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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind integritatea și transparența pieței energiei
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0726),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0407/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate adresate Președintelui său de parlamentele naționale 
privind conformitatea proiectului de act cu principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xx xxxx xxxx1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din x xxxxxx xxxx2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C ... /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C ... /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

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. Principalele elemente ale 
definițiilor ar trebui prevăzute în 
prezentul regulament. Cu toate acestea,
Comisia ar trebui să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește aceste norme detaliate. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale 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 participanților la piață. În 
cadrul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, Comisia ar trebui să trimită 
simultan, prompt și în mod corespunzător 
toate documentele relevante 
Parlamentului European și Consiliului, 
să implice strâns Parlamentul European 
și Consiliul în etapa pregătitoare și să 
invite periodic aceste instituții la 
reuniunile experților.
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Or. en

Justificare

Prezentul regulament prevede delegarea unor competențe importante Comisiei, acordându-i 
acesteia o libertate considerabilă de decizie cu privire la aspecte extrem de importante, dar 
tehnice. Actele delegate par să fie instrumentele potrivite care permit o flexibilitate suficientă 
pentru a adapta rapid normele la noile evoluții. Cu toate acestea, este important să se asigure 
o consultare extinsă și transparentă a diverșilor experți și actori implicați și să se permită 
componentelor autorității legislative să urmărească îndeaproape procesul decizional.

Amendamentul 2

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 energetice angro ar trebui să li se 
impună să transmită aceste informații 
agenției. Agenția poate înființa birouri de 
legătură amplasate în apropierea 
locurilor de tranzacționare importante.

Or. en

Justificare

Ar putea fi util ca agenția, aflată în Ljubljana, să înființeze birouri de legătură amplasate în 
apropierea piețelor și locurilor de tranzacționare importante, pentru a facilita contactele 
periodice cu participanții la piață și a dispune de toate informațiile necesare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce privește culegerea 

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce privește culegerea 
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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.

informațiilor referitoare la tranzacțiile cu 
produse energetice angro, Comisia ar
trebui să dispună de competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, care să stabilească 
termenul, forma și conținutul informațiilor 
pe care participanții la piață vor trebui să le 
prezinte. Obligațiile de raportare nu ar 
trebui să genereze costuri sau obligații 
administrative inutile pentru participanții 
la piață și ar trebui, așadar, să facă 
obiectul, în prealabil, al unei analize 
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 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 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. În 
cadrul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, Comisia ar trebui să trimită 
simultan, prompt și în mod corespunzător 
toate documentele relevante 
Parlamentului European și Consiliului și 
să implice strâns Parlamentul European 
și Consiliul în etapa pregătitoare, 
îndeosebi invitând aceste instituții la 
reuniunile experților.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament prevede delegarea unor competențe importante Comisiei, acordându-i 
acesteia o libertate considerabilă de decizie cu privire la aspecte extrem de importante, dar 



PR\860344RO.doc 9/45 PE460.835v01-00

RO

tehnice. Actele delegate par să fie instrumentele potrivite care permit o flexibilitate suficientă 
pentru a adapta rapid normele la noile evoluții. Cu toate acestea, este important să se asigure 
o consultare extinsă și transparentă a diverșilor experți și actori implicați și să se permită 
componentelor autorității legislative să urmărească îndeaproape procesul decizional.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În măsura în care monitorizarea și 
transparența pieței se bazează pe același 
fond de date, agenția ar trebui să 
garanteze că infrastructura de raportare 
ar putea fi folosită în ambele scopuri. Ar 
trebui asigurată consecvența datelor 
respective și ar trebui evitată raportarea 
dublă. În acest context, prezentul 
regulament ar trebui aliniat la Orientările 
de comitologie privind transparența 
datelor fundamentale în materie de 
energie electrică ale Grupului 
autorităților europene de reglementare în 
sectorul energiei electrice și al gazului 
(ERGEG).

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe un fond de date comun atât în scopul transparenței, cât și al monitorizării: 
în timp ce autoritățile de monitorizare ar trebui să aibă un acces integral și la datele 
sensibile, transparența servește la asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru 
toți participanții la piață. În timp ce REMIT vizează monitorizarea, proiectul de orientări ale 
ERGEG privind transparența datelor fundamentale în materie de energie electrică vizează 
aspecte legate de transparență. Deși, din considerente de monitorizare, ar putea fi necesară o 
gamă mai largă de date, o cantitate mare de date (cu privire, de exemplu, la capacitatea 
instalată și la producția de energie electrică planificată și cea efectivă) este necesară atât în 
scopul monitorizării, cât și al transparenței.
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Amendamentul 5

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. 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, 
agenția ar trebui încurajată să coopereze 
strâns cu Agenția Europeană pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor (ENISA).

Or. en

Justificare

Sistemul informatic este elementul sensibil în ceea ce privește garantarea unui nivel înalt de 
securitate operațională și a confidențialității. Prin urmare, ar trebui pus un accent deosebit 
pe cerințele de securitate legate de sistemul informatic. În acest context, cooperarea cu 
ENISA ar putea fi utilă și ar trebui încurajată.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritățile naționale de reglementare (19) Autoritățile naționale de reglementare 
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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.

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. 
Agenția ar trebui să se asigure că aceste 
competențe de investigare sunt exercitate 
consecvent în mod similar și proporțional. 
În acest scop, Comisia poate oferi 
îndrumări autorităților naționale de 
reglementare sau autorității desemnate.

Or. en

Justificare

ACER nu este responsabilă de realizarea investigațiilor, acestea țin în mod evident de 
responsabilitatea autorităților naționale competente. Pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile participanților la piață și pentru a evita discrepanțele în aplicarea REMIT în 
ansamblul UE, Comisia sau ACER ar trebui să ofere îndrumări cu privire la exercitarea 
acestor competențe de investigare.

Amendamentul 7

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

Justificare

Manipulările pieței de pe piețele angro de energie sunt relevante în special pentru dreptul 
privind înțelegerile, dacă vizează limitarea capacității. Investigarea cazurilor presupuse de 
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încălcare – dacă sunt vizați participanții la piață dominanți – ține de responsabilitatea 
autorităților naționale din domeniul concurenței (încălcarea articolului 102 din TFUE).

Amendamentul 8

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, cu efect de descurajare și 
armonizate în toate statele membre,
pentru a se evita situațiile în care cei care 
încalcă prezentul regulament se mută în 
statul membru cu legislația cea mai puțin 
severă, și să reflecte seriozitatea 
încălcărilor și eventualele beneficii 
obținute de pe urma tranzacțiilor bazate pe 
informații privilegiate și a manipulării 
pieței. Ținând seama de interacțiunile 
existente între tranzacțiile cu produse 
derivate pe energie electrică și gaze și 
tranzacțiile efective cu energie electrică și 
gaze, sancțiunile pentru nerespectarea 
prezentului regulament ar trebui să fie 
similare celor adoptate de statele membre 
la implementarea Directivei 2003/6/CE. 
Ținând cont de consultarea privind 
Comunicarea Comisiei din … intitulată 
„Consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare”, Comisia 
ar trebui să prezinte propuneri pentru a 
armoniza în mai mare măsură sistemele 
de sancțiuni din statele membre.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure condiții concurențiale echitabile și să se evite exploatarea de 
către traderi a punctelor slabe din procedurile în caz de încălcare a legii și sancțiunile din 
statele membre cu o legislație mai puțin severă. Acest lucru ar contraveni intenției de a crea o 
piață integrată a energiei în UE.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezentul regulament stabilește norme care 
interzic practicile abuzive pe piețele de 
energie angro ținând cont de 
caracteristicile specifice ale acestor piețe
și care sunt coerente cu cele aplicabile 
piețelor financiare. Regulamentul dispune 
monitorizarea piețelor angro de energie de 
către agenție.

