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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comunicarea Comisiei din 15 iulie 
2015 „Noi avantaje pentru consumatorii de 
energie”31 a prezentat viziunea Comisiei 
asupra unei piețe cu amănuntul care 
deservește mai bine consumatorii de 
energie, inclusiv prin crearea unei legături 
mai strânse între piețele angro și cu 
amănuntul. Cu ajutorul noilor tehnologii, 
societățile de servicii energetice noi și 
inovatoare ar trebui să le permită tuturor 
consumatorilor să participe plenar la 
tranziția energetică, să își gestioneze 
consumul de energie în mod eficient astfel 
încât să economisească bani și să 
contribuie la reducerea totală a consumului 
de energie.

(5) Comunicarea Comisiei din 15 iulie 
2015 „Noi avantaje pentru consumatorii de 
energie”31 a prezentat viziunea Comisiei 
asupra unei piețe cu amănuntul care 
deservește mai bine consumatorii de 
energie, inclusiv prin crearea unei legături 
mai strânse între piețele angro și cu 
amănuntul. Cu ajutorul noilor tehnologii, 
societățile de servicii energetice noi și 
inovatoare ar trebui să le permită tuturor 
consumatorilor să conștientizeze mai bine 
propriul consum de energie și să participe 
pe deplin la tranziția energetică, să își 
gestioneze consumul de energie în mod 
eficient, astfel încât să economisească bani 
și să contribuie la reducerea totală a 
consumului de energie.

__________________ __________________
31 COM (2015) 339 final din15.7.2015. 31 COM (2015)0339 din15.7.2015.

Amendamentul 2
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Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comunicarea Comisiei din 15 iulie 
2015 intitulată „Lansarea procesului de 
consultare publică privind o nouă 
organizare a pieței energiei”32 a subliniat 
că trecerea de la producerea de energie 
electrică în centralele electrice mari la 
producția descentralizată din surse de 
energie regenerabile și la piețe 
decarbonizate necesită o adaptare a 
normelor actuale de comercializare a 
energiei electrice și schimbarea rolurilor 
existente pe piață. Comunicarea a subliniat 
necesitatea de a organiza piețele energiei 
electrice într-un mod mai flexibil și de a 
integra pe deplin toți actorii de pe piață, 
inclusiv producătorii de energie din surse 
regenerabile, noii furnizori de servicii 
energetice, stocarea energiei și cererea 
flexibilă.

(6) Comunicarea Comisiei din 15 iulie 
2015 intitulată „Lansarea procesului de 
consultare publică privind o nouă 
organizare a pieței energiei” a subliniat că 
trecerea de la producerea de energie 
electrică în centralele electrice mari la 
producția descentralizată din surse de 
energie regenerabile și la piețe 
decarbonizate necesită o adaptare a 
normelor actuale de comercializare a 
energiei electrice și schimbarea rolurilor 
participanților existenți pe piață. 
Comunicarea a subliniat necesitatea de a 
organiza piețele energiei electrice într-un 
mod mai flexibil și de a integra pe deplin 
toți actorii de pe piață, inclusiv 
producătorii de energie din surse 
regenerabile, noii furnizori de servicii 
energetice, stocarea energiei și cererea 
flexibilă. La fel de important este ca UE 
să investească urgent în interconectarea 
la nivel european pentru transferul de 
energie prin sisteme de înaltă tensiune de 
transport al energiei electrice.

_________________ _________________
32 COM (2015) 340 final din 
15.7.2015.

32 COM (2015)0340 din 15.7.2015.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În vederea creării unei piețe interne 
a energiei electrice, statele membre ar 
trebui să promoveze integrarea piețelor 
lor naționale și cooperarea între 
operatorii de sistem la nivelul Uniunii și 
la nivel regional, încorporând și sistemele 
izolate care formează insule de energie 
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electrică, încă prezente în Uniune.

Justificare

Acest considerent este menținut în directivă pentru a sublinia că statele membre cooperează 
pentru a atinge unul dintre principalele obiective ale politicii energetice a UE, și anume 
crearea pieței interne.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Uniunea își va îndeplini cel mai 
eficient obiectivele în materie de energie 
din surse regenerabile prin crearea unui 
cadru de piață care să răsplătească 
flexibilitatea și inovațiile. O piață 
funcțională a energiei electrice este 
elementul-cheie care permite introducerea 
surselor regenerabile de energie.

Justificare

O piață internă a energiei funcțională ar trebui să contribuie la introducerea surselor 
regenerabile de energie și să-i permită UE să își atingă obiectivele în materie de energie din 
surse regenerabile și să își respecte obligațiile internaționale care derivă din acordurile de la 
Paris privind schimbările climatice.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consumatorii joacă un rol esențial în 
obținerea flexibilității necesare pentru a 
adapta sistemul de energie electrică la 
producerea variabilă și distribuită de 
energie din surse regenerabile. Progresul 
tehnologic înregistrat în ceea ce privește 
gestionarea rețelelor și producerea de 
energie din surse regenerabile a deblocat 
multe oportunități pentru consumatori, iar 
existența unei concurențe sănătoase pe 

(8) Consumatorii joacă un rol esențial în 
obținerea flexibilității necesare pentru a 
adapta sistemul de energie electrică la 
producerea variabilă și distribuită de 
energie din surse regenerabile. Progresul 
tehnologic înregistrat în ceea ce privește 
gestionarea rețelelor și producerea de 
energie din surse regenerabile a deblocat 
multe oportunități pentru consumatori. 
Existența unei concurențe sănătoase pe 
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piețele cu amănuntul va fi esențială pentru 
a asigura introducerea, în funcție de 
cerințele pieței, a unor servicii noi 
inovatoare care să răspundă nevoilor și 
abilităților în continuă schimbare ale 
consumatorilor, sporind totodată 
flexibilitatea sistemului. Abilitând 
consumatorii să participe mai intens, în noi 
formule, la piața energiei, piața internă a 
energiei electrice ar trebui să aducă 
beneficii cetățenilor, iar obiectivele Uniunii 
în materie de energie din surse regenerabile 
ar trebui să fie atinse.

piețele cu amănuntul va fi esențială pentru 
a asigura introducerea, în funcție de 
cerințele pieței, a unor servicii noi 
inovatoare care să răspundă nevoilor și 
abilităților în continuă schimbare ale 
consumatorilor, sporind totodată 
flexibilitatea sistemului. Cu toate acestea, 
lipsa transmiterii către consumatori, în 
timp real sau în timp aproape real, a 
informațiilor legate de consumul lor 
energetic, din cauza, în special, a 
procesului lent de introducere a 
contoarelor inteligente, i-a împiedicat pe 
aceștia să fie participanți activi la piața 
energiei și la tranziția energetică. 
Abilitând consumatorii și oferindu-le 
instrumentele necesare pentru a participa 
mai intens, în noi formule, la piața 
energiei, piața internă a energiei electrice 
ar trebui să aducă beneficii cetățenilor, iar 
obiectivele Uniunii în materie de energie 
din surse regenerabile ar trebui să fie 
atinse.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Libertățile pe care tratatul le 
garantează cetățenilor Uniunii – printre 
altele, libera circulație a mărfurilor, 
libertatea de stabilire și libertatea de a 
presta servicii – pot fi efective numai în 
cadrul unei piețe deschise în totalitate, care 
permite tuturor consumatorilor să își aleagă 
liber furnizorii și tuturor furnizorilor să își 
livreze liber produsele clienților.

(9) Libertățile pe care tratatul le 
garantează cetățenilor Uniunii – printre 
altele, libera circulație a mărfurilor, 
libertatea de stabilire și libertatea de a 
presta servicii – pot fi efective numai în 
cadrul unei piețe deschise și interconectate 
în totalitate, care permite tuturor 
consumatorilor să își aleagă liber furnizorii 
și tuturor furnizorilor să își livreze liber 
produsele clienților.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.



PE635.482/ 5

RO

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În scopul garantării concurenței și 
furnizării de energie electrică la cel mai 
competitiv preț, statele membre și 
autoritățile de reglementare naționale ar 
trebui să faciliteze accesul transfrontalier 
pentru noii furnizori de energie electrică 
provenită din diferite surse, precum și 
pentru noii producători de energie 
electrică, consumul dispecerizabil și 
stocarea.

(11) În scopul garantării concurenței și 
furnizării de energie electrică la cel mai 
competitiv preț, statele membre și 
autoritățile de reglementare naționale ar 
trebui să faciliteze accesul transfrontalier 
pentru noii furnizori de energie electrică 
provenită din diferite surse, precum și 
pentru noii producători de energie 
electrică, consumul dispecerizabil și 
stocarea. Cu toate acestea, statele membre 
ar trebui să coopereze la planificarea 
fluxurilor de energie electrică și ar trebui 
să ia măsurile necesare pentru a preveni 
fluxurile în buclă neplanificate de energie 
electrică.

Justificare

Acest amendament are legătură cu două amendamente la articolul 3.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că nu există obstacole 
nejustificate în cadrul pieței interne a 
energiei electrice în ceea ce privește 
intrarea pe piață, funcționarea pieței și 
ieșirea de pe piață. În același timp, ar 
trebui să fie clar că această obligație nu 
aduce atingere competențelor pe care 
statele membre le păstrează în legătură cu 
țările terțe. O astfel de clarificare nu 
trebuie interpretată ca permițând unui 
stat membru să exercite o competență 
exclusivă a Uniunii. De asemenea, ar 
trebui clarificat faptul că participanții la 
piață din țări terțe trebuie să respecte 
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legislația aplicabilă a Uniunii și a statelor 
membre la fel ca toți ceilalți participanți 
de pe piață.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Consiliul European a afirmat, în 
concluziile sale din octombrie 2014, că 
Comisia, sprijinită de statele membre, 
trebuie să adopte măsuri urgente pentru a 
asigura îndeplinirea unui obiectiv minim 
de 10 % din interconexiunile de energie 
electrică existente, în regim de urgență și 
cel târziu până în 2020, cel puțin pentru 
statele membre care nu au atins încă un 
nivel minim de integrare pe piața internă 
a energiei, și anume statele baltice, 
Portugalia și Spania, și pentru statele 
membre care reprezintă principalul lor 
punct de acces pe piața internă a energiei. 
A mai afirmat că Comisia va prezenta 
periodic un raport Consiliului European, 
având ca obiectiv atingerea unui obiectiv 
de 15 % până în 2030.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să își 
păstreze o putere discreționară amplă de a 
impune obligații de serviciu public 
întreprinderilor din domeniul energiei 
electrice atunci când urmăresc obiective de 
interes economic general. Statele membre 
ar trebui să asigure clienților casnici și, 
atunci când statele membre consideră că 
este necesar, întreprinderilor mici, dreptul 
de a se alimenta cu energie electrică de o 

(15) Statele membre ar trebui să își 
păstreze o putere discreționară amplă de a 
impune obligații de serviciu public 
întreprinderilor din domeniul energiei 
electrice atunci când urmăresc obiective de 
interes economic general. Statele membre 
ar trebui să asigure clienților casnici și, 
atunci când statele membre consideră că 
este necesar, întreprinderilor mici, dreptul 
de a se alimenta cu energie electrică de o 
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calitate bine definită, la prețuri clar 
comparabile, transparente și competitive. 
Cu toate acestea, obligațiile de serviciu 
public sub forma unei reglementări a 
prețurilor de furnizare constituie o măsură 
care denaturează în mod fundamental 
concurența și care conduce adeseori la 
acumularea de deficite tarifare, la limitarea 
posibilităților de alegere ale 
consumatorului, la stimulente mai 
ineficiente pentru economisirea de energie 
și pentru investiții în eficiența energetică, 
la scăderea calității serviciilor, la o 
implicare și o satisfacție reduse ale 
consumatorilor, la restrângerea 
concurenței, precum și la prezența unui 
număr mai mic de produse și servicii 
inovatoare pe piață. În consecință, statele 
membre ar trebui să utilizeze alte 
instrumente de politică, și mai ales măsuri 
de politică socială bine direcționate, pentru 
a garanta că cetățenii lor își permit să se 
alimenteze cu energie electrică. În 
stabilirea prețurilor ar trebuie să se 
intervină numai în circumstanțe 
excepționale limitate. Liberalizarea totală a 
pieței energiei electrice cu amănuntul ar 
stimula concurența la nivelul prețurilor, și 
nu numai, între furnizorii existenți și ar 
stimula noi intrări pe piață, sporind astfel 
opțiunile consumatorilor și satisfacția 
acestora.

calitate bine definită, la prețuri clar 
comparabile, transparente și competitive. 
Cu toate acestea, obligațiile de serviciu 
public sub forma unei reglementări a 
prețurilor de furnizare constituie o măsură 
care denaturează în mod fundamental 
concurența și care conduce adeseori la 
acumularea de deficite tarifare, la limitarea 
posibilităților de alegere ale 
consumatorului, la stimulente mai 
ineficiente pentru economisirea de energie 
și pentru investiții în eficiența energetică, 
la scăderea calității serviciilor, la o 
implicare și o satisfacție reduse ale 
consumatorilor, la restrângerea 
concurenței, precum și la prezența unui 
număr mai mic de produse și servicii 
inovatoare pe piață. În consecință, statele 
membre ar trebui să utilizeze alte 
instrumente de politică, și mai ales măsuri 
de politică socială bine direcționate, pentru 
a garanta că cetățenii lor își permit să se 
alimenteze cu energie electrică. În 
stabilirea prețurilor ar trebui să se intervină 
numai în circumstanțe excepționale foarte 
limitate, pentru a proteja persoanele cele 
mai vulnerabile, și aceste intervenții ar 
trebui eliminate treptat într-un interval de 
timp limitat. Liberalizarea totală a unei 
piețe funcționale a energiei electrice cu 
amănuntul ar stimula concurența la nivelul 
prețurilor, și nu numai, între furnizorii 
existenți și ar stimula noi intrări pe piață, 
sporind astfel opțiunile consumatorilor și 
satisfacția acestora.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Existența unor căi de soluționare a 
litigiilor eficace și accesibile tuturor 
reprezintă garanția unei mai mari protecții 
a consumatorilor. Statele membre ar trebui 
să instituie proceduri rapide și eficiente de 

