaționale intră în atribuțiile 
participantului, în totalitate sau parțial.
Astfel de informații includ informații care 
se referă la capacitatea și utilizarea
instalațiilor de producție, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze sau la capacitatea și utilizarea 
instalațiilor de GNL.

Or. en

Amendamentul 211
Hannes Swoboda

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 și 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.

Or. en

Amendamentul 212
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 

(4) Participanții la piață sunt obligați să 
facă publice imediat și în mod efectiv
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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.

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.

Or. en

Justificare

Informațiile privilegiate trebuie puse la dispoziția tuturor participanților pe piață în cel mai 
scurt timp, pentru a preveni abuzurile.

Amendamentul 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un participant la piață poate amâna, pe 
propria răspundere, publicarea unor 
informații privilegiate pentru a nu aduce 
atingere intereselor sale legitime, cu 
condiția ca omisiunea în cauză să nu 
poată induce în eroare publicul și ca 
participantul la piață să poată asigura 
confidențialitatea respectivelor informații 
și să nu ia decizii cu privire la 
tranzacționarea de produse energetice 
angro pe baza acestor informații. În 
această situație participantul la piață 
trebuie să furnizeze informațiile în cauză 
agenției și autorităților naționale de 
reglementare competente ținând seama de 
dispozițiile articolului 7 alineatul (4).

eliminat

Or. en
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Justificare

În cazul în care s-a stabilit că este necesară publicarea informațiilor, nu ar trebui să existe 
necesitatea ca proprietarul respectivelor active să întârzie publicarea informațiilor. Acest 
lucru ar putea ridica semne de întrebare cu privire la o posibilă încercare de manipulare a 
pieței în rândul celorlalți participanți la piață.

Amendamentul 214
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un participant la piață poate amâna, pe 
propria răspundere, publicarea unor 
informații privilegiate pentru a nu aduce 
atingere intereselor sale legitime, cu 
condiția ca omisiunea în cauză să nu poată 
induce în eroare publicul și ca participantul 
la piață să poată asigura confidențialitatea 
respectivelor informații și să nu ia decizii 
cu privire la tranzacționarea de produse 
energetice angro pe baza acestor 
informații. În această situație participantul 
la piață trebuie să furnizeze informațiile în 
cauză agenției și autorităților naționale de 
reglementare competente ținând seama de 
dispozițiile articolului 7 alineatul (4).

Un participant la piață poate amâna, pe 
propria răspundere, publicarea unor 
informații privilegiate pentru a nu aduce 
atingere intereselor sale legitime, cu 
condiția ca omisiunea în cauză să nu poată 
induce în eroare publicul și ca participantul 
la piață să poată asigura confidențialitatea 
respectivelor informații și să nu ia decizii 
cu privire la tranzacționarea de produse 
energetice angro pe baza acestor 
informații. În această situație participantul 
la piață trebuie să furnizeze informațiile în 
cauză agenției și autorităților naționale de 
reglementare competente ținând seama de 
dispozițiile articolului 7 alineatul (4).
Pentru respectarea acestor dispoziții, 
participantul la piață stabilește 
mecanisme de restricționare a activelor, 
care trebuie aprobate de autoritatea 
competentă.

Or. en

Amendamentul 215
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un participant la piață poate amâna, pe 
propria răspundere, publicarea unor 
informații privilegiate pentru a nu aduce 
atingere intereselor sale legitime, cu 
condiția ca omisiunea în cauză să nu poată 
induce în eroare publicul și ca participantul 
la piață să poată asigura confidențialitatea 
respectivelor informații și să nu ia decizii 
cu privire la tranzacționarea de produse 
energetice angro pe baza acestor 
informații. În această situație participantul 
la piață trebuie să furnizeze informațiile în 
cauză agenției și autorităților naționale de 
reglementare competente ținând seama de 
dispozițiile articolului 7 alineatul (4).

Un participant la piață poate amâna, pe 
propria răspundere, cu cel mult 30 de zile, 
publicarea unor informații privilegiate 
pentru a nu aduce atingere intereselor sale 
legitime, cu condiția ca omisiunea în cauză 
să nu poată induce în eroare publicul și ca 
participantul la piață să poată asigura 
confidențialitatea respectivelor informații 
și să nu ia decizii cu privire la 
tranzacționarea de produse energetice 
angro pe baza acestor informații. În această 
situație participantul la piață trebuie să 
furnizeze informațiile în cauză agenției și 
autorităților naționale de reglementare 
competente ținând seama de dispozițiile 
articolului 7 alineatul (4).

Or. pl

Justificare

Un participant la piață care este incorect poate întârzia divulgarea informațiilor.

Amendamentul 216
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul articol se aplică și în cazul 
tranzacțiilor în care participantul la piață 
utilizează informații privilegiate pentru a 
acoperi pozițiile deschise, chiar dacă se 
limitează strict la pierderile fizice care 
rezultă în urma întreruperilor 
neprevăzute ale producției.

Or. en
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Justificare

Prin această interdicție se urmărește tocmai ca niciun participant să nu poată beneficia de 
informațiile privilegiate.

Amendamentul 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interzicerea tranzacțiilor bazate pe 
informații privilegiate menționată la 
alineatul (1) al prezentului articol nu se 
aplică:
(a) tranzacțiilor încheiate pentru a se 
achita de o obligație scadentă de 
dobândire sau cedare a unor produse 
energetice angro, în cazul în care această 
obligație decurge dintr-un acord încheiat 
înainte ca persoana respectivă să dețină 
informații privilegiate;
(b) tranzacțiilor realizate de producătorii 
de gaze și energie electrică, de operatorii 
de instalații de stocare a gazelor, de 
operatorii instalațiilor de import de GNL 
care își acoperă pierderea fizică imediată 
cauzată de întreruperea neprevăzută a 
producției.

Or. en

Amendamentul 218
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un participant la piață 
care deține informații privilegiate și poate 
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realiza tranzacții pe propria răspundere 
pentru a-și închide pozițiile deschise pe 
produse energetice angro dacă 
nerealizarea tranzacțiilor în cauză aduce 
prejudicii substanțiale stabilității tehnice 
sau economice a sistemului și funcționării 
pieței, participantul la piață trebuie să 
furnizeze de îndată aceste informații 
agenției și autorității naționale de 
reglementare, iar după închiderea 
pozițiilor deschise se aplică alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 219
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru are un sistem de 
licențe sau înființează un registru al 
tuturor întreprinderilor autorizate în 
statul membru respectiv care 
tranzacționează produse energetice angro.

Or. en

Amendamentul 220
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu 
dispune de un sistem de licențe, 
autoritatea națională de reglementare 
stabilește un sistem de înregistrare 
obligatorie pentru a se asigura existența 
unui registru complet care să includă 
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fiecare întreprindere care tranzacționează 
produse energetice angro pe piața statului 
membru respectiv. Detaliile sistemului de 
înregistrare ar trebui stabilite de către 
Comisie și autoritățile naționale de 
reglementare.

Or. en

Amendamentul 221
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare 
transmit agenției datele relevante 
referitoare la întreprinderile care 
desfășoară tranzacții angro. Agenția 
menține o bază de date pentru ca aceste 
date să fie accesibile publicului, pe care o 
actualizează cu regularitate.

Or. en

Amendamentul 222
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea națională de reglementare are 
competența de a retrage înregistrarea 
unei întreprinderi care tranzacționează 
produse energetice angro.

Or. en
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Amendamentul 223
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 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 și gaze.

Or. en