Or. en

Justificare

Este necesar să se precizeze că REMIT ar trebui să se aplice ca „lex specialis” piețelor de 
energie angro în ansamblul lor, vizând, astfel, toate produsele energetice angro. Acest lucru 
va garanta securitate juridică și va clarifica situația pentru participanții la piață. REMIT ar 
trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale piețelor angro de energie, fapt care va 
favoriza dezvoltarea în continuare a pieței interne a energiei.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 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 
2004/39/CE și nici aplicării dispozițiilor 
dreptului european în domeniul 
concurenței în cazul practicilor care fac 
obiectul prezentului regulament.

Prezentul regulament se aplică tranzacțiilor 
cu produse energetice angro. Dispozițiile 
articolelor 3 și 4 nu se aplică 
instrumentelor financiare care nu sunt 
produse energetice angro.
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Justificare

Este necesar să se precizeze că REMIT ar trebui să se aplice ca „lex specialis” piețelor de 
energie angro în ansamblul lor, vizând, astfel, toate produsele energetice angro. Acest lucru 
va garanta securitate juridică și va clarifica situația pentru participanții la piață. REMIT ar 
trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale piețelor angro de energie, fapt care va 
favoriza dezvoltarea în continuare a pieței interne a energiei.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 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, autoritățile naționale din 
domeniul concurenței, dacă este necesar,
și autoritățile financiare competente 
cooperează pentru a asigura o abordare 
coordonată a controlului aplicării normelor 
pertinente.

Or. en

Justificare

Este necesar să se precizeze că REMIT ar trebui să se aplice ca „lex specialis” piețelor de 
energie angro în ansamblul lor, vizând, astfel, toate produsele energetice angro. Acest lucru 
va garanta securitate juridică și va clarifica situația pentru participanții la piață. REMIT ar 
trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale piețelor angro de energie, fapt care va 
favoriza dezvoltarea în continuare a pieței interne a energiei.
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Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când agenția îndeplinește sarcini 
în temeiul prezentului regulament, actele 
agenției, inclusiv solicitările și 
recomandările menționate la articolul 11 
alineatul (4) sunt adoptate de către 
director. Directorul ia în considerare 
îndrumările oferite de Consiliul 
autorităților de reglementare în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 713/2009.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure independența și autonomia directorului ACER, pentru a garanta că 
ACER poate acționa în interes european ca autoritate de supraveghere puternică. Este 
important totuși ca directorul ACER să își îndeplinească sarcinile în strânsă cooperare cu 
Consiliul autorităților de reglementare, profitând de consilierea acestuia. Acest aspect 
reflectă dispozițiile și spiritul Regulamentului privind ACER, care conferă un rol consultativ 
autorităților de reglementare cu privire la sarcinile realizate de ACER.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

De exemplu, 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 
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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

Justificare

În vederea aplicării regulamentului de către autoritățile de reglementare, este esențial să se 
dea exemple de aplicare a definițiilor abuzului de piață. Toate exemplele suplimentare vor 
clarifica domeniul de aplicare al REMIT atât pentru autoritățile de reglementare, cât și 
pentru participanții la piață. Ar trebui inclus cel puțin un exemplu suplimentar la articolul 2 
punctul 2 litera (a), pentru a se exemplifica și acțiunile de manipulare precum presiunile 
abuzive asupra pieței, inclusiv prin reducerea capacității. Acest exemplu se bazează pe un 
exemplu de manipulare a pieței din Directiva 2003/6/CE privind abuzul de piață, dar este 
adaptat la produsele energetice angro în locul instrumentelor financiare.

Amendamentul 14

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

Justificare

Pentru a spori securitatea și claritatea juridică, ar trebui adăugat că sunt vizate toate 
segmentele de piață. Astfel se clarifică faptul că definiția produselor energetice angro 
acoperă și piața de echilibrare.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) contractele de cumpărare sau de 
vânzare a certificatelor de emisii;

Or. en

Justificare

Piața de CO2 este strâns legată de piețele de energie și de gaz, întrucât au mai multe 
elemente de bază comune (cum ar fi nivelul cererii de energie electrică, prețurile cărbunelui 
și gazului) care duc la o interdependență a CO2 și a prețurilor angro ale energiei. Un număr 
semnificativ de participanți la piețele de carbon sunt și participanți la piețele angro de 
energie și de gaz, în special societățile de producere a energiei electrice. Prin urmare, un 
sistem de reglementare sectorial specific pieței angro de energie ar trebui să includă și 
contracte din cadrul sistemului UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de 
seră.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) instrumentele derivate legate de 
certificatele de emisii;

Or. en

Justificare

Piața de CO2 este strâns legată de piețele de energie și de gaz, întrucât au mai multe 
elemente de bază comune (cum ar fi nivelul cererii de energie electrică, prețurile cărbunelui 
și gazului) care duc la o interdependență a CO2 și a prețurilor angro ale energiei. Un număr 
semnificativ de participanți la piețele de carbon sunt și participanți la piețele angro de 
energie și de gaz, în special societățile de producere a energiei electrice. Prin urmare, un 
sistem de reglementare sectorial specific pieței angro de energie ar trebui să includă și 
contracte din cadrul sistemului UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de 
seră.
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Amendamentul 17

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 care nu încheie 
tranzacții în locuri de tranzacționare și 
nici nu achiziționează pe bază de contract 
produse standardizate admise la 
tranzacționare în locuri de tranzacționare
nu constituie produse energetice angro;

Or. en

Justificare

Întrucât consumatorii industriali finali pot participa și ei la piețele angro de energie, ei pot 
acumula o putere de piață care poate prezenta riscul unui abuz de piață din partea 
consumatorilor industriali de mari dimensiuni.

Amendamentul 18

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 anumit număr 
de megawați sunt considerate produse 
energetice angro. Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolul 15 și 
sub rezerva condițiilor prevăzute la 
articolele 16 și 17, care precizează 
numărul de megawați (pragul minim).