(24) Existența unor mecanisme 
independente de soluționare a litigiilor, 
eficace și accesibile tuturor, de exemplu un 
mediator pentru energie sau un organism 
pentru consumatori, reprezintă garanția 
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gestionare a plângerilor. unei mai mari protecții a consumatorilor. 
Statele membre ar trebui să instituie 
proceduri rapide și eficiente de gestionare a 
plângerilor.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Toți consumatorii ar trebui să poată 
beneficia de participarea directă la piață, în 
speță adaptându-și consumul în funcție de 
semnalele pieței, și să beneficieze în 
schimb de prețuri mai scăzute la energie 
electrică sau de alte stimulente financiare. 
Există șanse mari ca avantajele obținute 
prin această participare activă să sporească 
pe termen lung, atunci când vehiculele 
electrice, pompele de căldură și alte 
sarcini flexibile vor deveni mai 
competitive. Consumatorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a participa la toate formele 
de consum dispecerizabil și, prin urmare, 
să aibă posibilitatea de a opta pentru 
sisteme de contorizare inteligentă și pentru 
contracte de furnizare a energiei electrice 
cu prețuri dinamice. Astfel ei ar putea să își 
adapteze consumul în funcție de semnalele 
de preț în timp real care reflectă valoarea și 
costul energiei electrice sau ale 
transportului în diferite perioade de timp, 
iar statele membre ar trebui să asigure un 
nivel rezonabil de expunere a 
consumatorilor la riscul asociat prețurilor 
cu ridicata. Statele membre ar trebui să se 
asigure deopotrivă că acei consumatori 
care nu doresc să participe în mod activ la 
piață nu sunt sancționați și, în schimb, ar 
trebui ajutați, în modul cel mai potrivit 
pentru condițiile de pe piața internă, să ia 
decizii având cunoștință de opțiunile pe 

(25) Toți consumatorii ar trebui să poată 
beneficia de participarea directă la piață, în 
speță adaptându-și consumul în funcție de 
semnalele pieței, și să beneficieze în 
schimb de prețuri mai scăzute la energie 
electrică sau de alte stimulente financiare. 
Există șanse mari ca avantajele obținute 
prin această participare activă să sporească 
pe termen lung, atunci când consumatorii 
altfel pasivi vor conștientiza mai bine ce 
posibilități ar avea în calitate de 
consumatori activi și când informațiile 
privind posibilitățile de participare activă 
vor fi mai ușor accesibile și mai bine 
cunoscute. Consumatorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a participa la toate formele 
de consum dispecerizabil și, prin urmare, 
să aibă posibilitatea de a beneficia de 
introducerea deplină a sistemelor de 
contorizare inteligentă, iar în cazurile în 
care o astfel de introducere a fost evaluată 
negativ, să poată opta pentru sisteme de 
contorizare inteligentă și pentru contracte 
de furnizare a energiei electrice cu prețuri 
dinamice. Astfel ei ar putea să își adapteze 
consumul în funcție de semnalele de preț în 
timp real care reflectă valoarea și costul 
energiei electrice sau ale transportului în 
diferite perioade de timp, iar statele 
membre ar trebui să asigure un nivel 
rezonabil de expunere a consumatorilor la 
riscul asociat prețurilor cu ridicata. 
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care le au la dispoziție. Consumatorii ar trebui să fie informați cu 
privire la riscul potențial privind prețurile 
al contractelor cu preț dinamic. Statele 
membre ar trebui să se asigure deopotrivă 
că acei consumatori care nu doresc să 
participe în mod activ la piață nu sunt 
sancționați și, în schimb, ar trebui ajutați, 
în modul cel mai potrivit pentru condițiile 
de pe piața internă, să ia decizii având 
cunoștință de opțiunile pe care le au la 
dispoziție.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Tehnologiile producției distribuite de 
energie și abilitarea consumatorilor au 
făcut ca energia comunitară și 
cooperativele energetice să devină o 
modalitate eficientă și rentabilă de a 
răspunde nevoilor și așteptărilor cetățenilor 
în ceea ce privește sursele de energie, 
serviciile și participarea la nivel local. 
Energia comunitară oferă o opțiune 
incluzivă ca toți consumatorii să aibă un 
interes direct în a produce, a consuma sau a 
împărți energia între ei în cadrul unei rețele 
comunitare limitate geografic, care poate 
funcționa în mod izolat sau poate fi 
conectată la rețeaua publică de distribuție. 
Inițiativele în domeniul energiei 
comunitare se axează în primul rând pe 
furnizarea unei energii accesibile de un 
anumit tip, precum energia din surse 
regenerabile, membrilor sau acționarilor 
lor, și nu pe profit, cum ar face o societate 
tradițională din domeniul energiei. Prin 
dialogul direct cu consumatorii, inițiativele 
în domeniul energiei comunitare își 
demonstrează potențialul de a înlesni 
adoptarea noilor tehnologii și modele de 
consum, inclusiv a rețelelor de distribuție 
inteligente și a consumului dispecerizabil, 
într-un mod integrat. Totodată, energia 

(30) Tehnologiile producției distribuite de 
energie și abilitarea consumatorilor au 
făcut ca energia comunitară și 
cooperativele energetice să devină o 
modalitate eficientă și rentabilă de a 
răspunde nevoilor și așteptărilor cetățenilor 
în ceea ce privește sursele de energie, 
serviciile și participarea la nivel local. 
Energia comunitară oferă o opțiune 
incluzivă ca toți consumatorii să aibă un 
interes direct în a produce, a consuma sau a 
împărți energia între ei, pe baza 
participării deschise și voluntare, în cadrul 
unei rețele comunitare limitate geografic, 
care poate funcționa în mod izolat sau 
poate fi conectată la rețeaua publică de 
distribuție. Inițiativele în domeniul energiei 
comunitare se axează în primul rând pe 
furnizarea unei energii accesibile de un 
anumit tip, precum energia din surse 
regenerabile, membrilor sau acționarilor 
lor, contribuind la oferirea de beneficii 
comunităților locale și la reprezentarea 
intereselor locale, și nu pe profit, cum ar 
face o societate tradițională din domeniul 
energiei. Prin dialogul direct cu 
consumatorii, inițiativele în domeniul 
energiei comunitare își demonstrează 
potențialul de a înlesni adoptarea noilor 
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comunitară poate face să progreseze 
eficiența energetică la nivelul gospodăriilor 
și poate contribui la combaterea sărăciei 
energetice prin reducerea consumului și 
scăderea tarifelor de furnizare a energiei 
electrice. Energia comunitară permite, de 
asemenea, participarea la piața energiei a 
anumitor grupuri de consumatori casnici 
care altfel nu ar fi putut participa. Acolo 
unde au fost gestionate cu succes, 
inițiativele de acest tip au adus comunității 
o valoare economică, socială și de mediu 
care depășește simplele beneficii rezultate 
din furnizarea de servicii energetice. 
Comunitățile energetice locale ar trebui să 
își poată desfășura activitatea pe piață în 
condiții de concurență echitabile fără a 
denatura concurența. Consumatorilor 
casnici ar trebui să li se permită să 
participe voluntar la inițiativele în 
domeniul energiei comunitare, precum și 
să renunțe la participare fără să își piardă 
accesul la rețeaua exploatată de inițiativa 
respectivă sau drepturile de consumatori. 
Accesul la o rețea a unei comunități 
energetice locale ar trebui acordat în 
condiții echitabile, care să reflecte 
costurile.

tehnologii și modele de consum, inclusiv a 
rețelelor de distribuție inteligente și a 
consumului dispecerizabil, într-un mod 
integrat. Totodată, energia comunitară 
poate face să progreseze eficiența 
energetică la nivelul gospodăriilor și poate 
contribui la combaterea sărăciei energetice 
prin reducerea consumului și scăderea 
tarifelor de furnizare a energiei electrice. 
Energia comunitară permite, de asemenea, 
participarea la piața energiei a anumitor 
grupuri de consumatori casnici care altfel 
nu ar fi putut participa. Acolo unde au fost 
gestionate cu succes, inițiativele de acest 
tip au adus comunității o valoare 
economică, socială și de mediu care 
depășește simplele beneficii rezultate din 
furnizarea de servicii energetice. 
Comunitățile energetice locale ar trebui să 
își poată desfășura activitatea pe piață în 
condiții de concurență echitabile fără a 
denatura concurența. Consumatorilor 
casnici ar trebui să li se permită să 
participe voluntar la inițiativele în 
domeniul energiei comunitare, precum și 
să renunțe la participare fără să își piardă 
accesul la rețeaua exploatată de inițiativa 
respectivă sau drepturile de consumatori. 
Accesul la o rețea a unei comunități 
energetice locale ar trebui acordat în 
condiții echitabile, care să reflecte 
costurile.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Facturile de energie și regularizările 
anuale sunt mijloace importante de 
informare a clienților. Pe lângă datele 
referitoare la consum și costuri, ele pot 
cuprinde și alte informații care îi ajută pe 
consumatori să își compare avantajele 
contractului actual cu alte oferte. Totuși, 
având în vedere că disensiunile legate de 

(31) Facturile de energie și regularizările 
anuale sunt mijloace importante de 
informare a clienților. Facturile de energie 
și regularizările anuale oferă date 
referitoare la consum și costuri, putând 
totodată cuprinde și alte informații care îi 
ajută pe consumatori să își compare 
avantajele contractului actual cu alte oferte. 



PE635.482/ 11

RO

facturi sunt o cauză obișnuită a plângerilor 
consumatorilor, un factor care contribuie 
la înregistrarea constantă a unor niveluri 
scăzute ale satisfacției consumatorilor și 
ale implicării în sectorul energetic, este 
necesar ca facturile și regularizările anuale 
să devină mai clare și mai ușor de înțeles și 
să se asigure că facturile conțin toate 
informațiile necesare pentru a permite 
consumatorilor să își regleze consumul de 
energie, să compare ofertele și să își 
schimbe furnizorii.

Totuși, având în vedere că disensiunile 
legate de facturi sunt o cauză obișnuită a 
plângerilor consumatorilor, facturile și 
regularizările anuale contribuie la 
înregistrarea constantă a unor niveluri 
scăzute ale satisfacției consumatorilor și 
ale implicării în sectorul energetic. Prin 
urmare, este necesar ca facturile și 
regularizările anuale să devină mai clare și 
mai ușor de înțeles și să se asigure că 
facturile conțin toate informațiile necesare 
pentru a permite consumatorilor să își 
regleze consumul de energie, să compare 
ofertele și să își schimbe furnizorii.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să 
încurajeze modernizarea rețelelor de 
distribuție, spre exemplu, prin introducerea 
de rețele inteligente care ar trebui 
construite astfel încât să încurajeze 
producerea descentralizată și să asigure 
eficiența energetică.

(32) Statele membre ar trebui să 
încurajeze modernizarea rețelelor de 
distribuție, spre exemplu, prin introducerea 
de rețele inteligente care ar trebui 
construite astfel încât să încurajeze 
producerea descentralizată, stocarea 
energiei și eficiența energetică.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Atunci când se decide la nivel 
național asupra introducerii de contoare 
inteligente, acest lucru, ar trebui să fie 
posibil pe baza unei evaluări economice. În 
cazul în care evaluarea demonstrează că 
introducerea unor astfel de sisteme de 

(34) Atunci când se decide la nivel 
național asupra introducerii de contoare 
inteligente, acest lucru ar trebui să fie 
posibil pe baza unei evaluări economice. 
Această evaluare economică ar trebui să 
țină seama de beneficiile pe termen lung 
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măsurare este rezonabilă din punct de 
vedere economic și eficientă din punctul de 
vedere al costurilor doar în cazul 
consumatorilor cu un anumit consum de 
energie electrică, statele membre ar trebui 
să poată lua acest lucru în considerare 
atunci când recurg la introducerea acestor 
sisteme .

ale introducerii contorizării inteligente 
pentru întregul lanț valoric, în special 
pentru gestionarea mai bună a rețelei, 
planificarea mai exactă și identificarea 
pierderilor din rețea. În cazul în care 
evaluarea demonstrează că introducerea 
unor astfel de sisteme de măsurare este 
eficientă din punctul de vedere al costurilor 
doar în cazul consumatorilor cu un anumit 
consum de energie electrică, statele 
membre ar trebui să poată lua acest lucru în 
considerare atunci când recurg la 
introducerea acestor sisteme. Totuși, având 
în vedere ritmul rapid al evoluțiilor 
tehnologice, această evaluare ar trebui să 
fie revizuită periodic și cel puțin din doi în 
doi ani.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) . Un aspect esențial în ceea ce 
privește alimentarea clienților îl reprezintă 
accesul la date obiective și transparente 
privind consumul. În consecință, 
consumatorii ar trebui să aibă acces la 
datele proprii privind consumul, la 
prețurile asociate și la costurile serviciilor, 
astfel încât să poată invita concurenții să le 
prezinte o ofertă pe baza acestora. 
Consumatorii ar trebui, de asemenea, să 
aibă dreptul de a fi informați în mod 
corespunzător cu privire la consumul lor de 
energie. Plățile anticipate ar trebui să nu îi 
dezavantajeze în mod disproporționat pe 
cei care le utilizează, iar diferitele sisteme 
de plată ar trebui să fie nediscriminatorii. 
Informațiile privind costurile energiei, 
furnizate consumatorilor la intervale de 
timp suficient de frecvente, vor stimula 
economisirea de energie, deoarece oferă 
clienților date care reflectă direct efectele 
pe care investițiile lor le-au avut asupra 
eficienței energetice și efectele 

(37) Un aspect esențial în ceea ce privește 
alimentarea clienților finali îl reprezintă 
accesul la date obiective, furnizate la timp 
și transparente privind consumul. În 
consecință, consumatorii ar trebui să aibă 
acces la datele proprii privind consumul, la 
prețurile asociate și la costurile serviciilor, 
astfel încât să poată invita concurenții să le 
prezinte o ofertă pe baza acestora. 
Consumatorii ar trebui, de asemenea, să 
aibă dreptul de a fi informați în mod 
corespunzător cu privire la consumul lor de 
energie. Plățile anticipate ar trebui să nu îi 
dezavantajeze în mod disproporționat pe 
cei care le utilizează, iar diferitele sisteme 
de plată ar trebui să fie nediscriminatorii. 
Informațiile privind costurile energiei, 
furnizate consumatorilor finali la intervale 
de timp suficient de frecvente, vor stimula 
economisirea de energie, deoarece oferă 
clienților finali date care reflectă direct 
efectele pe care investițiile lor le-au avut 
asupra eficienței energetice și efectele 
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schimbărilor comportamentului de consum. 
În acest sens, aplicarea deplină a Directivei 
2012/27/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului35 va contribui la reducerea 
costurilor energetice ale consumatorilor.

schimbărilor comportamentului de consum. 
În acest sens, aplicarea deplină a Directivei 
2012/27/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului35 va contribui la reducerea 
costurilor energetice ale consumatorilor.

__________________ __________________
35 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1).

35 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficiența energetică, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE și 
2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1).