Or. en
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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 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „certificat de emisii” înseamnă un 
certificat astfel cum este definit la 
articolul 3 litera (a) din Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului1;
1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Justificare

Termenul „certificat de emisii” este definit printr-o trimitere la definiția certificatelor din 
Directiva 2003/87/CE.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. „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 
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un produs secundar al producerii de 
energie electrică, inclusiv un certificat de 
emisii sau orice alte unități recunoscute 
drept conforme cu Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. „participant la piață” înseamnă orice 
persoană care tranzacționează produse 
energetice angro, în special furnizorii, 
traderii și producătorii;

Or. en

Justificare

Termenul „participant la piață” este menționat în mai multe dispoziții, ca, de exemplu, la 
articolul 7, drept persoane obligate să raporteze tranzacțiile și ordinele de tranzacționare în 
conformitate cu prezentul regulament. Însă termenul „participant la piață” nu este definit. 
Din motive de securitate și claritate juridică, termenul „participant la piață” ar trebui 
definit.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8c. „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 
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produsele energetice angro fizice.

Or. en

Justificare

Termenul „piețe organizate” ar trebui înlocuit cu „locuri de tranzacționare”. Termenul 
„piețe organizate” ar însemna piețe reglementate și sisteme multilaterale de tranzacționare 
astfel cum sunt definite în MiFID. Revizuirea MiFID ar putea introduce o categorie 
suplimentară de sisteme de tranzacționare organizate. Pe piețele angro de energie însă, sunt 
esențiale și tranzacționarea la vedere a produselor fizice și locurile de tranzacționare în care 
au loc astfel de tranzacții. Pentru a se clarifica faptul că sunt acoperite atât locurile de 
tranzacționare a produselor financiare, cât și cele la vedere, termenul „piețe organizate” ar 
trebui înlocuit cu termenul „locuri de tranzacționare” și ar trebui definit la articolul 2.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul articol nu se aplică 
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.

(5) Prezentul articol nu se aplică 
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 
și nici tranzacțiilor încheiate pentru a 
acoperi poziții fizice limitate strict la 
pierderile rezultate în urma unor 
întreruperi neplanificate ale distribuției, 
înainte ca informațiile să fie comunicate 
pieței.

Or. en

Justificare

Acoperirea riscurilor ar trebui să fie și ea inclusă; cu toate acestea, în cazul unor întreruperi 
neplanificate ale distribuției, recuperarea deficitelor ar trebui să fie posibilă fără întârziere, 
pentru a se evita apariția creșterilor bruște nedorite ale prețurilor sau chiar a penelor 
generale de energie electrică. Pentru a profita de o astfel de situație, scutirea ar trebui 
limitată strict la volumul pierderilor rezultate în urma întreruperilor neplanificate ale 
producției. Totuși, termenul „prejudicii substanțiale” poate deveni și mai precis: „prejudicii 
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substanțiale stabilității tehnice sau economice a sistemului”.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (1) literele (a) și (c) nu se aplică 
unui participant la piață care deține 
informații privilegiate și poate realiza 
tranzacții pe responsabilitate proprie 
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. În acest caz, participantul la piață 
trebuie să publice informațiile imediat 
după ce și-a închis pozițiile și să prezinte 
agenției și autorităților naționale de 
reglementare un raport în această 
privință.

Or. en

Justificare
Acoperirea riscurilor ar trebui să fie și ea inclusă; cu toate acestea, în cazul unor întreruperi 
neplanificate ale producției, recuperarea deficitelor ar trebui să fie posibilă fără întârziere, 
pentru a se evita apariția creșterilor bruște nedorite ale prețurilor sau chiar a penelor 
generale de energie electrică. Pentru a profita de o astfel de situație, scutirea ar trebui 
limitată strict la volumul pierderilor rezultate în urma întreruperilor neplanificate ale 
producției. Totuși, termenul „prejudicii substanțiale” poate deveni și mai precis: „prejudicii 
substanțiale stabilității tehnice sau economice a sistemului”.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

viitoare a piețelor angro de energie, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
condițiilor prevăzute la articolele 16 și 17, 
care precizează definițiile de la articolul 2 
punctele 1-5. Comisia poate adopta acte 
delegate elaborate în strânsă cooperare cu 
agenția. Este extrem de important ca 
agenția sau Comisia să organizeze 
consultări adecvate cu părțile interesate în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 10 
din Regulamentul (CE) nr. 713/2009, 
precum și cu AEVMP, autoritățile 
naționale de reglementare, autoritățile 
naționale din domeniul concurenței și 
autoritățile financiare competente din 
statele membre.

Or. en

Justificare

În expunerea de motive din propunerea legislativă, Comisia afirmă că actele delegate privind 
colectarea datelor (articolul 7) se vor stabili pe baza proiectului de orientări elaborat de 
agenție. Ar fi util să se extindă implicarea agenției și la elaborarea actelor delegate, dacă se 
dovedește necesar. În plus, trebuie să se asigure faptul că, în procesul de elaborare, se iau în 
considerare avizele specializate ale tuturor părților interesate – după cum se subliniază în 
Regulamentul(CE) nr. 713/2009 de instituire a ACER.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Autorizarea participanților la piață

(1) Fiecare stat membru solicită ca, în 
lipsa unei autorizări ca întreprindere de 
investiții în conformitate cu Directiva 
2004/39/CE, activitatea participanților la 
piață să facă obiectul unei autorizări 
prealabile.
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(2) Statele membre instituie un registru al 
tuturor participanților la piață autorizați 
în conformitate cu prezentul regulament. 
Registrul este accesibil publicului. 
Registrul se actualizează în mod regulat.
(3) Autorizația este valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii și permite unui 
participant la piață să furnizeze serviciile 
sau să exercite activitățile pentru care a 
fost autorizat în întreaga Uniune, fie prin 
stabilirea unei sucursale, fie prin 
prestarea liberă a serviciilor. Statul 
membru gazdă nu poate solicita existența 
unui sediu sau prezența unor membri ai 
personalului pe teritoriul său.
(4) Autoritatea competentă nu eliberează 
nicio autorizație participantului la piață 
înainte de a se asigura pe deplin că 
participantul la piață îndeplinește toate 
cerințele prevăzute în actele delegate 
adoptate în conformitate cu alineatul (10). 
Statele membre se asigură: 
(a) că persoana juridică există;
(b) că membrii consiliului de 
administrație nu au cazier;
(c) că solicitantul are capacitatea tehnică, 
financiară și organizațională pentru a-și 
îndeplini sarcinile reglementare;
Statele membre se asigură că autoritățile
competente controlează activitatea 
participanților la piață pentru a verifica 
dacă aceștia îndeplinesc condițiile de 
desfășurare a activității prevăzute în 
prezentul regulament.
(5) Autoritatea competentă poate retrage 
autorizația eliberată unui participant la 
piață care:
(a) a obținut autorizația prin declarații 
false sau prin alte modalități 
neregulamentare;
(b) nu mai îndeplinește condițiile în care a 
fost acordată autorizația;



PR\860344RO.doc 25/45 PE460.835v01-00

RO

(c) a încălcat grav și sistematic condițiile 
de desfășurare a activității pentru 
participanții la piață prevăzute în 
prezentul regulament.