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În prezent, în statele membre s-au 
elaborat sau sunt în curs de elaborare 
diferite modele de gestionare a datelor ca 
urmare a implementării sistemelor de 
contorizare inteligentă. Indiferent de 
modelul de gestionare a datelor, este 
important ca statele membre să instituie 
norme transparente în temeiul cărora datele 
să poată fi accesate în condiții 
nediscriminatorii, dar și să asigure cel mai 
înalt nivel de securitate cibernetică și de 
protecție a datelor și imparțialitatea 
entităților care tratează aceste date.

(38) În prezent, în statele membre s-au 
elaborat sau sunt în curs de elaborare 
diferite modele de gestionare a datelor ca 
urmare a implementării sistemelor de 
contorizare inteligentă. Indiferent de 
modelul de gestionare a datelor, este 
important ca statele membre să instituie 
norme transparente în temeiul cărora datele 
să poată fi accesate și partajate în condiții 
nediscriminatorii și în mod eficient, dar și 
să asigure cel mai înalt nivel de integritate 
a datelor, de securitate cibernetică și de 
protecție a datelor și imparțialitatea 
entităților care tratează aceste date. De 
asemenea, statele membre ar trebui să se 
asigure că consumatorii păstrează 
controlul și proprietatea asupra datelor 
privind consumul, în special prin 
posibilitatea lor de a se identifica și de a 
acorda sau de a retrage cu ușurință 
acordul, în conformitate cu legislația 
Uniunii în materie de protecție a datelor.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Serviciile energetice sunt 
indispensabile pentru a asigura bunăstarea 
cetățenilor Uniunii. Serviciile de încălzire, 
răcire, iluminare și energia necesară 
pentru funcționarea aparatelor electrice 
sunt esențiale pentru a garanta un standard 
de viață decent și sănătatea cetățenilor. În 
plus, accesul la aceste servicii energetice 
oferă cetățenilor europeni șansa de a-și 
valorifica potențialul și sporește 
incluziunea socială. Gospodăriile afectate 
de sărăcia energetică nu își permit aceste 
servicii energetice din cauza unei 
combinații de factori: venituri mici, 
cheltuieli mari cu energia și eficiență 
energetică scăzută a locuințelor pe care le 
ocupă. Statele membre ar trebui să strângă 
informațiile corecte pentru a monitoriza 
numărul de gospodării care se confruntă cu 
sărăcia energetică. Efectuarea unor 
măsurători precise ar permite statelor 
membre să identifice gospodăriile afectate 
de sărăcia energetică pentru a le oferi 
sprijin specific. Comisia ar trebui să 
sprijine în mod activ punerea în aplicare a 
dispozițiilor privind sărăcia energetică prin 
înlesnirea schimbului de bune practici între 
statele membre.

(40) Furnizarea energiei este 
indispensabilă pentru a asigura bunăstarea 
cetățenilor Uniunii. Încălzirea, răcirea, 
iluminarea și energia necesară pentru 
funcționarea aparatelor electrice sunt 
esențiale pentru a garanta un standard de 
viață decent și sănătatea cetățenilor. În 
plus, accesul la energie oferă cetățenilor 
europeni șansa de a-și valorifica potențialul 
și sporește incluziunea socială. 
Gospodăriile afectate de sărăcia energetică 
nu își permit aceste servicii energetice din 
cauza unei combinații de factori: venituri 
mici, cheltuieli mari cu energia și eficiență 
energetică scăzută a locuințelor pe care le 
ocupă. Statele membre ar trebui să strângă 
informațiile corecte pentru a monitoriza 
numărul de gospodării care se confruntă cu 
sărăcia energetică. Efectuarea unor 
măsurători precise ar permite statelor 
membre să identifice gospodăriile afectate 
de sărăcia energetică pentru a le oferi 
sprijin specific prin intermediul sistemelor 
lor de protecție socială sau prin alte 
măsuri de politică. Comisia ar trebui să 
sprijine în mod activ punerea în aplicare a 
dispozițiilor privind sărăcia energetică prin 
înlesnirea schimbului de bune practici între 
statele membre.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Statele membre care sunt afectate de 
sărăcia energetică și care nu au făcut încă 
acest lucru ar trebui, prin urmare, să 
elaboreze planuri naționale de acțiune sau 
alte cadre adecvate pentru a aborda această 

(41) Sărăcia energetică este o problemă 
din ce în ce mai mare în Uniune. Statele 
membre care sunt afectate de sărăcia 
energetică și care nu au făcut încă acest 
lucru ar trebui, prin urmare, să elaboreze 



PE635.482/ 15

RO

problemă, cu scopul de a diminua numărul 
persoanelor care se află într-o astfel de 
situație. Veniturile mici, cheltuielile mari 
cu energia și eficiența energetică scăzută a 
locuințelor sunt factori care trebuie avuți în 
vedere la definirea unor indicatori de 
măsurare a sărăciei energetice. În orice caz, 
statele membre ar trebui să garanteze 
clienților vulnerabili și celor afectați de 
sărăcia energetică alimentarea cu energia 
necesară. În acest sens, ar putea fi utilizată 
o abordare integrată, de exemplu, în cadrul 
politicii energetice și sociale, iar măsurile 
ar putea include politici sociale sau 
îmbunătățiri ale performanței energetice a 
locuințelor. Prezenta directivă ar trebui, cel 
puțin, să permită politici naționale în 
favoarea clienților vulnerabili și a celor 
afectați de sărăcia energetică.

planuri naționale de acțiune sau alte cadre 
adecvate pentru a aborda sărăcia 
energetică, cu scopul de a diminua 
numărul clienților afectați de sărăcia 
energetică. Veniturile mici, cheltuielile 
mari cu energia și eficiența energetică 
scăzută a locuințelor sunt factori care 
trebuie avuți în vedere la definirea unor 
indicatori de măsurare a sărăciei 
energetice. În orice caz, statele membre ar 
trebui să garanteze clienților vulnerabili și 
celor afectați de sărăcia energetică 
alimentarea cu energia necesară. În acest 
sens, ar putea fi utilizată o abordare 
integrată, de exemplu, în cadrul politicii 
energetice și sociale, iar măsurile ar putea 
include politici sociale sau îmbunătățiri ale 
performanței energetice a locuințelor. 
Prezenta directivă ar trebui să consolideze 
politicile naționale în favoarea clienților 
vulnerabili și a celor afectați de sărăcia 
energetică.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) În cazul în care se utilizează un 
sistem de distribuție închis pentru a asigura 
eficiența optimă a furnizării integrate de 
energie care necesită standarde specifice de 
exploatare sau în cazul în care un sistem de 
distribuție închis este menținut în principal 
pentru a fi utilizat de către proprietarul 
sistemului, ar trebui să fie posibil ca 
operatorul de distribuție să fie scutit de 
obligațiile care ar reprezenta o sarcină 
administrativă inutilă din cauza naturii 
speciale a relației dintre operatorul de 
distribuție și utilizatorii sistemului. 
Platformele industriale, comerciale sau de 
servicii comune, precum clădirile 
aparținând gărilor, aeroporturile, spitalele, 
campingurile mari cu facilități integrate sau 
platformele industriale chimice pot 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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cuprinde sisteme de distribuție închise 
datorită caracterului specializat al 
operațiunilor acestora.

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentei directive, 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare pentru a stabili un 
format european comun al datelor și 
proceduri nediscriminatorii și transparente 
de accesare a datelor referitoare la 
contorizare, a datelor privind consumul, 
precum și a datelor necesare pentru 
migrarea consumatorilor. Respectivele 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului38.

(69) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentei directive, 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare pentru a stabili un 
format european comun al datelor și 
proceduri nediscriminatorii și transparente 
de accesare a datelor referitoare la 
contorizare, a datelor privind consumul, 
precum și a datelor necesare pentru 
migrarea consumatorilor. Respectivele 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului38. Pentru a se asigura că un 
astfel de format european comun al 
datelor sprijină concurența bazată pe 
piață și contribuie la asigurarea 
interoperabilității între serviciile 
energetice, Comisia poate solicita, dacă 
este cazul, ca standardele în materie de 
date să fie elaborate de organizațiile de 
standardizare europene relevante.

__________________ __________________
38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme comune 
pentru producerea, transportul, distribuția, 
stocarea și furnizarea energiei electrice, 
precum și dispoziții privind protecția 
consumatorilor, în vederea creării, în 
Uniune, a unor piețe ale energiei electrice 
cu adevărat integrate, competitive, axate pe 
consumator și flexibile. Prin valorificarea 
avantajelor unei piețe integrate, directiva 
urmărește să asigure prețuri la energia 
electrică accesibile pentru consumatori, un 
grad înalt de siguranță a alimentării cu 
energie electrică și o tranziție lină către un 
sistem energetic decarbonizat. Prezenta 
directivă stabilește norme cheie referitoare 
la organizarea și funcționarea sectorului 
european al energiei electrice, în special 
norme privind abilitarea și protecția 
consumatorilor, privind accesul deschis la 
piața integrată, privind accesul terților la 
infrastructura de transport și de distribuție, 
privind separarea drepturilor de proprietate 
și privind autoritățile naționale de 
reglementare independente.

Prezenta directivă stabilește norme comune 
pentru producerea, transportul, distribuția, 
stocarea și furnizarea energiei electrice, 
precum și dispoziții privind protecția 
consumatorilor, în vederea creării, în 
Uniune, a unor piețe ale energiei electrice 
cu adevărat integrate, competitive, axate pe 
consumator și flexibile. Prin valorificarea 
avantajelor unei piețe integrate, directiva 
urmărește să asigure costuri ale energiei 
electrice accesibile și transparente pentru 
consumatori, un grad înalt de siguranță a 
alimentării cu energie electrică și o 
tranziție lină către un sistem energetic 
decarbonizat și sustenabil. Prezenta 
directivă stabilește norme cheie referitoare 
la organizarea și funcționarea sectorului 
european al energiei electrice, în special 
norme privind abilitarea și protecția 
consumatorilor, privind accesul deschis la 
piața integrată, privind accesul terților la 
infrastructura de transport și de distribuție, 
privind separarea drepturilor de proprietate 
și privind autoritățile naționale de 
reglementare independente.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „client activ” înseamnă un client sau 
un grup de clienți ce acționează împreună 
care consumă, stochează sau vând energie 
electrică produsă în spațiile pe care le 
dețin, inclusiv prin agregatori, sau care 
participă la programe de consum 
dispecerizabil sau de eficiență energetică, 
cu condiția ca aceste activități să nu 
constituie principala lor activitate 

6. „client activ” înseamnă un client 
final sau un grup de clienți finali ce 
acționează împreună care consumă, 
stochează sau vând energie electrică 
produsă în spațiile pe care le dețin, inclusiv 
prin agregatori, furnizori sau comercianți, 
sau care participă la programe de consum 
dispecerizabil sau de eficiență energetică, 
cu condiția ca aceste activități să nu 
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comercială sau profesională; constituie principala lor activitate 
comercială sau profesională;

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „comunitate energetică locală” 
înseamnă o cooperativă, o asociație, un 
parteneriat, o organizație non-profit sau o 
altă entitate juridică care este controlată 
efectiv de acționari sau membri locali, în 
general axată pe valoare și nu pe profit, 
implicată în producerea distribuită și în 
desfășurarea, la nivel local, a unor 
activități de operator de distribuție, de 
furnizor sau de agregator, inclusiv la nivel 
transfrontalier;

7. „comunitate energetică locală” 
înseamnă o cooperativă, o asociație, un 
parteneriat, o organizație non-profit, o 
IMM sau o altă entitate juridică care se 
bazează pe participarea voluntară și 
deschisă și este controlată efectiv de 
acționari sau membri locali, al cărei 
obiectiv principal este furnizarea de 
beneficii comunitare locale ecologice, 
economice sau sociale pentru membrii săi 
sau pentru zona sau zonele în care își 
desfășoară activitatea, mai degrabă decât 
acolo de unde generează profit, și care 
este implicată în activități precum 
producerea distribuită, stocarea, 
furnizarea, oferirea de servicii de 
eficiență energetică, agregarea, 
electromobilitatea și operarea sistemelor 
de distribuție, inclusiv la nivel 
transfrontalier;

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „agregator independent” înseamnă un 
agregator care nu este afiliat unui furnizor 
sau niciunui alt participant la piață;

15. „agregator independent” înseamnă un 
agregator care nu este afiliat furnizorului 
clientului;

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

38. „serviciu de sistem care nu are ca 
scop stabilitatea frecvenței” înseamnă un 
serviciu utilizat de un operator de transport 
și de sistem sau de un operator de 
distribuție pentru reglajul tensiunii în regim 
staționar, pentru injecții rapide de curent 
reactiv, pentru inerție și capacitatea de 
pornire cu surse proprii;

38. „serviciu de sistem care nu are ca 
scop stabilitatea frecvenței” înseamnă un 
serviciu utilizat de un operator de transport 
și de sistem sau de un operator de 
distribuție pentru reglajul tensiunii în regim 
staționar, pentru injecții rapide de curent 
reactiv, pentru inerție pentru stabilitatea 
rețelei locale, pentru curentul de 
scurtcircuit și capacitatea de pornire cu 
surse proprii și capacitatea de funcționare 
în regim insularizat;

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

39. „centru operațional regional” 
înseamnă centrul operațional regional 
definit la articolul 32 din [reformarea 
Regulamentului 714/2009 propusă prin 
COM(2016)861/2];

39. „centru regional de coordonare” 
înseamnă centrul regional de coordonare 
instituit în temeiul articolului 32 din 
Regulamentul (UE) ... [reformarea 
Regulamentului 714/2009 propusă prin 
COM(2016)0861/2].
(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice 
în întregul text.)

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

39a. „parte integrantă a sistemului de 
transmisie” înseamnă componente de 
rețea care sunt integrate în sistemul de 
transport sau de distribuție, inclusiv 
instalațiile de depozitare, și sunt folosite 
exclusiv în scopul de a asigura o 
funcționare sigură și fiabilă a sistemului 
de transport sau de distribuție, dar nu 
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pentru echilibrare sau gestionarea 
congestionării, cu excepția restabilirii 
instantanee reactive a securității rețelei în 
caz de situații neprevăzute în rețea;

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

47. „stocare de energie” înseamnă, în 
sistemul de energie electrică, păstrarea 
unei cantități de energie electrică produsă 
până la momentul utilizării, fie ca energie 
finală, fie transformată în alt vector 
energetic.

47. „stocare de energie” înseamnă, în 
sistemul de energie electrică, amânarea 
utilizării energiei electrice pentru un 
moment ulterior momentului generării 
sau transformarea energiei electrice într-
o formă de energie care poate fi stocată, 
stocarea energiei respective și reconversia 
ulterioară a acesteia în energie electrică 
sau în alt vector energetic.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
legislațiile lor naționale nu împiedică în 
mod nejustificat fluxurile transfrontaliere 
de energie electrică, participarea 
consumatorilor, inclusiv prin consumul 
dispecerizabil, investițiile în producerea 
flexibilă a energiei electrice, stocarea 
energiei, implementarea electromobilității 
sau dezvoltarea de noi interconexiuni, 
precum și că prețurile la energia electrică 
reflectă cererea și oferta reale.

1. Statele membre se asigură că 
legislațiile lor naționale nu împiedică în 
mod nejustificat schimburile comerciale și 
fluxurile transfrontaliere de energie 
electrică, participarea consumatorilor, 
inclusiv prin consumul dispecerizabil, 
investițiile în producerea flexibilă a 
energiei electrice, stocarea energiei, 
implementarea electromobilității sau 
dezvoltarea de noi interconexiuni, precum 
și că prețurile la energia electrică reflectă 
cererea și oferta reale.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că 
legislația lor națională garantează 
condiții de concurență echitabile și nu 
discriminează niciun participant la piață, 
inclusiv pe cei din alte state membre;

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Fără a aduce atingere 
competențelor legate de țările terțe, statele 
membre se asigură că nu există obstacole 
nejustificate în cadrul pieței interne a 
energiei electrice în ceea ce privește 
intrarea pe piață, funcționarea pieței și 
ieșirea de pe piață. Participanții la piață 
din țări terțe respectă legislația aplicabilă 
a Uniunii și a statelor membre, inclusiv pe 
cea referitoare la politica de mediu și de 
siguranță.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, modalitățile de cooperare între 
statele membre, autoritățile de 
reglementare și operatorii de transport și 
de sistem în vederea creării unei piețe 
interne complet interconectate care să 
sporească integrarea energiei electrice din 
surse regenerabile, mecanismele de 
solidaritate între statele membre, 
concurența liberă și securitatea 
aprovizionării.
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că nu 
există obstacole nejustificate la intrarea pe 
piață și la ieșirea de pe piață a 
întreprinderilor producătoare de energie 
electrică și furnizoare de energie electrică.

2. Statele membre se asigură că nu 
există obstacole nejustificate la intrarea pe 
piață și la ieșirea de pe piață a 
întreprinderilor producătoare de energie 
electrică, de stocare a energiei, de consum 
dispecerizabil și furnizoare de energie 
electrică.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toți clienții 
sunt liberi să își aleagă furnizorul de la care 
cumpără energie electrică.

Statele membre se asigură că toți clienții 
sunt liberi să își aleagă producătorul sau 
furnizorul de la care cumpără energie 
electrică și să încheie simultan contracte 
cu mai mulți furnizori.

Justificare

Furnizorul nu este definit, în timp ce includerea „producătorului” ar extinde domeniul de 
aplicare pentru a cuprinde o persoană juridică.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre asigură protecția 
clienților vulnerabili sau afectați de sărăcia 
energetică într-un mod care să-i vizeze 
direct, prin alte mijloace decât intervențiile 
publice în stabilirea prețurilor de furnizare 
a energiei electrice.

2. Statele membre pot asigura protecția 
clienților casnici vulnerabili sau afectați de 
sărăcia energetică într-un mod care să-i 
vizeze direct, prin politici sociale sau alte 
mijloace decât intervențiile publice în 
stabilirea prețurilor de furnizare a energiei 
electrice. 
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. După [OP: a se introduce data - cinci 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive], statele membre pot utiliza în 
continuare intervențiile publice în stabilirea 
prețurilor de furnizare a energiei electrice 
către clienții casnici vulnerabili în măsura 
în care este strict necesar să procedeze 
astfel din motive de extremă urgență. 
Intervențiile respective respectă condițiile 
prevăzute la alineatul (3).

4. Între [OP: a se introduce data - cinci 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și [OP: a se introduce data - 
zece ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive], statele membre pot 
utiliza în continuare intervențiile publice în 
stabilirea prețurilor de furnizare a energiei 
electrice către clienții casnici vulnerabili în 
măsura în care este strict necesar să 
procedeze astfel din motive de extremă 
urgență. Intervențiile respective respectă 
toate condițiile următoare:
(a) nu depășesc ceea ce este necesar în 
vederea atingerii obiectivului de interes 
economic general pe care îl urmăresc;
(b) sunt limitate în timp;
(c) sunt proporționale în ceea ce 
privește beneficiarii;
(d) se limitează la clienții vulnerabili și 
afectați de sărăcia energetică;
(e) nu împiedică intrarea pe piață a 
unor noi participanți;
(f) nu afectează în mod negativ piața 
angro de energie electrică;
(g) nu au drept rezultat costuri 
suplimentare pentru participanții la piață 
într-un mod discriminatoriu; și
(h) toți beneficiarii unei astfel de 
intervenții publice au posibilitatea de a 
alege oferte de pe piața competitivă și sunt 
direct informați cu privire la 
disponibilitatea ofertelor și a economiilor 
pe piața competitivă, în special cu privire 
la contractele de furnizare a energiei 
electrice cu prețuri dinamice, cel puțin în 
fiecare trimestru, și li se acordă asistență 
pentru a migra la o ofertă bazată pe piață.
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Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tuturor producătorilor de energie 
electrică și întreprinderilor furnizoare de 
energie electrică stabilite pe teritoriul lor să 
alimenteze propriile unități, filiale și 
clienți, prin intermediul unei linii directe,

(a) tuturor producătorilor de energie 
electrică și întreprinderilor furnizoare de 
energie electrică stabilite pe teritoriul lor să 
alimenteze propriile unități, filiale și 
clienți, prin intermediul unei linii directe, 
fără a face obiectul unor proceduri 
administrative sau costuri 
disproporționate legate, de exemplu, de 
necesitatea unei licențe de furnizare;

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a permite aplicarea în practică a amendamentelor 21, 
98 și 128 atunci când se încheie contracte în mod simultan cu mai mulți furnizori. Odată cu 
trecerea la surse regenerabile de energie, ar trebui facilitate eforturile persoanelor sau ale 
grupurilor de a își alimenta operațiunile și activitățile cu energie electrică produsă de o 
instalație conectată la spațiile lor printr-o linie directă. Astfel de factori de facilitare sunt 
eliminarea licențelor de furnizare costisitoare și acordarea posibilității unui client de a 
semna un al doilea contract de furnizare pentru același punct de contorizare, în vederea 
satisfacerii cererii reziduale de energie electrică. Acest lucru este esențial pentru formarea de 
clienți activi.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tuturor clienților stabiliți pe teritoriul 
lor să fie alimentați printr-o linie directă de 
către un producător și de către 
întreprinderile furnizoare.

(b) tuturor clienților stabiliți pe teritoriul 
lor să fie alimentați, individual sau în 
comun, printr-o linie directă de către un 
producător și de către întreprinderile 
furnizoare.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a permite aplicarea în practică a amendamentelor 123 
și 153 atunci când se încheie contracte în mod simultan cu mai mulți furnizori și este în 
conformitate cu amendamentul 176. Modificările la articolul 7 sunt, de asemenea, importante 
pentru a permite existența unor clienți activi. Odată cu trecerea la surse regenerabile de 
energie, ar trebui facilitate eforturile persoanelor sau ale grupurilor de a își alimenta 
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operațiunile și activitățile cu energie electrică produsă de o instalație conectată la spațiile lor 
printr-o linie directă. Astfel, persoanele sau corporațiile ar putea reduce sau fixa, în timp, 
costurile energetice prin utilizarea energiei electrice produse în apropiere, alegând energia 
din surse regenerabile.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Posibilitatea de a furniza energie 
electrică printr-o linie directă, prevăzută la 
alineatul (1), nu afectează posibilitatea de a 
încheia contracte de furnizare a energiei 
electrice în conformitate cu articolul 6.

3. Posibilitatea de a furniza energie 
electrică printr-o linie directă, prevăzută la 
alineatul (1), nu afectează posibilitatea de a 
încheia contracte de furnizare a energiei 
electrice în conformitate cu articolul 6 și 
nu afectează dreptul clientului de a semna 
un al doilea contract de furnizare pentru 
cererea reziduală de energie electrică.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a permite aplicarea în practică a amendamentelor 123 
și 153 atunci când se încheie contracte în mod simultan cu mai mulți furnizori. De asemenea, 
facilitează amendamentele care vizează partajarea la scară mică a energiei electrice la nivel 
local, asigurând totodată posibilitatea de a încheia un al doilea contract de furnizare pentru 
necesități suplimentare (adică pentru a permite aplicarea în practică a amendamentelor 169, 
172 etc.). Acest lucru este important pentru a încuraja trecerea la surse regenerabile de 
energie, pentru a oferi stimulente pentru o dezvoltare și utilizare sporite ale energiei din 
surse regenerabile și pentru a promova principiul clientului activ.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) evaluarea alternativelor la 
construirea unei noi capacități de 
producție, cum ar fi soluțiile privind 
consumul dispecerizabil și stocarea 
energiei;

Amendamentul 43
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că există 
proceduri de autorizare specifice pentru 
producerea mică și descentralizată și/sau 
producerea distribuită, care iau în 
considerare dimensiunea lor limitată și 
impactul lor potențial.

Statele membre se asigură că există 
proceduri de autorizare specifice, 
simplificate și fluidizate pentru producerea 
mică și descentralizată și/sau producerea 
distribuită, care iau în considerare 
dimensiunea lor limitată și impactul lor 
potențial.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Ținând seama pe deplin de 
dispozițiile relevante din tratat, în special 
de articolul 106, statele membre pot 
impune întreprinderilor din sectorul 
energiei electrice, în interesul economic 
general, obligații de serviciu public 
referitoare la siguranță, inclusiv siguranța 
alimentării cu energie electrică, 
regularitatea, calitatea și prețul furnizărilor, 
precum și protecția mediului, inclusiv 
eficiența energetică, energia din surse 
regenerabile și protecția climei. Aceste 
obligații sunt clar definite, transparente, 
nediscriminatorii și ușor de verificat și 
garantează întreprinderilor din domeniul 
energiei electrice din Uniune accesul egal 
la consumatorii naționali. Obligațiile de 
serviciu public care vizează stabilirea 
prețurilor de furnizare a energiei electrice 
respectă cerințele prevăzute la articolul 5.

2. Ținând seama pe deplin de 
dispozițiile relevante din tratat, în special 
de articolul 106, statele membre pot 
impune întreprinderilor din sectorul 
energiei electrice, în interesul economic 
general, obligații de serviciu public 
referitoare la siguranță, inclusiv siguranța 
alimentării cu energie electrică, 
regularitatea, calitatea și prețul furnizărilor, 
precum și protecția mediului, inclusiv 
eficiența energetică, energia din surse 
regenerabile și protecția climei. Aceste 
obligații sunt clar definite, transparente, 
nediscriminatorii și ușor de verificat și 
garantează întreprinderilor din domeniul 
energiei electrice din Uniune accesul egal 
la consumatorii naționali. În ceea ce 
privește siguranța alimentării și eficiența 
energetică/gestionarea cererii, precum și 
în vederea realizării obiectivelor de 
protecție a mediului și a obiectivelor 
privind energia din surse regenerabile 
menționate la prezentul alineat, statele 
membre pot pune în aplicare o planificare 
pe termen lung, luând în considerare 
posibilitatea ca părți terțe să dorească 
acces la sistem. Obligațiile de serviciu 
public care vizează stabilirea prețurilor de 
furnizare a energiei electrice respectă 
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cerințele prevăzute la articolul 5.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1– liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- mijloacele prin care se pot obține 
informații actualizate privind toate tarifele 
aplicabile și taxele de întreținere;

- mijloacele prin care se pot obține 
informații actualizate privind toate tarifele 
aplicabile, taxele de întreținere și produse 
și/sau servicii suplimentare (pachete de 
oferte);

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1– liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- durata contractului, condițiile de 
reînnoire și de întrerupere a serviciilor și a 
contractului ;

- durata contractului, condițiile de 
reînnoire și de întrerupere a serviciilor, 
inclusiv produse și/sau servicii 
suplimentare (pachete de servicii), și a 
contractului și dacă se permite denunțarea 
cu titlu gratuit contractului;

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au dreptul de a li se notifica în mod 
corespunzător orice intenție de modificare 
a condițiilor contractuale și de a fi 
informați, în momentul notificării, cu 
privire la dreptul de a rezilia contractul. 
Furnizorii notifică clienților lor orice 
ajustare a prețului de furnizare, precum și 
motivele și condițiile prealabile ale 
ajustării și sfera de aplicare a acesteia, în 
mod direct și în timp util, nu mai târziu de 
sfârșitul ultimei perioade normale de 

(b) au dreptul de a li se notifica în mod 
corespunzător orice intenție de modificare 
a condițiilor contractuale și de a fi 
informați, în momentul notificării, cu 
privire la dreptul de a rezilia contractul. 
Furnizorii notifică clienților lor orice 
ajustare a prețului de furnizare, precum și 
motivele și condițiile prealabile ale 
ajustării și sfera de aplicare a acesteia, în 
mod direct, imediat ce au informații 
privind o ajustarea și cel târziu cu o lună 
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facturare care precedă intrarea în vigoare 
a ajustării, într-un mod transparent și ușor 
de înțeles. Statele membre garantează 
clienților dreptul de denunța orice contract 
în cazul în care nu acceptă noile condiții 
contractuale sau ajustări ale prețului de 
furnizare notificate de către furnizorul de 
energie electrică;

înainte de intrarea în vigoare a ajustării, 
într-un mod transparent și ușor de înțeles. 
Statele membre garantează clienților 
dreptul de denunța orice contract în cazul 
în care nu acceptă noile condiții 
contractuale sau ajustări ale prețului de 
furnizare notificate de către furnizorul de 
energie electrică;

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) beneficiază de o gamă largă de 
modalități de plată, care nu fac deosebire în 
mod nejustificat între clienți. Orice 
diferență în ceea ce privește comisioanele 
legate de metodele de plată reflectă 
costurile relevante suportate de furnizor;

(d) beneficiază de o gamă largă de 
modalități de plată, care nu fac deosebire în 
mod nejustificat între clienți. Orice 
diferență în ceea ce privește comisioanele 
legate de metodele de plată reflectă 
costurile relevante suportate de furnizor, în 
conformitate cu articolul 62 din Directiva 
(UE) 2015/2366, care interzice 
suprataxele pentru orice instrument de 
plată;

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu sunt excesiv de dezavantajați de 
sistemele de plată anticipată comparativ cu 
prețul mediu al pieței;

(e) nu sunt dezavantajați în mod 
disproporțional de sistemele de plată 
anticipată comparativ cu prețul mediu al 
pieței;

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) primesc un decont final de lichidare, 
după schimbarea furnizorului de energie 
electrică, în termen de șase săptămâni de la 
schimbarea furnizorului.