(6) Statele membre se asigură că orice 
participant la piață autorizat și 
supravegheat de autoritățile competente 
dintr-un alt stat membru în conformitate 
cu prezentul regulament este liber să 
tranzacționeze produse energetice pe 
piețele angro de pe teritoriul lor. Statele 
membre nu impun obligații suplimentare 
acestor participanți la piață cu privire la 
aspectele reglementate de prezentul 
regulament. În special, statele membre nu 
pot:
(a) impune cerințe naționale suplimentare 
privind licențele;
(b) percepe taxe naționale de 
reglementare (unice sau repetate) de la 
societățile participante la piața angro de 
energie;
(c) impune obligații naționale de 
raportare a tranzacțiilor/bilanțul sau 
ținerea evidenței se admite, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolul 17;

(d) solicita rapoarte de activitate naționale 
diferite în statele membre gazdă;
(e) aproba tarife de rețea care să 
descurajeze importurile și exporturile;
(f) solicita examinări naționale pentru 
tranzacțiile angro;
(g) impune cerințe legate de aprovizionare 
traderilor exclusiv angro (de exemplu, 
cerința de a înființa centre de apel pentru 
clienți sau stații de contorizare, de a 
institui servicii de mediere pentru clienții 
finali, de a publica termenii și condițiile 
generale pentru aprovizionarea clienților 
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finali).

(7) Taxele de autorizare pot fi percepute 
doar de autoritatea de reglementare din 
statul de origine pe baza costului 
procesului de acordare a licenței.
(8) Prezentul articol nu se aplică 
participanților la piață care 
tranzacționează un volum de megawați 
sub un anumit prag.
(9) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
condițiilor prevăzute la articolele 16 și 17 
cu scopul de a stabili:
(a) cerințele și domeniul de aplicare ale 
autorizării;
(b) procedurile de eliberare și de 
respingere a cererilor de autorizare; 
(c) condițiile de retragere; precum și
(d) pragul pentru participanții la piață 
menționat la alineatul (9) (regula 
pragului minim).

Or. en

Justificare

Comisia nu are în vedere un sistem de acordare a licențelor la nivel sectorial specific pentru 
traderii de produse energetice. Acest lucru ar însemna că întreprinderile de tranzacționare a 
produselor energetice vizate de REMIT și care nu se află sub incidența legislației MiFID nu 
vor fi vizate de cerințele privind înregistrarea la nivelul întregii UE. REMIT ar trebui să 
remedieze această lacună și să prevadă elaborarea unui sistem de acordare a licențelor 
adaptat traderilor de produse energetice care să permită controlarea capacității 
participanților la piață și a intenției de a respecta REMIT și evitarea aplicării cerințelor 
împovărătoare impuse traderilor financiari prin legislația din domeniul financiar.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
cooperează cu agenția în cadrul activității 
de monitorizare a piețelor angro de energie 
menționată la alineatul (1). În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare au 
acces la informațiile pertinente deținute de 
agenție, pe care aceasta le-a strâns în 
conformitate cu alineatul (1), sub rezerva 
dispozițiilor articolului 8 alineatul (2).

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
cooperează cu agenția în cadrul activității 
de monitorizare a piețelor angro de energie 
menționată la alineatul (1). În acest scop, 
autoritățile naționale de reglementare au 
acces la informațiile pertinente deținute de 
agenție, pe care aceasta le-a strâns în 
conformitate cu alineatul (1), sub rezerva 
dispozițiilor articolului 8 alineatul (2). 
Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor 
legislației naționale prin care se conferă 
autorităților naționale de reglementare 
sau altor organisme naționale competente 
competența de a colecta date suplimentare 
privind piețele angro de energie, altele 
decât datele raportate agenției.

Or. en

Justificare

Monitorizarea adecvată a pieței poate presupune un grad suplimentar de flexibilitate la nivel 
național pentru a facilita supravegherea mai bună și mai atentă a tranzacționării produselor 
energetice angro.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin o dată pe an, agenția prezintă 
Comisiei un raport cu privire la activitățile 
sale desfășurate în temeiul prezentului 
regulament. Aceste rapoarte aduc în atenția 
Comisiei deficiențele în ceea ce privește 
regulile, standardele și procedurile 
specifice pieței care ar putea favoriza 
tranzacțiile bazate pe informații 

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

care ar putea favoriza tranzacțiile bazate pe 
informații privilegiate și manipularea pieței 
sau ar putea submina piața internă. 
Rapoartele menționate pot fi prezentate în 
combinație cu raportul menționat la 
articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 713/2009.

Or. en

Justificare

Agenția ar trebui să răspundă în fața Comisiei și a Parlamentului, care este reprezentat și în 
consiliul de administrație al ACER și ar trebui să se asigure faptul că raportul este făcut 
public.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
primul paragraf, actele delegate menționate 
în respectivul paragraf pot stabili un cadru 
care să nu aibă caracter obligatoriu pentru 
a permite piețelor organizate și sistemelor 
de potrivire a ordinelor sau sistemelor de 
raportare a tranzacțiilor să furnizeze 
agenției o evidență a tranzacțiilor cu 
energie angro.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
primul paragraf, actele delegate menționate 
la respectivul paragraf pot stabili un cadru 
obligatoriu pentru a permite locurilor de 
tranzacționare și sistemelor de potrivire a 
ordinelor sau sistemelor de raportare a 
tranzacțiilor să furnizeze agenției o 
evidență a tranzacțiilor cu energie angro 
și/sau datele fundamentale pe care le 
dețin.

Or. en

Justificare

Locurile de tranzacționare vor fi o sursă importantă de monitorizare a piețelor angro de 
energie. Produsele energetice angro tranzacționate în locurile de tranzacționare organizate 
sunt în general cele mai lichide, atrag participarea cea mai largă a utilizatorilor și a 
investitorilor și pot servi drept referință pentru stabilirea și formarea prețurilor energiei 
pentru utilizatorii și consumatorii din UE. În scopul monitorizării produselor energetice 
angro, agenția ar trebui să aibă acces integral la aceste date. Întrucât locurile de 
tranzacționare dețin date fundamentale, ele ar trebui obligate să le pună la dispoziția ACER.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele delegate permit raportarea 
tranzacțiilor cu produse conexe.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele delegate prevăd plata unor taxe de 
către participanții la piață care raportează 
date în conformitate cu prezentul 
regulament. Taxele reflectă costurile 
suportate de agenție legate de 
funcționarea și întreținerea sistemelor 
necesare de colectare și gestionare a 
datelor pentru a-i permite să își 
îndeplinească atribuțiile care îi revin în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o autoritate desemnată care a primit 
informații relevante în conformitate cu 
dispozițiile naționale pentru a colecta date 
specifice privind piețele producției de 
energie.
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Or. en

Justificare

Dacă autoritățile naționale dispun deja de informații cu privire la  piața națională de 
energie, nu ar trebui creată nicio sarcină birocratică suplimentară de notificare obligatorie.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Participanții la piață furnizează agenției 
și autorităților naționale de reglementare 
informații referitoare la capacitatea 
instalațiilor de producție, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze în scopul monitorizării tranzacțiilor de 
pe piețele angro de energie.

(4) Participanții la piață furnizează agenției 
și/sau autorității naționale de reglementare 
informații precum cele referitoare la 
capacitatea instalațiilor de producție, 
inclusiv costurile lor marginale, de
stocare, consum sau transport de energie 
electrică sau de gaze în scopul 
monitorizării tranzacțiilor de pe piețele 
angro de energie. Această cerință de 
raportare se limitează la datele și 
informațiile care nu au fost deja raportate 
locurilor de tranzacționare, operatorilor 
de sisteme de transport sau altor entități 
pentru a fi publicate conform obligațiilor 
legate de transparența informațiilor. 
Obligațiile de raportare ale participanților 
la piață se reduc prin colectarea 
informațiilor necesare sau a unor părți 
ale acestora din surse existente, cum ar fi 
infrastructura de raportare regională sau 
națională existentă, atunci când este 
posibil.  Datele deja raportate se pun la 
dispoziția agenției de către operatorii de 
sisteme de transport sau de către alte 
entități de colectare a datelor relevante 
responsabile de colectarea datelor.

Or. en

Justificare

Raportarea datelor fundamentale ar trebui standardizată cât mai mult posibil pentru a limita 
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povara impusă participanților la piață și ar trebui armonizată cu structura de raportare a 
datelor fundamentale a operatorilor de sisteme de transport și a altor platforme.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a evita raportarea dublă și 
obligațiile administrative inutile, actele 
delegate adoptate de Comisie în temeiul 
prezentului articol evită suprapunerile și 
asigură compatibilitatea cu cerințele de 
raportare din alte acte legislative 
aplicabile, precum Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 
24 iunie 2010 privind informarea 
Comisiei cu privire la proiectele de 
investiții în infrastructura energetică din 
cadrul Uniunii Europene. Actele delegate 
clarifică și modul de aplicare a scutirii 
prevăzute la alineatul (2).

Or. en

Justificare

Entitățile supuse obligației de raportare nu ar trebui să fie obligate să raporteze aceleași 
informații de două ori și unor organisme europene diferite, eventual în formate, cu un 
conținut și în termene diferite. Comisia Europeană ar trebui să acorde atenție acestor aspecte 
la elaborarea actelor delegate.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Agenția poate înregistra un registru 
de tranzacții în conformitate cu articolul 
51 din [Regulamentul privind 
infrastructura pieței europene –
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2010/0250(COD)].

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Agenția poate înființa birouri de 
legătură în apropierea locurilor de 
tranzacționare importante, dacă agenția 
consideră că acest lucru este necesar 
pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor 
care îi revin în conformitate cu articolele 
7 și 11.

Or. en

Justificare

Ar putea fi util ca agenția, aflată în Ljubljana, să înființeze birouri de legătură amplasate în 
apropierea piețelor și locurilor de tranzacționare importante, pentru a facilita contactele 
periodice cu participanții la piață și a dispune de toate informațiile necesare.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția trebuie să asigure
confidențialitatea, integritatea și protecția 
informațiilor primite în temeiul articolului 
7. Agenția ia măsuri pentru a preveni orice 
utilizare abuzivă a informațiilor păstrate în 
sistemele sale.

(1) Agenția, autoritățile naționale de 
reglementare, autoritățile financiare 
competente, autoritățile naționale din 
domeniul concurenței, registrele de 
tranzacții și alte autorități relevante
asigură confidențialitatea, integritatea și 
protecția informațiilor primite în temeiul 
articolului 7. Agenția ia măsuri pentru a 
preveni orice utilizare abuzivă a 
informațiilor păstrate în sistemele sale.
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Or. en

Justificare

Ar trebui garantat un nivel maxim de confidențialitate, așa că este necesar ca aceste dispoziții 
stricte să se aplice tuturor organismelor publice implicate în sistemul de creștere a 
transparenței și integrității pieței angro de energie.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția identifică sursele de risc 
operațional și le reduce la minimum prin 
instituirea unor sisteme, mijloace de 
control și proceduri adecvate.

Agenția identifică sursele de risc 
operațional și le reduce la minimum prin 
instituirea unor sisteme, mijloace de 
control și proceduri adecvate. 
Instrumentele informatice ale agenției 
trebuie să respecte cele mai înalte 
standarde existente în materie de 
securitate.

Or. en

Justificare

Prelucrarea unei cantități uriașe de date comerciale extrem de sensibile prezintă riscul ca 
agenția să devină victima unor intruziuni în sistemul său informatic sau a altor tipuri de 
atacuri informatice. Recenta fraudare și manipulare a inventarelor ETS a demonstrat 
vulnerabilitatea datelor privind tranzacțiile. Prin urmare, dispozițiile referitoare la 
securitatea informatică trebuie consolidate pentru a asigura conformitatea cu cele mai înalte 
standarde existente în materie de securitate.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Agenția poate decide să facă publice 
anumite informații pe care le deține, cu 
condiția ca informațiile sensibile din punct 
de vedere comercial referitoare la anumiți 

2. Agenția poate decide să facă publice 
anumite informații pe care le deține, cu 
condiția ca informațiile sensibile din punct 
de vedere comercial referitoare la anumiți 



PE460.835v01-00 34/45 PR\860344RO.doc

RO

participanți la piață sau la anumite 
tranzacții să nu fie divulgate.

participanți la piață sau la anumite 
tranzacții să nu fie divulgate sau să nu 
poată fi deduse.

Or. en

Justificare

Cerințele privind consolidarea confidențialității.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile naționale de reglementare 
asigură aplicarea interdicțiilor prevăzute la 
articolele 3 și 4.

1. Autoritățile naționale de reglementare 
sau autoritățile desemnate asigură 
aplicarea interdicțiilor prevăzute la 
articolele 3 și 4.

Or. en

Justificare

Răspunderea finală pentru atribuirea autorității responsabile cu aplicarea REMIT ar trebui 
să țină seama de arhitectura instituțională specifică la nivel național pentru punerea în 
aplicare a legislației în domeniul concurenței. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea 
de a determina autoritatea națională responsabilă cu executarea REMIT.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Răspunderea finală pentru atribuirea autorității responsabile cu aplicarea REMIT ar trebui 
să țină seama de arhitectura instituțională specifică la nivel național pentru punerea în 
aplicare a legislației în domeniul concurenței. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea 
de a determina autoritatea națională responsabilă cu executarea REMIT.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) în colaborare cu alte autorități sau 
întreprinderi de pe piață, inclusiv cu 
departamentele de supraveghere a pieței 
din locurile de tranzacționare;

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea unei supravegheri eficace a pieței, este deosebit de important ca, atunci 
când monitorizează piețe angro de energie, agenția să coopereze cu autoritățile naționale de 
reglementare, cu autoritățile financiare competente și cu departamentele de supraveghere a 
pieței din locurile de tranzacționare. Prin urmare, ar trebui clarificată posibilitatea de a 
coopera cu departamentele de supraveghere a pieței din locurile de tranzacționare.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenția trebuie să se asigure că 
autoritățile naționale de reglementare își 
îndeplinesc în mod coordonat sarcinile care 
le revin în temeiul prezentului regulament.