(j) primesc un decont final de lichidare, 
după schimbarea furnizorului de energie 
electrică, în termen de cel mult două 
săptămâni de la schimbarea furnizorului.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera j a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) primesc un rezumat al principalelor 
condiții contractuale (cum ar fi 
principalele caracteristici ale serviciului, 
informații detaliate privind prețurile, 
condițiile pentru schimbarea furnizorului 
și creșterea prețurilor) într-un limbaj 
concis și simplu pe prima pagină a 
contractului sau împreună cu contractul;

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că clienții 
finali primesc de la furnizori toate 
informațiile referitoare la avantajele și 
riscurile pe care le prezintă un astfel de 
contract de furnizare a energiei electrice cu 
prețuri dinamice.

2. Statele membre se asigură că clienții 
finali primesc de la furnizori toate 
informațiile referitoare la avantajele și 
riscurile pe care le prezintă un astfel de 
contract de furnizare a energiei electrice cu 
prețuri dinamice, inclusiv la necesitatea de 
a se instala un contor de energie electrică 
adecvat.
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Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Înainte de a trece la un contract cu 
preț dinamic, fiecărui consumator final i 
se cere întotdeauna să își dea acordul.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Statele membre au ca obiectiv să 
reducă proporția componentelor fixe din 
facturile la energie electrică ale 
consumatorilor finali.

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre se asigură că există 
garanții adecvate privind expunerea 
consumatorilor finali la modificările 
prețurilor pentru a se evita așa-numitul 
„șoc al facturii” sau un nivel ridicat de 
răspundere financiară.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cel târziu de la 1 ianuarie 2022, 
procesul tehnic de schimbare a 
furnizorului nu durează mai mult de 24 
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ore și poate avea loc în orice zi lucrătoare.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că nu li se 
impune clienților niciun comision de 
schimbare a furnizorului.

2. Statele membre se asigură că nu li se 
impune clienților finali niciun comision de 
schimbare a furnizorului.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre pot alege să permită 
furnizorilor să perceapă comisioane de 
reziliere a contractului clienților care 
reziliază de bună voie contractele de 
furnizare pe durată determinată înainte de 
scadența acestora. Astfel de comisioane pot 
fi percepute numai în cazul în care clienții 
primesc un avantaj demonstrabil de pe 
urma respectivelor contracte. În plus, 
comisioanele în cauză nu depășesc 
pierderile economice directe pe care le 
cauzează furnizorului clientul care reziliază 
contractul, inclusiv costurile oricăror 
pachete de investiții sau de servicii deja 
furnizate clientului în cadrul respectivului 
contract.

3. Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre pot alege să permită 
furnizorilor să perceapă comisioane de 
reziliere a contractului clienților finali care 
reziliază de bună voie contractele de 
furnizare pe durată determinată, la preț fix, 
înainte de scadența acestora, cu condiția ca 
clientul să fi încheiat un astfel de contract 
de bună voie. Astfel de comisioane pot fi 
percepute numai în cazul în care clienții 
finali primesc un avantaj demonstrabil de 
pe urma respectivelor contracte. În plus, 
comisioanele în cauză sunt proporționale 
cu avantajul furnizat clientului și nu 
depășesc pierderile economice directe pe 
care le cauzează furnizorului clientul final 
care reziliază contractul, inclusiv costurile 
oricăror pachete de investiții sau de servicii 
deja furnizate clientului final în cadrul 
respectivului contract. Sarcina probei cu 
privire la pierderile economice directe 
aparține furnizorului și este monitorizată 
de autoritatea națională de reglementare.
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Consumatorii casnici au dreptul să 
participe la sisteme de schimbare colectivă 
a furnizorilor. Statele membre elimină 
toate obstacolele administrative sau în 
materie de reglementare pentru 
schimbarea colectivă a furnizorilor, 
oferind, în același timp, un cadru care să 
garanteze protecția consumatorilor în cea 
mai mare măsură posibilă, pentru a evita 
orice practici abuzive.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că, în 
cazul în care un client final dorește să 
încheie un contract cu un agregator, un 
astfel de angajament nu necesită 
consimțământul furnizorului respectivului 
client final.

1. Statele membre se asigură că clienții 
finali au dreptul să încheie un contract cu 
un agregator și că un astfel de angajament 
nu necesită consimțământul furnizorului 
respectivului client final.

Statele membre se asigură că agregatorii 
informează pe deplin clienții cu privire la 
termenii și condițiile contractelor care le 
sunt oferite.
Statele membre se asigură că furnizorii 
nu discriminează clienții pe baza faptului 
că aceștia au încheiat un contract cu un 
agregator.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că un 
client final care dorește să rezilieze 
contractul cu un agregator, cu respectarea 
condițiilor contractuale, are dreptul la o 
astfel de reziliere în termen de trei 
săptămâni.

2. Statele membre se asigură că un 
client final care dorește să rezilieze 
contractul cu un agregator poate face acest 
lucru în conformitate cu articolul 12.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcina probei cu privire la pierderile 
economice directe aparține agregatorului 
și este monitorizată de autoritatea 
națională de reglementare.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că clienții 
finali au dreptul de a primi, cel puțin o dată 
pe an, toate datele relevante referitoare la 
consumul dispecerizabil sau datele 
referitoare la energia electrică furnizată și 
vândută.

4. Statele membre se asigură că clienții 
finali au dreptul de a primi, cel puțin o dată 
pe lună, toate datele relevante referitoare la 
consumul dispecerizabil sau datele 
referitoare la energia electrică furnizată și 
vândută, precum și date referitoare la 
regularizare, la cerere și fără a le fi 
percepute taxe suplimentare.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că clienții 1. Statele membre se asigură că clienții 
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au acces gratuit la cel puțin un instrument 
de comparare a ofertelor furnizorilor care 
îndeplinește criteriile de certificare stabilite 
în anexa I. Instrumentele de comparare pot 
fi gestionate de orice entitate, inclusiv de 
companii private și de autorități sau 
organisme publice. Clienții ar trebui 
informați cu privire la existența unor astfel 
de instrumente.

au acces gratuit la cel puțin un instrument 
de comparare a ofertelor de contracte atât 
individuale, cât și combinate, inclusiv 
contracte cu prețuri dinamice, a ofertelor 
furnizorilor de energie electrică, ale 
furnizorilor de servicii de energie electrică 
și ale agregatorilor independenți, care 
îndeplinește cel puțin criteriile de 
certificare stabilite în anexa I. 
Instrumentele de comparare pot fi 
gestionate de orice entitate, inclusiv de 
companii private și de autorități sau 
organisme publice. Cel puțin un 
instrument în fiecare stat membru 
acoperă întregul spectru al pieței. Clienții 
sunt informați cu privire la existența unor 
astfel de instrumente în facturile lor sau în 
documente alăturate acestora.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot impune ca 
instrumentele de comparare menționate la 
alineatul (1) să includă determinanți 
comparativi referitori la natura serviciilor 
oferite de furnizori.

3. Statele membre impun ca 
instrumentele de comparare menționate la 
alineatul (1) să includă determinanți 
comparativi referitori la natura serviciilor 
oferite de furnizori.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Orice instrument care compară 
ofertele furnizorilor este eligibil să depună 
o cerere de certificare în conformitate cu 
prezentul articol în mod voluntar și 
nediscriminatoriu.

4. Orice instrument care compară 
ofertele furnizorilor de energie electrică, 
ale furnizorilor de servicii de energie 
electrică și ale agregatorilor, inclusiv ale 
agregatorilor independenți, depune o 
cerere de certificare în conformitate cu 
prezentul articol în mod nediscriminatoriu.
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Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au dreptul să producă, să stocheze, să 
consume și să vândă energie electrică 
autoprodusă pe toate piețele organizate, fie 
individual, fie prin intermediul 
agregatorilor, fără a face obiectul unor 
proceduri extrem de greoaie și unor tarife 
care nu reflectă costurile;

(a) au dreptul să producă, să stocheze, să 
consume și să vândă energie electrică 
autoprodusă pe toate piețele organizate, fie 
individual, fie prin intermediul 
agregatorilor, fără a face obiectul unor 
proceduri discriminatorii sau extrem de 
greoaie și unor tarife care nu reflectă 
costurile;

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instalația de energie necesară pentru 
activitățile clientului activ poate fi 
gestionată de un terț în ceea ce privește 
instalarea, exploatarea, inclusiv 
contorizarea și întreținerea.

2. Instalația de energie necesară pentru 
activitățile clientului activ poate fi gestionată 
de un terț în ceea ce privește instalarea, 
exploatarea, inclusiv contorizarea și 
întreținerea, cu condiția ca riscul economic 
legat de exploatarea instalației să revină 
clientului activ.

Statele membre se asigură că clienții activi 
care dețin o instalație de stocare:
(a) au dreptul la o conexiune la rețea într-un 
termen rezonabil după depunerea cererii;
(b) nu fac obiectul unor impozite, suprataxe 
sau taxe suplimentare pentru energia 
electrică stocată în instalația de stocare;
(c) se diferențiază de producători și nu fac 
obiectul cerințelor și taxelor aferente 
acordării licențelor;
(d) au dreptul să furnizeze mai multe servicii 
simultan, dacă acest lucru este fezabil din 
punct de vedere tehnic.



PE635.482/ 36

RO

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au dreptul de a deține, de a crea sau 
de a închiria rețele comunitare și de a le 
gestiona în mod autonom;

(a) au dreptul de a deține, de a crea sau 
de a închiria rețele comunitare și de a le 
gestiona în mod autonom, atât timp cât 
sistemul de concesiuni al statului membru 
este respectat;

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) fac obiectul responsabilității pentru 
echilibru în conformitate cu articolul 4 
din Regulamentul (UE) ... [reformarea 
Regulamentului 714/2009 propusă prin 
COM(2016)0861/2];

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) beneficiază de un tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește 
activitățile, drepturile și obligațiile lor în 
calitate de clienți finali, producători, 
operatori de distribuție sau agregatori;

(c) beneficiază de un tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce privește 
activitățile, drepturile și obligațiile lor în 
calitate de clienți finali, producători, 
operatori de distribuție, furnizori sau 
agregatori;

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) contribuie în mod corespunzător la 
costurile sistemului de energie electrică la 
care rămân racordate;

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) își desfășoară activitatea pe piață în 
condiții de concurență echitabile fără a 
denatura concurența;

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) sunt bine definite condițiile pentru 
crearea, exploatarea și suprimarea 
rețelelor locale de energie;

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sunt stabilite condiții și standarde 
pentru comunitățile locale de energie care 
dețin rețele pentru a menține o planificare 
eficientă a rețelei. Aceste condiții și 
standarde asigură, de asemenea, faptul că 
clienții și membrii comunității energetice 
locale beneficiază de aceeași calitate și 
aceleași standarde ale serviciilor de rețea 
care sunt disponibile pentru clienții din 
afara comunității energetice locale;
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Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) clienții finali au dreptul de a 
participa la o comunitate energetică 
locală;

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că participarea la comunitățile energetice locale este o 
expresie a dreptului consumatorului de a alege și să se asigure faptul că toți consumatorii din 
întreaga UE au posibilitatea de a participa la o comunitate energetică locală.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dispozițiile de la capitolul IV se 
aplică comunităților energetice locale care 
desfășoară activități de operator de 
distribuție;

(e) dispozițiile de la capitolul IV, 
precum și alte norme și reglementări care 
se aplică operatorilor de distribuție se 
aplică comunităților energetice locale care 
desfășoară activități de operator de 
distribuție;

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) atunci când este cazul, utilizatorii 
rețelei care nu sunt acționari sau membri ai 
comunității energetice locale și care sunt 
racordați la rețeaua de distribuție 
exploatată de o comunitate energetică 
locală fac obiectul unor tarife de rețea 
echitabile, care reflectă costurile. În cazul 
în care respectivii utilizatori ai rețelei și 

(g) atunci când este cazul, utilizatorii 
rețelei care nu sunt acționari sau membri ai 
comunității energetice locale și care sunt 
racordați la rețeaua de distribuție 
exploatată de o comunitate energetică 
locală fac obiectul unor tarife de rețea 
nediscriminatorii, echitabile și care 
reflectă costurile. În cazul în care 
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comunitățile energetice locale nu pot 
ajunge la un acord în privința tarifelor de 
rețea, ambele părți pot solicita autorității de 
reglementare să stabilească nivelul tarifelor 
de rețea printr-o decizie relevantă;

respectivii utilizatori ai rețelei și 
comunitățile energetice locale nu pot 
ajunge la un acord în privința tarifelor de 
rețea, ambele părți pot solicita autorității de 
reglementare să stabilească nivelul tarifelor 
de rețea printr-o decizie relevantă;

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Partajarea energiei electrice

Comunitățile energetice locale au dreptul 
să partajeze energie electrică din activele 
de producere în cadrul comunității între 
membrii sau acționarii săi, pe baza 
principiilor pieței, inclusiv aplicând 
tehnologii TIC existente sau viitoare, cum 
ar fi sistemele de contorizare netă virtuală 
și cele bazate pe tehnologiile registrelor 
distribuite, precum și prin acorduri de 
achiziție de energie electrică sau acorduri 
comerciale inter pares, de exemplu.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare îi 
încurajează pe clienții finali, inclusiv pe 
cei care oferă consum dispecerizabil prin 
agregatori, să participe la toate piețele 
organizate, alături de producători, într-un 
mod nediscriminatoriu.

1. Statele membre se asigură că cadrul 
de reglementare le permite clienților finali, 
inclusiv celor care oferă consum 
dispecerizabil prin agregatori, să participe 
la toate piețele organizate și mecanismele 
de asigurare a capacității, alături de 
producători, într-un mod nediscriminatoriu.
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Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că, atunci 
când achiziționează servicii de sistem, 
operatorii de transport și de sistem și 
operatorii de distribuție tratează furnizorii 
de consum dispecerizabil, inclusiv 
agregatorii independenți, în mod 
nediscriminatoriu, pe baza capacităților lor 
tehnice.