1. Agenția trebuie să se asigure că 
autoritățile naționale de reglementare sau 
autoritățile desemnate își îndeplinesc în 
mod coordonat sarcinile care le revin în 
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temeiul prezentului regulament.
Autoritățile naționale de reglementare 
cooperează cu agenția și unele cu altele în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin 
în temeiul prezentului regulament.

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

Or. en

Justificare

Dacă statele membre au răspunderea finală pentru atribuirea autorității responsabile cu 
aplicarea REMIT, acest fapt necesită de asemenea modificarea articolului 11. Toate 
autoritățile naționale competente relevante ar trebui să fie implicate în cooperarea la nivel 
european dintre autoritățile de reglementare.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile naționale de reglementare 
informează agenția cât mai exact cu putință 
atunci când au motive întemeiate să 
suspecteze că se săvârșesc sau s-au săvârșit 
acte contrare dispozițiilor prezentului 
regulament fie în statul lor membru, fie în 
altul.

2. Autoritățile naționale de reglementare 
sau autoritățile desemnate informează 
agenția cât mai exact cu putință atunci când 
au motive întemeiate să suspecteze că se 
săvârșesc sau s-au săvârșit acte contrare 
dispozițiilor prezentului regulament fie în 
statul lor membru, fie în altul.

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

În cazul în care suspectează săvârșirea unor 
acte care influențează piețele angro de 
energie sau prețurile produselor energetice 
angro din respectivul stat membru, o 
autoritate națională de reglementare sau o 
autoritate desemnată poate solicita 
agenției să ia măsuri în conformitate cu 
alineatul (3) litera (b), dacă aceste acte 
afectează instrumentele financiare care 
fac obiectul dispozițiilor de la articolul 9 
din Directiva 2003/6/CE și/sau alineatul 
(4) de la prezentul articol.

Or. en
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Justificare

Dacă statele membre au răspunderea finală pentru atribuirea autorității responsabile cu
aplicarea REMIT, acest fapt necesită de asemenea modificarea articolului 11. Toate 
autoritățile naționale competente relevante ar trebui să fie implicate în cooperarea la nivel 
european dintre autoritățile de reglementare.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția trebuie să dispună de resursele 
financiare și umane suplimentare 
necesare pentru a-și îndeplini adecvat 
sarcinile suplimentare care îi sunt alocate 
în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

ACER nu a fost instituită inițial pentru a se ocupa într-o măsură atât de mare de 
monitorizarea pieței angro de energie. Pentru a-și îndeplini corespunzător funcțiile, aceasta 
ar trebui să dispună de resursele suplimentare necesare.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile naționale de reglementare 
informează autoritatea financiară 
competentă din statul lor membru și 
agenția atunci când au motive întemeiate să 
suspecteze că, pe piețele angro de energie, 
se săvârșesc sau s-au săvârșit acte care 
constituie un abuz de piață în sensul 
Directivei 2003/6/CE și care influențează 
instrumentele financiare vizate de 
dispozițiile articolului 9 din directiva 

(a) autoritățile naționale de reglementare 
sau autoritatea desemnată informează 
autoritatea financiară competentă din statul 
lor membru și agenția atunci când au 
motive întemeiate să suspecteze că, pe 
piețele angro de energie, se săvârșesc sau 
s-au săvârșit acte care constituie un abuz de 
piață în sensul Directivei 2003/6/CE și care 
influențează instrumentele financiare vizate 
de dispozițiile articolului 9 din directiva 
menționată. În acest sens, autoritățile 
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menționată; naționale de reglementare sau autoritățile 
desemnate pot stabili forme adecvate de 
cooperare cu autoritatea financiară 
competentă din statul lor membru;

Or. en

Justificare

Dacă statele membre au răspunderea finală pentru atribuirea autorității responsabile cu 
aplicarea REMIT, acest fapt necesită de asemenea modificarea articolului 11. Toate 
autoritățile naționale competente relevante ar trebui să fie implicate în cooperarea la nivel 
european dintre autoritățile de reglementare.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritatea financiară competentă a unui 
stat membru informează ESMA și agenția 
atunci când are motive întemeiate să 
suspecteze că, pe piețele angro de energie 
dintr-un alt stat membru, se săvârșesc sau 
s-au săvârșit acte care încalcă dispozițiile 
articolelor 3 și 4.

(c) autoritatea financiară competentă a unui 
stat membru informează autoritatea 
națională de reglementare, AEVMP și 
agenția atunci când are motive întemeiate 
să suspecteze că, pe piețele angro de 
energie dintr-un alt stat membru, se 
săvârșesc sau s-au săvârșit acte care încalcă 
dispozițiile articolelor 3 și 4.

Or. en

Justificare

În timp ce articolul 11 prevede o cooperare la nivelul UE între agenție, AEVMP, autoritățile 
naționale de reglementare competente și autoritățile naționale financiare competente, 
articolul 11 alineatul (3) litera (c) prevede ca autoritatea financiară competentă să informeze 
AEVMP și agenția dacă suspectează comiterea unor acte de abuz de piață menționate la 
articolele 3 și 4. În cazul în care autoritatea financiară competentă este una națională, 
aceasta ar trebui, de asemenea, să fie obligată să informeze autoritatea națională competentă 
de reglementare pentru a facilita monitorizarea abuzului de piață în conformitate cu REMIT.
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare care 
primesc o cerere de informații în 
conformitate cu alineatul (4) litera (a) sau 
care primesc o cerere de demarare a unei 
anchete în cazul unei presupuse încălcări în 
conformitate cu alineatul (4) litera (b) 
trebuie să ia imediat măsurile necesare 
pentru a da curs respectivei cereri. În cazul 
în care nu este în măsură să prezinte de 
îndată informațiile solicitate, autoritatea 
națională de reglementare trebuie să 
notifice fără întârziere motivele agenției.

Autoritățile naționale de reglementare sau 
autoritățile desemnate care primesc o 
cerere de informații în conformitate cu 
alineatul (4) litera (a) sau care primesc o 
cerere de demarare a unei anchete în cazul 
unei presupuse încălcări în conformitate cu 
alineatul (4) litera (b) trebuie să ia imediat 
măsurile necesare pentru a da curs 
respectivei cereri. În cazul în care nu este 
în măsură să prezinte de îndată informațiile 
solicitate, autoritatea națională de 
reglementare trebuie să notifice fără 
întârziere motivele agenției.

Or. en

Justificare

Dacă statele membre au răspunderea finală pentru atribuirea autorității responsabile cu
aplicarea REMIT, acest fapt necesită de asemenea modificarea articolului 11. Toate 
autoritățile naționale competente relevante ar trebui să fie implicate în cooperarea la nivel 
european dintre autoritățile de reglementare.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Până la 31 decembrie 2012 
trebuie stabilite standarde minime pentru 
sancțiuni cu scopul de a avansa în 
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privire la orice modificare ulterioară care 
are un efect asupra acestora.

vederea realizării unui sistem de sancțiuni 
complet armonizat. Statele membre 
notifică Comisiei respectivele dispoziții 
până cel târziu la... și o informează fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară care are un efect asupra acestora.

Or. en

Justificare

Manipularea pieței ar trebui să fie sancționată în mod egal pe întreg teritoriul UE pentru a 
evita ca societățile care încalcă dispozițiile REMIT să se stabilească în state membre care 
aplică sancțiuni mai puțin severe. În prezent, Comisia realizează o consultare privind 
„Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare” (COM(2010)716). 
După încheierea acestei consultări, Comisia prezintă o propunere pentru a armoniza și mai 
mult sancțiunile și cerințele minime de stabilire pentru sancțiuni la nivelul UE. 

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În timpul negocierilor legate de dispozițiile privind actul delegat, Consiliul și Parlamentul au 
convenit, ca formulă standard, asupra unei abordări 2+2 luni. Această formulă ar trebui 
menținută, deoarece are avantajul de a permite o intrare rapidă în vigoare a actului delegat, 
dacă acesta nu pare a fi problematic, dar permite, de asemenea, Parlamentului să dispună de 
timp suficient pentru o procedură de prezentare de obiecții (care trebuie să înceapă în cadrul 
comisiei, printr-un vot, iar apoi trebuie să fie confirmată în plen).
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele privind colectarea datelor 
prevăzute la articolul 7 se aplică după 
intrarea în vigoare a actelor delegate 
relevante prevăzute la articolul 7 alineatul 
(1) și articolul 7 alineatul (4). Agenția ar 
trebui să ofere îndrumări cu privire la 
aplicarea cerințelor privind colectarea 
datelor.

Or. en

Justificare

Cerințele privind colectarea datelor pot fi puse în aplicare doar după adoptarea actelor 
delegate. De îndată ce sunt stabilite cerințele și formatul de transmitere a datelor, trebuie să 
se acorde timp suficient autorităților de reglementare și participanților la piață pentru a se 
adapta acestui regim. ACER ar trebui să ofere îndrumări cu privire la modul de aplicare a 
acestor norme.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Istoricul dosarului

Propunerea de regulament prezentată de Comisie („REMIT” – Regulament privind 
integritatea și transparența pieței energiei) stabilește cadrul juridic la nivelul UE pentru a evita 
abuzul de piață și manipularea pieței în sectorul energiei (gaze și energie electrică).

De ce avem nevoie de o abordare specifică sectorului?

Acest cadru trebuie să fie specific piețelor angro de energie, în plus față de reglementările 
care există deja pentru piețele financiare1. Caracteristicile inerente ale produselor energetice, 
comportamentele abuzive specifice pieței energiei (cum ar fi reținerea activelor de producție 
energetică), precum și diferitele obiective de reglementare necesită o abordare specifică 
sectorului, păstrând totodată principii compatibile și coerente cu reglementările privind piața 
financiară. În contextul integrării piețelor naționale ale energiei într-o piață europeană unică, 
este necesar un cadru la nivelul UE.

Practicile neloiale privind piețele angro de energie afectează atât de mult nivelul prețurilor 
încât acestea nu își pot îndeplini rolul de a transmite semnale clare centralelor electrice, 
persoanelor fizice și întreprinderilor în ceea ce privește o utilizare optimă a energiei, nu pot 
oferi orientări privind investițiile rezonabile în infrastructura energetică și nu pot încuraja 
utilizarea eficientă a energiei. În schimb, astfel de practici pot cauza o volatilitate crescută a 
prețurilor, pot conduce la prețuri ridicate la energie pentru consumatorii finali (atât cetățeni, 
cât și societăți) și pot submina încrederea potențialilor investitori în proiectele de 
infrastructuri energetice. Transparența piețelor energiei este o condiție prealabilă pentru o mai 
bună integrare a pieței UE a energiei, care ar trebui să aducă avantaje importante pentru 
consumatori. Prin urmare, „REMIT” funcționează ca instrument-cheie pentru realizarea 
obiectivului stabilit de Consiliul European, și anume realizarea pieței interne până în 20142.

Regulamentul interzice abuzul de piață sub forma „tranzacțiilor bazate pe informații 
privilegiate” [articolul 1 alineatul (1) și articolul 3] și „manipulării pieței” [articolul 2 
alineatul (2) și articolul 4] în ceea ce privește produsele energetice angro (energie electrică și 
gaze). Acesta obligă participanții la piață să publice informații privilegiate [articolul 4 
alineatul (4)].

Actorul principal în monitorizarea tranzacțiilor de pe piață este nou înființata Agenție pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Articolul 7 din 
regulament impune participanților la piață să furnizeze agenției o evidență a tranzacțiilor lor 
cu produse energetice angro. Agenția monitorizează aceste date și prezintă anual rapoarte 
Comisiei Europene (articolul 6). Agenția partajează informațiile pe care le colectează cu alte 
organisme, în special cu autorități naționale de reglementare, autorități financiare și din 
domeniul concurenței din statele membre (articolul 8).

                                               
1 În special Directiva 2003/6/CE privind abuzul de piață (MAD - 2003/6/CE) și Directiva privind piețele 
instrumentelor financiare (MiFID - 2004/39/CE). 
2 Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011, punctul 4 privind energia.
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Punerea în aplicare a interdicțiilor privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate și 
manipularea pieței le revine autorităților naționale competente, și anume autorităților de 
reglementare care trebuie să fie împuternicite de statele membre cu competențele 
corespunzătoare (articolul 10). Statele membre prevăd, de asemenea, sancțiuni pentru cazurile 
de încălcare a regulamentului (articolul 13).

Regulamentul stabilește un sistem de cooperare și coordonare între agenție și autoritățile 
naționale de reglementare (articolul 11). Autoritățile naționale de reglementare se informează 
reciproc și informează ACER atunci când există motive justificate să suspecteze practici de 
încălcare a regulamentului. ACER va avea competența de a solicita informații autorităților 
naționale, de a le cere să desfășoare anchete sau să convoace grupuri de anchetă compuse din 
reprezentanți de la mai multe autorități pentru cazurile transfrontaliere. Autoritățile din 
domeniul energiei ar trebui, de asemenea, să informeze autoritățile financiare în cazul în care 
suspectează o încălcare a Directivei privind abuzul de piață și vice-versa, în cazul în care 
suspectează o încălcare a prezentului regulament [articolul 11 alineatul (3)].

Propunerea de regulament include dispoziții pentru a asigura confidențialitatea și securitatea 
datelor colectate și publicate de agenție, precum și secretul profesional în legătură cu 
informațiile confidențiale.

Comisia propune să existe posibilitatea de a actualiza prezentul regulament sau de a specifica 
mai bine cerințele din acesta prin intermediul actelor delegate - mai ales în ceea ce privește 
definițiile și forma și conținutul colectării de date. Procedura pentru actele delegate este 
prevăzută la articolele 15, 16 și 17.

Regulamentul ar urma să se aplice direct în toate statele membre, fără să fie nevoie de măsuri 
de transpunere.