2. Statele membre se asigură că, atunci 
când achiziționează servicii de sistem, 
operatorii de transport și de sistem și 
operatorii de distribuție tratează furnizorii 
de consum dispecerizabil, inclusiv 
agregatorii independenți, în mod 
nediscriminatoriu, alături de producători, 
pe baza capacităților lor tehnice.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că cadrul 
lor de reglementare încurajează 
participarea agregatorilor pe piața cu 
amănuntul și că acesta cuprinde cel puțin 
următoarele elemente:

3. Statele membre se asigură că cadrul 
lor de reglementare încurajează 
participarea agregatorilor pe toate piețele și 
că acesta cuprinde cel puțin următoarele 
elemente:

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) norme transparente care trasează clar 
rolurile și responsabilitățile tuturor 
participanților la piață;

(b) norme nediscriminatorii și 
transparente care trasează clar rolurile și 
responsabilitățile tuturor participanților la 
piață;

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) norme și proceduri transparente 
pentru schimbul de date între participanții 
la piață, care asigură accesul ușor la date în 
condiții de egalitate și fără discriminare, 
protejând totodată în întregime datele cu 
caracter comercial;

(c) norme și proceduri nediscriminatorii 
și transparente pentru schimbul de date 
între participanții la piață, care asigură 
accesul ușor la date în condiții de egalitate 
și fără discriminare, protejând totodată în 
întregime datele cu caracter comercial și 
datele cu caracter personal ale clienților, 
inclusiv cerințe minime de informare 
pentru agregator, precum și criterii 
minime pentru protecția datelor sensibile 
din punct de vedere comercial pentru 
toate părțile vizate;

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) agregatorilor nu li se impune să 
plătească compensații furnizorilor sau 
producătorilor;

eliminat

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) participanții la piață implicați în 
activități de agregare sunt responsabili 
din punct de vedere financiar pentru 
dezechilibrele pe care le cauzează în 
sistemul de energie electrică, astfel cum se 
prevede în conformitate cu articolul 4 din 
Regulamentul (UE) ... [reformarea 
Regulamentului 714/2009 propusă prin 
COM(2016)0861/2];
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Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) norme și proceduri 
nediscriminatorii și transparente pentru a 
compensa în mod proporțional 
participanții la piață pentru energia pe 
care o furnizează pe parcursul perioadei 
de consum dispecerizabil, sub 
supravegherea autorității naționale de 
reglementare, fără a crea un obstacol în 
calea intrării pe piață a agregatorilor sau 
un obstacol în calea flexibilității. 
Compensația se limitează strict la 
acoperirea costurilor rezultate. Metoda de 
calcul pentru o astfel de compensație 
poate lua în considerare beneficiile 
generate de agregatorii independenți 
pentru alți participanți la piață și poate fi 
supusă aprobării autorității de 
reglementare;

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera d c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) consumatorii finali care au un 
contract cu agregatori independenți nu 
sunt supuși unor plăți nejustificate, 
sancțiuni sau alte restricții contractuale 
nejustificate din partea furnizorii lor;

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a asigura transmiterea 
corectă a costurilor de echilibrare și a 

eliminat
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beneficiilor generate de agregatori către 
participanții la piață, statele membre pot, 
în mod excepțional, să permită plățile 
compensatorii între agregatori și părțile 
responsabile cu echilibrarea. Astfel de 
plăți compensatorii trebuie să se limiteze 
la situațiile în care un participant la piață 
provoacă, unui alt participant la piață, 
dezechilibre care generează un cost 
financiar.
Respectivele plăți compensatorii 
excepționale fac obiectul aprobării de 
către autoritățile naționale de 
reglementare și sunt monitorizate de 
agenție.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
facturile îndeplinesc cerințele minime 
aplicabile facturării și informațiilor de 
facturare prevăzute în anexa II. 
Informațiile incluse în facturi trebuie să fie 
corecte, clare, concise și prezentate într-un 
mod care înlesnește compararea de către 
consumatori.

1. Statele membre se asigură că 
facturile îndeplinesc cerințele minime 
aplicabile facturării și informațiilor de 
facturare prevăzute în anexa II. 
Informațiile incluse în facturi sunt corecte, 
clare, concise, ușor de utilizat și prezentate 
într-un mod care înlesnește compararea de 
către consumatori. Informațiile indicate în 
anexa II care nu trebuie în mod 
obligatoriu incluse în facturi sunt puse la 
dispoziția clienților prin alte mijloace, la 
alegerea statelor membre.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facturarea se efectuează pe baza 
consumului real, cel puțin o dată pe an. 
Informațiile de facturare sunt puse la 
dispoziție cel puțin din trei în trei luni, la 

Facturarea se efectuează pe baza 
consumului real, cel puțin o dată pe an. 
Informațiile de facturare, inclusiv 
informațiile privind consumul real, sunt 
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cerere sau în cazul în care clienții finali 
au optat să primească facturi electronice, 
ori, în caz contrar, de două ori pe an.

puse la dispoziție cel puțin o dată pe lună, 
la cerere sau în cazul în care clienții finali 
au optat să primească facturi electronice, 
ori, în caz contrar, de două ori pe an.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care clienții finali au 
contoare care permit citirea de la distanță 
de către operator, se furnizează informații 
exacte de facturare bazate pe consumul 
real cel puțin o dată pe lună.

4. În cazul în care clienții finali au 
contoare care permit citirea de la distanță 
de către operator, se furnizează informații 
exacte de facturare bazate pe consumul real 
cel puțin o dată pe lună, inclusiv prin site-
uri web sau prin alte mijloace inovatoare.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre pot prevedea că, la 
cererea clienților finali, informațiile 
cuprinse în respectivele facturi nu sunt 
considerate drept solicitare de plată. În 
astfel de cazuri, statele membre se asigură 
că furnizorii oferă modalități flexibile de 
plată.

eliminat

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Statele membre impun ca, la cerere, 
informațiile și estimările referitoare la 
costurile cu energia electrică să fie puse la 
dispoziția clienților finali în timp util și 
într-un format ușor de înțeles.

8. Statele membre impun ca, la cerere, 
informațiile și estimările referitoare la 
costurile cu energia electrică să fie puse la 
dispoziția clienților finali în timp util și 
într-un format ușor de înțeles. În cazul în 
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care contractul include o modificare 
viitoare a produsului sau a prețului ori o 
reducere, acest lucru ar trebui indicat pe 
factură, împreună cu data la care are loc 
modificarea.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Statele membre consultă 
organizațiile de consumatori atunci când 
intenționează să modifice formatul 
facturilor.

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. Atunci când unui client final i s-a 
aplicat același tarif pe o perioadă mai 
mare de doi ani, statele membre le impun 
furnizorilor obligația de a-l înștiința pe 
client, în factura de energie sau împreună 
cu aceasta, dacă este disponibil un tarif 
mai adecvat sau mai avantajos, precum și 
de a-i facilita acestuia trecerea la noul 
tarif.

Justificare

Este important să se ia măsuri pentru a se asigura faptul că, atunci când clienților finali li s-a 
aplicat același tarif pe o perioadă mai mare de doi ani, aceștia pot fi înștiințați în mod 
proactiv de către furnizorul lor cu privire la posibilitatea reducerii facturilor prin trecerea la 
un tarif alternativ, poate mai nou, oferit de același furnizor. Clienții care nu își schimbă 
furnizorul ajung frecvent să plătească așa-numitele „tarife învechite”, care nu mai sunt 
competitive și care pot fi mult mai costisitoare decât gama de tarife disponibilă în prezent. 
Astfel de clienți pot fi frecvent cei cu venituri mai mici sau cei mai expuși riscului de sărăcie 
energetică.
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Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea promovării eficienței 
energetice și a abilitării clienților, statele 
membre sau, atunci când un stat membru a 
stabilit astfel, autoritatea de reglementare 
recomandă călduros întreprinderilor din 
domeniul energiei electrice și agregatorilor 
să optimizeze utilizarea energiei electrice, 
printre altele, prin furnizarea de servicii de 
gestionare a energiei, prin elaborarea de 
formule inovatoare de stabilire a prețului 
sau prin introducerea unor sisteme 
inteligente și interoperabile de contorizare 
sau a unor rețele inteligente, atunci când 
este cazul.

1. În vederea promovării eficienței 
energetice și a abilitării clienților, statele 
membre sau, atunci când un stat membru a 
stabilit astfel, autoritatea de reglementare 
recomandă călduros întreprinderilor din 
domeniul energiei electrice și agregatorilor 
să optimizeze utilizarea energiei electrice, 
atunci când acest lucru este rentabil, 
printre altele, prin furnizarea de servicii de 
gestionare a energiei, prin elaborarea de 
formule inovatoare de stabilire a prețului și 
prin introducerea unor sisteme inteligente 
și interoperabile de contorizare, în special 
cu sisteme de gestionare a energiei ale 
consumatorilor, a unor rețele inteligente și, 
atunci când este cazul, a unor aparate 
inteligente și „case inteligente” în 
conformitate cu legislația aplicabilă a 
Uniunii în materie de protecție a datelor.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre care procedează la 
introducerea sistemelor de contorizare 
inteligentă adoptă și publică cerințele 
funcționale și tehnice minime aplicabile 
sistemelor care urmează să fie introduse pe 
teritoriile lor în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute la articolul 20 și în anexa III. 
Statele membre asigură interoperabilitatea 
acestor sisteme de contorizare inteligentă, 
precum și legătura acestora cu platforme de 
gestionare a energiei ale consumatorilor. În 
acest sens, statele membre acordă atenția 
cuvenită utilizării standardelor relevante 
disponibile, inclusiv a celor care permit 
interoperabilitatea, celor mai bune practici, 

3. Statele membre care procedează la 
introducerea sistemelor de contorizare 
inteligentă adoptă și publică cerințele 
funcționale și tehnice minime aplicabile 
sistemelor care urmează să fie introduse pe 
teritoriile lor în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute la articolul 20 și în anexa III. 
Statele membre asigură interoperabilitatea 
acestor sisteme de contorizare inteligentă, 
abordarea centrată pe utilizator, precum și 
legătura acestora cu platforme de 
gestionare a energiei ale consumatorilor. În 
acest sens, statele membre acordă atenția 
cuvenită utilizării standardelor relevante 
disponibile, inclusiv a celor care permit 
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precum și importanței dezvoltării pieței 
interne a energiei electrice.

interoperabilitatea la nivelul modelului de 
date și al aplicației, celor mai bune 
practici, precum și importanței dezvoltării 
schimbului de date, a serviciilor de 
energie viitoare și inovatoare, a 
introducerii rețelelor inteligente și a pieței 
interne a energiei electrice. Pentru 
sistemele de contorizare inteligentă 
existente, trebuie îndeplinite cerințele 
atunci când sistemul de contorizare este 
înlocuit de unul nou, la sfârșitul duratei 
sale de viață economice sau mai devreme.

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre care procedează la 
introducerea contorizării inteligente se 
asigură că clienții finali contribuie la 
costurile asociate instalării într-un mod 
transparent și nediscriminatoriu. Statele 
membre monitorizează cu regularitate 
introducerea sistemelor pe teritoriul lor 
pentru a urmări evoluția costurilor și a 
beneficiilor la nivelul întregului lanț 
valoric, inclusiv beneficiile nete aduse 
clienților.

4. Statele membre care procedează la 
introducerea contorizării inteligente se 
asigură că clienții finali contribuie la 
costurile asociate instalării într-un mod 
transparent și nediscriminatoriu, luând în 
considerare, în același timp, beneficiile pe 
termen lung pentru întregul lanț valoric. 
Statele membre monitorizează cu 
regularitate introducerea sistemelor pe 
teritoriul lor pentru a urmări evoluția 
costurilor și a beneficiilor la nivelul 
întregului lanț valoric, inclusiv beneficiile 
nete, cum ar fi economiile, aduse clienților 
și gradul de satisfacție generală al 
acestora în ceea ce privește introducerea 
sistemului.

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care introducerea 
contorizării inteligente este evaluată 
negativ în urma evaluării cost-beneficiu 

5. În cazul în care introducerea 
contorizării inteligente este evaluată 
negativ în urma evaluării cost-beneficiu 
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menționate la alineatul (2), statele membre 
se asigură că această evaluare este revizuită 
periodic pentru a răspunde schimbării 
ipotezelor de bază, noutăților tehnologice 
și evoluției pieței. Statele membre notifică 
serviciilor responsabile ale Comisiei 
rezultatul evaluării lor economice 
actualizate imediat ce este disponibil.

menționate la alineatul (2), statele membre 
se asigură că această evaluare este revizuită 
periodic și cel puțin din doi în doi ani 
pentru a răspunde schimbării ipotezelor de 
bază, noutăților tehnologice și evoluției 
pieței. Statele membre notifică serviciilor 
responsabile ale Comisiei rezultatul 
evaluării lor economice actualizate imediat 
ce este disponibil.

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care contorizarea inteligentă 
este evaluată pozitiv în urma evaluării cost-
beneficiu menționate la articolul 19 
alineatul (2) sau este implementată în mod 
sistematic, statele membre introduc 
sistemele de contorizare inteligentă în 
conformitate cu standardele europene, cu 
dispozițiile din anexa III și cu următoarele 
principii:

În cazul în care contorizarea inteligentă 
este evaluată pozitiv în urma evaluării cost-
beneficiu menționate la articolul 19 
alineatul (2) sau este implementată în mod 
sistematic după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, statele membre 
introduc sistemele de contorizare 
inteligentă în conformitate cu standardele 
europene, cu dispozițiile din anexa III și cu 
următoarele principii:

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sistemele de contorizare măsoară cu 
acuratețe consumul real de energie 
electrică și le oferă clienților finali 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare. Aceste informații trebuie să fie 
ușor de accesat și de vizualizat de către 
clienții finali, fără costuri suplimentare și 
în timp aproape real pentru a sprijini 
programele automate de eficiență 
energetică, consumul dispecerizabil și alte 
servicii;

(a) sistemele de contorizare măsoară cu 
acuratețe consumul real de energie 
electrică și le oferă clienților finali 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare. Datele validate privind consumul 
anterior sunt ușor de accesat și de 
vizualizat de către clienții finali, cel puțin 
prin intermediul unui afișaj la domiciliu, 
fără costuri suplimentare. Clienților finali 
le sunt puse la dispoziție date de consum 
nevalidate, în timp aproape real, printr-o 
interfață standardizată, pentru a sprijini 
programele automate de eficiență 
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energetică, consumul dispecerizabil și alte 
servicii.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protecția vieții private și a datelor 
clienților finali este asigurată în 
conformitate cu legislația aplicabilă a 
Uniunii în domeniul protecției datelor și a 
vieții private;

(c) protecția vieții private și a datelor 
clienților finali este asigurată în 
conformitate cu legislația aplicabilă a 
Uniunii în domeniul protecției datelor și a 
vieții private; în special, clienții finali pot 
avea acces la informații privind 
identitatea altor părți care le accesează 
datele cu caracter personal și momentul 
când se realizează accesul, pentru a putea 
asigura respectarea drepturilor lor în 
temeiul legislației Uniunii privind 
protecția datelor;

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) la cererea clienților finali, datele 
înregistrate de contoare referitoare la 
producția sau consumul lor de energie 
electrică li se pun la dispoziție prin 
intermediul unei interfețe standardizate 
locale de comunicare și/sau prin acces de la 
distanță sau se pun la dispoziția unei părți 
terțe care acționează în numele lor, într-un 
format ușor de înțeles, după cum se 
prevede la articolul 24, care le permite să 
compare diferite oferte în condiții identice;

(e) datele înregistrate de contoare 
referitoare la producția sau consumul lor de 
energie electrică li se pun la dispoziție prin 
intermediul unei interfețe standardizate 
locale de comunicare și/sau prin acces de la 
distanță sau se pun la dispoziția unei părți 
terțe care acționează în numele lor, într-un 
format ușor de înțeles, după cum se 
prevede la articolul 24, și cât mai aproape 
posibil de timpul real, care le permite să 
compare diferite oferte în condiții identice; 
de asemenea, clienții finali își pot 
descărca propriile date privind 
contorizarea sau le pot transmite unei alte 
părți, fără costuri suplimentare și în 
conformitate cu dreptul lor la 
portabilitatea datelor în temeiul legislației 
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Uniunii privind protecția datelor;

Amendamentul 105

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) clienților finali li se oferă consiliere 
și informații corespunzătoare în momentul 
instalării contoarelor inteligente, în special 
în privința întregului lor potențial de 
gestionare a citirilor și de monitorizare a 
consumului de energie electrică, precum și 
în privința colectării și a prelucrării datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația aplicabilă a Uniunii în materie de 
protecție a datelor;

(f) clienților finali li se oferă consiliere 
și informații corespunzătoare înainte de 
instalarea contoarelor inteligente și/sau în 
momentul instalării acestora, în special în 
privința întregului lor potențial de 
gestionare a citirilor și de monitorizare a 
consumului de energie electrică, precum și 
în privința colectării și a prelucrării datelor 
cu caracter personal în conformitate cu 
legislația aplicabilă a Uniunii în materie de 
protecție a datelor;

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care contorizarea 
inteligentă este evaluată negativ în urma 
evaluării cost-beneficiu menționate la 
articolul 19 alineatul (2) sau nu este 
implementată în mod sistematic, statele 
membre se asigură că fiecare client final 
are dreptul, la cerere și în condiții 
echitabile și rezonabile, de a beneficia de 
instalarea sau, după caz, de modernizarea 
unui contor inteligent care respectă 
următoarele cerințe:

1. În cazul în care contorizarea 
inteligentă este evaluată negativ în urma 
evaluării cost-beneficiu menționate la 
articolul 19 alineatul (2) sau nu este 
implementată în mod sistematic, statele 
membre se asigură că fiecare client final 
are dreptul, la cerere și în condiții 
echitabile, rezonabile și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor, de a 
beneficia de instalarea sau, după caz, de 
modernizarea unui contor inteligent care 
respectă următoarele cerințe:

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când este fezabil din punct de 
vedere tehnic, este dotat cu 
funcționalitățile menționate la articolul 20 
sau cu un set minim de funcționalități care 
trebuie definite și publicate de statele 
membre la nivel național și în conformitate 
cu dispozițiile din anexa III;

(a) este dotat cu funcționalitățile 
menționate la articolul 20 sau cu un set 
minim de funcționalități care trebuie 
definite și publicate de statele membre la 
nivel național și în conformitate cu 
dispozițiile din anexa III;

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La elaborarea normelor referitoare la 
gestionarea și schimbul de date, statele 
membre sau, atunci când un stat membru a 
stabilit astfel, autoritățile competente 
desemnate precizează părțile eligibile care 
pot avea acces la datele clientului final cu 
consimțământul expres al acestuia, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului52. În sensul prezentei directive, 
datele includ datele furnizate de contoare și 
datele privind consumul, precum și datele 
necesare pentru migrarea consumatorilor. 
Părțile eligibile includ cel puțin clienții, 
furnizorii, operatorii de transport și de 
sistem și operatorii de distribuție, 
agregatorii, societățile de servicii 
energetice și alte părți care furnizează 
clienților energie sau alte servicii.

1. La elaborarea normelor referitoare la 
gestionarea și schimbul de date, statele 
membre sau, atunci când un stat membru a 
stabilit astfel, autoritățile competente 
desemnate precizează părțile eligibile care 
pot avea acces la datele clientului final cu 
consimțământul expres al acestuia, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului52. În sensul prezentei directive, 
datele includ datele furnizate de contoare și 
datele privind consumul, precum și datele 
necesare pentru migrarea consumatorilor, 
programele automate de eficiență 
energetică, serviciile de gestionare a 
energiei și serviciile legate de consumul 
dispecerizabil. Părțile eligibile includ cel 
puțin clienții, furnizorii, operatorii de 
transport și de sistem și operatorii de 
distribuție, agregatorii, societățile de 
servicii energetice și alte părți care 
furnizează clienților energie sau alte 
servicii.

La cerere, părțile eligibile furnizează 
clienților o prezentare generală a părților 
care au acces la datele lor.

__________________ __________________
52 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

52 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre organizează 
gestionarea datelor astfel încât să asigure 
un acces la date și un schimb de date care 
să fie eficiente. Independent de modelul de 
gestionare a datelor aplicat în fiecare stat 
membru, partea sau părțile responsabile cu 
gestionarea datelor oferă oricărei părți 
eligibile, cu consimțământul expres al 
clientului final, acces la datele 
respectivului client final. Părților eligibile 
ar trebui să li se pună dispoziție datele 
solicitate în mod simultan și 
nediscriminatoriu. Datele trebuie să fie 
ușor de accesat, iar procedurile relevante 
trebuie puse la dispoziția publicului.

2. Statele membre organizează 
gestionarea în siguranță a datelor astfel 
încât să asigure un acces la date și un 
schimb de date care să fie eficiente, 
protecția datelor, securitatea datelor, 
transparența, caracterul neutru și 
integritatea datelor. Independent de 
modelul de gestionare a datelor aplicat în 
fiecare stat membru, partea sau părțile 
responsabile cu gestionarea datelor oferă 
oricărei părți eligibile, cu consimțământul 
expres al clientului final, acces la datele 
respectivului client final. Părților eligibile 
ar trebui să li se pună dispoziție datele 
solicitate în mod simultan și 
nediscriminatoriu. Datele trebuie să fie 
ușor de accesat, iar procedurile relevante 
trebuie puse la dispoziția publicului.

Amendamentul 110

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Clienților finali nu li se impun costuri 
suplimentare pentru accesul la datele 
proprii. Statele membre au răspunderea de 
a stabili costurile relevante pentru accesul 
la date al părților eligibile. Entitățile 
reglementate care oferă servicii de date nu 

4. Clienților finali nu li se impun costuri 
suplimentare pentru accesul la datele 
proprii sau pentru solicitările de a-și 
transfera datele. Statele membre au 
răspunderea de a stabili costurile relevante 
pentru accesul la date al părților eligibile. 
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pot avea profit de pe urma acestei 
activități.

Entitățile reglementate care oferă servicii 
de date nu pot avea profit de pe urma 
acestei activități.

Amendamentul 111

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre definesc un format 
comun al datelor și o procedură 
transparentă pentru ca părțile eligibile să 
aibă acces la datele enumerate la 
articolul 23 alineatul (1) în vederea 
promovării concurenței pe piața cu 
amănuntul și a evitării costurilor 
administrative excesive pentru părțile 
eligibile.

1. Statele membre definesc un format 
comun al datelor pentru a permite 
interoperabilitatea și pentru a facilita 
schimbul de date și o procedură 
transparentă pentru ca părțile eligibile să 
aibă acces la datele enumerate la 
articolul 23 alineatul (1) în vederea 
promovării concurenței pe piața cu 
amănuntul și a evitării costurilor 
administrative excesive pentru părțile 
eligibile.

Amendamentul 112

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin intermediul unor acte de punere 
în aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 68, Comisia stabilește un format 
european comun al datelor și proceduri 
nediscriminatorii și transparente de 
accesare a datelor, enumerate la 
articolul 23 alineatul (1), care înlocuiesc 
formatul datelor și procedurile naționale 
adoptate de statele membre în conformitate 
cu alineatul (1). Statele membre se asigură 
că participanții la piață aplică un format 
european comun al datelor.

2. Prin intermediul unor acte de punere 
în aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 68, Comisia stabilește standardele 
de interoperabilitate, un format european 
comun al datelor și proceduri 
nediscriminatorii și transparente de 
accesare a datelor, enumerate la 
articolul 23 alineatul (1), și asigură o 
tranziție eficientă din punctul de vedere al 
costurilor, luând în considerare condițiile 
din statele membre, care înlocuiesc 
formatul datelor și procedurile naționale 
adoptate de statele membre în conformitate 
cu alineatul (1). Statele membre se asigură 
că participanții la piață aplică standardele 
de interoperabilitate sau formatul 
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european comun al datelor. După caz, în 
urma consultării comitetului menționat la 
articolul 68, Comisia poate solicita ca 
standardele să fie elaborate de 
organizațiile de standardizare europene 
relevante.

Amendamentul 113

Propunere de directivă
Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură crearea unor 
puncte unice de contact pentru a pune la 
dispoziția clienților toate informațiile 
necesare cu privire la drepturile lor, la 
legislația în vigoare și la căile de 
soluționare a litigiilor de care dispun în 
cazul unui litigiu. Astfel de puncte 
de contact pot face parte din punctele de 
informare generală a consumatorilor.

Statele membre asigură crearea unor 
puncte unice de contact pentru a pune la 
dispoziția clienților toate informațiile 
necesare cu privire la drepturile lor, la 
legislația în vigoare, la instrumentele de 
comparare acreditate și la căile de 
soluționare a litigiilor de care dispun în 
cazul unui litigiu cu furnizorul de energie 
electrică, furnizorul de servicii energetice, 
agregatorul sau orice alt intermediar. 
Astfel de puncte de contact pot face parte 
din punctele de informare generală a 
consumatorilor. În cazul în care serviciul 
furnizat este legat sau grupat cu software, 
hardware sau tehnologia comunicațiilor, 
plângerile depuse de clienții finali sunt 
gestionate prin intermediul unui punct de 
contact unic.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 114

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 Articolul 26

Dreptul la soluționarea extrajudiciară a Dreptul la soluționarea extrajudiciară a 
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litigiilor litigiilor

Statele membre garantează că clienții au 
acces la mecanisme extrajudiciare de 
soluționare a litigiilor care să fie simple, 
echitabile, transparente, independente, 
eficace și eficiente pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. În 
cazul în care clientul este un consumator în 
sensul Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului53, 
astfel de mecanisme extrajudiciare respectă 
cerințele de calitate prevăzute în Directiva 
2013/11/UE și prevăd, în cazurile 
justificate, un sistem de rambursare și/sau 
de despăgubire. .

Statele membre garantează că clienții au 
acces la mecanisme extrajudiciare de 
soluționare a litigiilor care să fie simple, 
echitabile, transparente, independente, 
eficace și eficiente pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive, 
prin intermediul unui mecanism 
independent, cum ar fi un mediator 
pentru energie sau un organism pentru 
consumatori. În cazul în care clientul este 
un consumator în sensul Directivei 
2013/11/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului53, astfel de mecanisme 
extrajudiciare respectă cerințele de calitate 
prevăzute în Directiva 2013/11/UE și 
prevăd, în cazurile justificate, un sistem de 
rambursare și/sau de despăgubire.

Aceste mecanisme se extind la toți 
furnizorii de servicii energetice, 
agregatorii și toate contractele cu 
componente energetice, inclusiv la 
pachetele de oferte și la comunitățile 
energetice locale, a căror participare este 
obligatorie.
Statele membre se asigură că furnizorii de 
energie electrică, furnizorii de servicii 
energetice și agregatorii oferă informații 
privind soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor pe site-ul lor web și în toate 
comunicările cu clienții lor.
Statele membre evaluează în mod periodic 
funcționarea mecanismelor extrajudiciare 
de soluționare a litigiilor, în special în 
ceea ce privește participarea și 
conformitatea furnizorilor de energie 
electrică sau de servicii energetice, a 
agregatorilor și a intermediarilor.

__________________ __________________
53 JO L 165, 18.6.2013, p. 63–79 53 JO L 165, 18.6.2013, p. 63–79.

Amendamentul 115

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1



PE635.482/ 56

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru protecția clienților 
finali, garantând, în special, protecția 
adecvată a clienților vulnerabili. În acest 
context, fiecare stat membru definește 
conceptul de clienți vulnerabili care poate 
face referire la sărăcia energetică și, printre 
altele, la interzicerea debranșării acestor 
clienți în situații critice. Statele membre 
garantează că se aplică drepturile și 
obligațiile în ceea ce privește clienții 
vulnerabili. În special, acestea iau măsuri 
pentru protecția clienților din zonele 
îndepărtate. Statele membre garantează un 
nivel înalt de protecție a consumatorilor, în 
special în ceea ce privește transparența 
condițiilor contractuale, a informațiilor 
generale și a mecanismelor de soluționare a 
litigiilor.

1. Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru protecția clienților 
finali, garantând, în special, protecția 
adecvată a clienților vulnerabili. În acest 
context, fiecare stat membru definește 
conceptul de clienți vulnerabili care face 
referire la sărăcia energetică și poate 
asigura protecția acestora prin sisteme 
naționale de securitate socială și, printre 
altele, interzicerea debranșării acestor 
clienți în situații critice. Statele membre 
garantează că se aplică drepturile și 
obligațiile în ceea ce privește clienții 
vulnerabili. În special, acestea iau măsuri 
pentru protecția clienților din zonele 
îndepărtate. Statele membre garantează un 
nivel înalt de protecție a consumatorilor, în 
special în ceea ce privește transparența 
condițiilor contractuale, a informațiilor 
generale și a mecanismelor de soluționare a 
litigiilor.

Amendamentul 116

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre iau măsuri 
corespunzătoare, precum elaborarea de 
planuri naționale de acțiune privind 
energia, prevederea de beneficii în 
sistemele de asigurări sociale pentru a 
garanta clienților vulnerabili alimentarea 
cu energia electrică necesară sau pentru a 
sprijini ameliorarea eficienței energetice 
și pentru a combate sărăcia energetică 
acolo unde este cazul, inclusiv în 
contextul mai larg al sărăciei. Astfel de 
măsuri nu împiedică deschiderea efectivă 
a pieței, prevăzută la articolul 4, sau 
funcționarea pieței și sunt notificate 
Comisiei, după caz, în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (4). Notificarea poate, 
de asemenea, să includă măsurile luate în 

eliminat
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cadrul sistemului general de asigurări 
sociale.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 117

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 Articolul 29

Sărăcia energetică Sărăcia energetică

Statele membre definesc un set de criterii 
în scopul măsurării sărăciei energetice. 
Statele membre monitorizează în 
permanență numărul gospodăriilor 
afectate de sărăcia energetică și prezintă 
Comisiei, din doi în doi ani, un raport 
referitor la evoluția sărăciei energetice și 
la măsurile luate pentru prevenirea 
acesteia, în cadrul rapoartelor energetice 
și climatice naționale intermediare 
integrate, în conformitate cu articolul 21 
din [Regulamentul privind guvernanța 
propus prin COM(2016)759].