Poziția raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei și abordarea sa specifică sectorului care se 
concentrează pe sectorul energetic pentru a evita abuzul de piață. Structura propunerii și 
mecanismele propuse pentru aplicarea regulamentului sunt foarte bune; cu toate acestea, se 
pot aduce unele îmbunătățiri, care se pot regăsi în proiectul de raport.

Domeniul de aplicare

Regulamentul ar trebui să vizeze și piețele de CO2 din cadrul sistemului UE de comercializare 
a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră. Piața de CO2 este strâns legată de piețele energiei 
electrice și gazelor. Acestea au în comun mai multe elemente de bază, cum ar fi nivelul cererii 
de energie electrică, prețurile cărbunelui și gazului și activitatea economică. Prin urmare, 
prețurile CO2 și prețurile angro la energie sunt interdependente. Un număr semnificativ de 
participanți la piețele de carbon sunt și participanți la piețele angro de energie electrică și de 
gaz, în special societățile de producere a energiei electrice. Prin urmare, un sistem de 
reglementare sectorial specific pieței angro de energie ar trebui să includă și contracte din 
cadrul sistemului UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.

Piața petrolului și cărbunelui este, de asemenea, interconectată cu piețele gazelor și energiei 
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electrice. Evoluția pieței petrolului și cărbunelui poate avea impact și asupra pieței energiei 
electrice și gazelor. Cu toate acestea, aceste piețe au o dimensiune globală și nu pot fi aplicate 
adecvat la nivelul UE. Participanții la piață din aceste sectoare ar trebui să fie invitați să 
furnizeze informații ceea ce ar spori transparența și integritatea piețelor reglementate ale 
energiei din UE pentru energie electrică și gaze, fără a face obiectul unui mecanism de control 
și de aplicare a legii.

Regula minimă

Pentru a evita obstacolele în calea liberalizării piețelor energiei, regulamentul nu ar trebui să 
se aplice participanților la piață de foarte mici dimensiuni și, implicit, tranzacțiilor sub un 
anumit volum. Acest lucru scutește noii operatori intrați pe piață să se confrunte cu o sarcină 
prohibitivă impusă la intrarea pe piețele energiei. Participanții la piață care tranzacționează 
cantități care se află sub un anumit prag nu ar trebui să aibă obligația de a-și comunica 
tranzacțiile și nici de a îndeplini cerințele în materie de licențe (regula de minimis).

Definiții

Mai multe definiții pot fi îmbunătățite deoarece majoritatea definițiilor utilizate au fost 
preluate din Directiva MAD („Directiva privind abuzul de piață”) care, între timp, nu mai este 
în vigoare.  Se poate mai ales adăuga un exemplu grăitor a ceea ce reprezintă o manipulare a 
pieței. În plus, unele definiții suplimentare pot spori claritatea juridică a textului: inclusiv 
definițiile pentru „participanți la piață” și „locuri de tranzacționare”.

Rolul agenției

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei are un rol 
cheie în aplicarea prezentului regulament. Prin urmare, aceasta ar trebui să dispună de resurse 
financiare și umane adecvate și ar trebui să poată institui birouri de legătură situate aproape de 
principalele locuri de tranzacționare. Pe baza experienței pe care o va acumula în 
monitorizarea pieței, aceasta ar trebui să poată să elaboreze proiecte de acte delegate care să 
fie adoptate de Comisie. Raportul său anual referitor la monitorizarea pieței angro în 
conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie înaintat și Parlamentului și publicat 
pentru a spori responsabilizarea.

În plus, s-ar putea avea în vedere posibilitatea ca agenția să servească în viitor ca registru de 
tranzacții pentru tranzacțiile financiare specifice energiei. Acest lucru ar facilita operațiunile 
traderilor de produse energetice, deoarece aceștia nu ar mai trebui să comunice tranzacțiile la 
registrul de tranzacții pentru sectorul financiar în conformitate cu EMIR („Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene”) și ar oferi agenției un instrument pentru asigurarea 
unei finanțări suficiente pentru noile activități în temeiul REMIT.

Sistemul de licențe

Pentru a consolida instrumentele de punere în aplicare a prezentului regulament, raportorul a 
propus introducerea unui sistem de licențe pentru traderii de produse energetice, conform 
căruia licența ar putea fi retrasă în caz de încălcare a prezentului regulament. O licență 
aprobată într-un stat membru ar trebui să fie valabilă în întreaga Uniune. Sistemul de licențe 
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nu ar trebui să sporească birocrația și ar fi obligatoriu doar pentru traderii care efectuează 
tranzacții peste un anumit prag.

Comunicarea datelor

Comisia (și agenția) ar trebui să minimizeze sarcina de raportare prin utilizarea datelor 
disponibile ori de câte ori este posibil și prin clarificarea modului în care societățile ar trebui 
să furnizeze informații în temeiul diferitelor regulamente și directive aplicabile. În același 
timp, legislațiile naționale pot conferi autorităților naționale de reglementare sau altor 
organisme naționale competente competența de a colecta date suplimentare privind piețele
angro de energie, altele decât datele comunicate agenției.

Sancțiuni armonizate la nivelul UE

Manipularea pieței ar trebui să fie sancționată în mod egal pe întreg teritoriul UE pentru a 
evita ca societățile care încalcă dispozițiile REMIT să se stabilească în state membre care 
aplică sancțiuni mai puțin severe. Comisia ar trebui, prin urmare, să prezinte până la sfârșitul 
lui 2012, propuneri pentru a armoniza mai mult sancțiunile și a institui cerințe minime pentru 
sancțiuni la nivelul UE.

Confidențialitatea și sistemele informatice

Raportorul a prezentat mai multe sugestii în încercarea de a consolida protecția datelor 
comerciale sensibile care sunt transmise autorităților competente. În plus, agenția ar trebui să 
utilizeze cele mai bune standarde de securitate disponibile pentru sistemele lor informatice 
atunci când procesează aceste date, de preferință colaborând îndeaproape cu ENISA (Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor).

Acte delegate

Utilizarea actelor delegate  ar trebui să fie conturată corespunzător, iar ceea ce este posibil și 
fezabil ar trebui inclus în textul prezentului regulament. În plus, ar trebui să aibă loc o 
consultare adecvată înainte de adoptarea unui act delegat. Ar trebui ca fiecare colegislator să 
poată să prelungească cu maximum două luni limita obișnuită de timp pentru depunerea unei 
obiecții la un act delegat. În plus, claritatea juridică necesară pentru aplicarea regulamentului 
ar trebui să fie asigurată prin introducerea unor prevederi prin care se stipulează că REMIT se 
aplică integral doar după intrarea în vigoare a actelor delegate.

Cu modificările propuse mai sus, precum și cu cele propuse pe parcursul procesului legislativ, 
prezentul regulament ar trebui să poată să își îndeplinească rolul și să îmbunătățească 
transparența, integritatea și stabilitatea piețelor angro de energie. Date fiind importanța și 
urgența acestui instrument pentru o bună funcționare a pieței interne a energiei la nivelul UE, 
raportorul va depune eforturi în vederea unei adoptări rapide a propunerii. 