Statele membre, în consultare cu părțile 
interesate relevante, întreprind 
următoarele acțiuni:

(a) definesc un set de criterii în scopul 
măsurării sărăciei energetice, pe baza 
unor indicatori precum veniturile mici, 
cheltuielile mari cu energia și eficiența 
energetică scăzută;
(b) monitorizează în permanență 
numărul gospodăriilor afectate de sărăcia 
energetică și analizează dacă acești clienți 
sunt protejați corespunzător și, dacă este 
cazul, asigură o mai bună protecție a 
acestora;
(c) prezintă Comisiei, din doi în doi ani, 
un raport referitor la evoluția sărăciei 
energetice și la măsurile luate pentru 
prevenirea acesteia, în cadrul rapoartelor 
energetice și climatice naționale 
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intermediare integrate, în conformitate cu 
articolul 21a din Regulamentul (UE) ... 
[Regulamentul privind guvernanța propus 
prin COM(2016)0759].
Pentru a combate sărăcia energetică, 
acolo unde este cazul, inclusiv în 
contextul mai vast al sărăciei, și pentru a 
proteja consumatorii vulnerabili, astfel 
cum se menționează la articolul 28, statele 
membre elaborează planuri de acțiune 
naționale de reducere a numărului de 
gospodării care se confruntă cu sărăcia 
energetică, inclusiv obiective și măsuri, 
atât pe termen scurt, cât și pe termen 
lung, și un calendar pentru atingerea 
obiectivelor. Măsurile pot include, printre 
altele, prevederea de beneficii în sistemele 
de asigurări sociale pentru a le garanta 
clienților vulnerabili alimentarea cu 
energia electrică necesară, acordarea de 
sprijin pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și interzicerea debranșării de la 
energie electrică în situații critice.
Aceste planuri de acțiune sunt incluse în 
planurile energetice și climatice naționale 
integrate ale statelor membre ca parte a 
Regulamentului (UE) ... [Regulamentul 
privind guvernanța propus prin 
COM(2016)0759].
Comisia, în colaborare cu Eurostat și cu 
statele membre, îmbunătățește 
comparabilitatea seturilor de date, 
inclusiv a datelor de monitorizare 
naționale, astfel încât acestea să devină 
comparabile între statele membre.

Amendamentul 118

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Fiecare operator de distribuție 
cumpără energia pe care o folosește 
pentru a acoperi pierderile de energie 
și serviciile de sistem care nu au ca scop 

5. Fiecare operator de distribuție 
acționează ca un facilitator de piață 
neutru în cumpărarea energiei pe care o 
folosește pentru a acoperi pierderile de 
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stabilitatea frecvenței din sistemul său, 
conform unor proceduri transparente, 
nediscriminatorii și bazate pe piață, atunci 
când îndeplinește această funcție. Cu 
excepția cazului în care este justificată de o 
analiză cost-beneficiu, procedura de 
achiziționare a serviciilor de sistem care nu 
au ca scop stabilitatea frecvenței de către 
un operator de distribuție trebuie să fie 
transparentă, nediscriminatorie și bazată pe 
piață și să asigure participarea efectivă a 
tuturor participanților la piață, printre care 
și sursele de energie regenerabilă, 
consumul dispecerizabil, instalațiile de 
stocare a energiei și agregatorii, în special 
impunând autorităților de reglementare sau 
operatorilor de distribuție să definească, în 
strânsă colaborare cu toți participanții la 
piață, modalități tehnice de participare la 
aceste piețe pe baza cerințelor tehnice ale 
respectivelor piețe și a capacităților tuturor 
participanților la piață .

energie și serviciile de sistem care nu au ca 
scop stabilitatea frecvenței din sistemul 
său, conform unor proceduri transparente, 
nediscriminatorii și bazate pe piață, atunci 
când îndeplinește această funcție. Cu 
excepția cazului în care este justificată de o 
analiză cost-beneficiu, a cărei metodologie 
este elaborată în mod transparent de către 
autoritatea națională de reglementare în 
conformitate cu articolul 59 alineatul (1) 
litera (c), procedura de achiziționare a 
serviciilor de sistem care nu au ca scop 
stabilitatea frecvenței de către un operator 
de distribuție trebuie să fie transparentă, 
nediscriminatorie și bazată pe piață și să 
asigure participarea efectivă a tuturor 
participanților la piață, printre care și 
sursele de energie regenerabilă, consumul 
dispecerizabil, instalațiile de stocare a 
energiei și agregatorii, în special impunând 
autorităților de reglementare sau 
operatorilor de distribuție să definească, în 
strânsă colaborare cu toți participanții la 
piață, modalități tehnice de participare la 
aceste piețe pe baza cerințelor tehnice ale 
respectivelor piețe și a capacităților tuturor 
participanților la piață.

Amendamentul 119

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează cadrul de 
reglementare necesar pentru a permite 
operatorilor de distribuție și pentru a-i 
stimula să achiziționeze servicii în vederea 
îmbunătățirii eficienței în ceea ce privește 
exploatarea și dezvoltarea sistemului de 
distribuție, inclusiv managementul 
congestiilor la nivel local. În mod concret, 
cadrele de reglementare trebuie să permită 
operatorilor de distribuție să achiziționeze 
servicii de la resurse precum producerea 
distribuită de energie electrică, consumul 
dispecerizabil sau stocarea și să aibă în 

Statele membre furnizează cadrul de 
reglementare necesar pentru a permite 
operatorilor de distribuție și pentru a-i 
stimula să achiziționeze servicii în vederea 
îmbunătățirii eficienței în ceea ce privește 
exploatarea și dezvoltarea sistemului de 
distribuție, inclusiv managementul 
congestiilor la nivel local. În mod concret, 
cadrele de reglementare asigură faptul că 
operatorii de distribuție pot achiziționa 
servicii de la resurse precum producerea 
distribuită de energie electrică, consumul 
dispecerizabil sau stocarea și au în vedere 
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vedere măsuri de eficiență energetică, care 
ar putea înlocui necesitatea de 
modernizare sau de înlocuire a capacităților 
de energie electrică și care susțin 
funcționarea eficientă și sigură a sistemului 
de distribuție. Operatorii de distribuție 
achiziționează aceste servicii conform unor 
proceduri transparente, nediscriminatorii și 
bazate pe piață.

măsuri de eficiență energetică, atunci când 
aceste servicii înlocuiesc în mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor 
necesitatea de modernizare sau de înlocuire 
a capacităților de energie electrică, și care 
susțin funcționarea eficientă și sigură a 
sistemului de distribuție. Operatorii de 
distribuție achiziționează aceste servicii 
conform unor proceduri transparente, 
nediscriminatorii și bazate pe piață.

Amendamentul 120

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție definesc produse 
standardizate destinate pieței pentru 
serviciile achiziționate asigurând 
participarea efectivă a tuturor 
participanților la piață, inclusiv a surselor 
de energie regenerabile, a consumului 
dispecerizabil și a agregatorilor. Operatorii 
de distribuție schimbă între ei toate 
informațiile necesare și se coordonează cu 
operatorii de transport și de sistem pentru a 
asigura o utilizare optimă a resurselor, 
pentru a asigura funcționarea eficientă și 
sigură a sistemului și pentru a facilita 
dezvoltarea pieței. Operatorii de distribuție 
sunt remunerați în mod adecvat pentru 
achiziționarea unor astfel de servicii în 
scopul de a recupera cel puțin cheltuielile 
corespunzătoare, inclusiv cheltuielile cu 
tehnologiile de informare și comunicare 
necesare, inclusiv cheltuielile aferente 
infrastructurilor de informare și de 
comunicații necesare.

Produsele standardizate destinate pieței 
pentru astfel de servicii sunt definite cel 
puțin la nivel național. Operatorii de 
distribuție definesc, în cadrul unui proces 
transparent și participativ care include 
toți utilizatorii relevanți ai rețelei, 
autoritatea națională de reglementare și 
operatorul de transport și de sistem, 
produse standardizate destinate pieței 
pentru serviciile achiziționate asigurând 
participarea efectivă a tuturor 
participanților la piață, inclusiv a surselor 
de energie regenerabile, a consumului 
dispecerizabil, a stocării și a agregatorilor. 
Operatorii de distribuție schimbă între ei 
toate informațiile necesare și se 
coordonează cu operatorii de transport și 
de sistem pentru a asigura o utilizare 
optimă a resurselor, pentru a asigura 
funcționarea eficientă și sigură a sistemului 
și pentru a facilita dezvoltarea pieței. 
Operatorii de distribuție sunt remunerați în 
mod adecvat pentru achiziționarea unor 
astfel de servicii în scopul de a recupera cel 
puțin cheltuielile corespunzătoare, inclusiv 
cheltuielile cu tehnologiile de informare și 
comunicare necesare, inclusiv cheltuielile 
aferente infrastructurilor de informare și de 
comunicații necesare.
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Amendamentul 121

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful  1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea unui sistem de distribuție se 
bazează pe un plan transparent de 
dezvoltare a rețelei pe care operatorii de 
distribuție îl prezintă autorității de 
reglementare din doi în doi ani. Planul de 
dezvoltare a rețelei cuprinde investițiile 
planificate pentru următorii cinci-zece ani, 
punând un accent deosebit pe infrastructura 
de distribuție principală necesară pentru a 
racorda noile capacități de producție și 
noile sarcini, inclusiv punctele de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice. 
Planul de dezvoltare a rețelei 
demonstrează, de asemenea, utilizarea 
consumului dispecerizabil, a eficienței 
energetice, a instalațiilor de stocare a 
energiei sau a altor resurse utilizate de 
operatorul de distribuție ca alternativă la 
extinderea sistemului.

Dezvoltarea unui sistem de distribuție se 
bazează pe un plan transparent de 
dezvoltare a rețelei pe care operatorii de 
distribuție îl prezintă autorității de 
reglementare din doi în doi ani. La 
elaborarea planului de dezvoltare a 
rețelei, operatorul de distribuție implică, 
inclusiv prin intermediul unei consultări, 
toți utilizatorii rețelei, actuali sau 
potențiali. Planul de dezvoltare a rețelei 
cuprinde investițiile planificate pentru 
următorii cinci-zece ani, punând un accent 
deosebit pe infrastructura de distribuție 
principală - inclusiv pe eficiența 
energetică, consumul dispecerizabil și 
stocarea energiei - necesară pentru a 
racorda noile capacități de producție și 
noile sarcini, inclusiv punctele de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice. 
Planul de dezvoltare a rețelei 
demonstrează, de asemenea, utilizarea 
consumului dispecerizabil, a eficienței 
energetice, a instalațiilor de stocare a 
energiei sau a altor resurse utilizate de 
operatorul de distribuție ca alternativă la 
extinderea sistemului.

Amendamentul 122

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre furnizează cadrul de 
reglementare necesar pentru a facilita 
conectarea punctelor de reîncărcare private 
și cu acces public la rețelele de distribuție. 
Statele membre se asigură că operatorii de 
distribuție cooperează în mod 
nediscriminatoriu cu orice întreprindere 
care deține, dezvoltă, exploatează sau 

1. Fără a aduce atingere Directivei 
2014/94/UE, statele membre furnizează 
cadrul de reglementare necesar pentru a 
facilita conectarea punctelor de reîncărcare 
private și cu acces public la rețelele de 
distribuție. Statele membre se asigură că 
operatorii de distribuție cooperează în mod 
nediscriminatoriu cu orice întreprindere 
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administrează puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice, inclusiv în ceea ce 
privește conectarea la rețea.

care deține, dezvoltă, exploatează sau 
administrează puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice, inclusiv în ceea ce 
privește conectarea la rețea.

Amendamentul 123

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Operatorilor de distribuție nu li se 
permite să dețină, să dezvolte, să 
administreze sau să exploateze puncte de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Amendamentul 124

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot permite 
operatorilor de distribuție să dețină, să 
dezvolte, să administreze sau să exploateze 
puncte de reîncărcare pentru vehicule 
electrice numai dacă se îndeplinesc 
următoarele condiții:

2. Prin derogare de la alineatul (1a), 
statele membre pot permite operatorilor de 
distribuție să dețină, să dezvolte, să 
administreze sau să exploateze puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice numai 
dacă se îndeplinesc toate condițiile 
următoare:

Amendamentul 125

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în urma unei proceduri de licitație 
deschise și transparente, nu există alte părți 
care și-au exprimat interesul de a deține, de 
a dezvolta, de a administra sau de a 
exploata puncte de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice;

(a) în urma unei proceduri de licitație 
deschise și transparente, sub rezerva 
revizuirii de către autoritatea națională de 
reglementare, nu există alte părți care și-au 
exprimat interesul de a deține, de a 
dezvolta, de a administra sau de a exploata 
puncte de reîncărcare pentru vehiculele 
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electrice sau care pot furniza serviciile 
respective la un cost rezonabil și în timp 
util;

Amendamentul 126

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre efectuează, la 
intervale regulate sau cel puțin din cinci în 
cinci ani, o consultare publică pentru a 
reevalua eventualul interes al unor actori 
de pe piață de a deține, de a dezvolta, de a 
exploata sau de a administra puncte de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice. În 
cazul în care consultarea publică arată că 
există părți terțe care pot deține, dezvolta, 
exploata sau administra astfel de puncte, 
statele membre asigură încetarea treptată 
a activităților desfășurate de operatorii de 
distribuție în acest domeniu.

4. Statele membre efectuează, la 
intervale regulate sau cel puțin din cinci în 
cinci ani, o consultare publică pentru a 
reevalua eventualul interes al unor actori 
de pe piață de a deține, de a dezvolta, de a 
exploata sau de a administra puncte de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice. În 
cazul în care consultarea publică arată că 
există părți terțe care pot deține, dezvolta, 
exploata sau administra astfel de puncte, 
statele membre se asigură că activitățile 
desfășurate de operatorii de distribuție în 
acest domeniu încetează treptat și că pot fi 
recuperate costurile conexe.

Amendamentul 127

Propunere de directivă
Articolul 34 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate părțile 
eligibile au un acces nediscriminatoriu la 
date, în condiții clare și de egalitate. În 
statele membre în care s-au implementat 
sisteme de contorizare inteligentă în 
conformitate cu articolul 19, iar operatorii 
de distribuție sunt implicați în gestionarea 
datelor, programele de conformitate 
prevăzute la articolul 35 alineatul (2) 
litera (d) trebuie să cuprindă măsuri 
specifice pentru a exclude accesul 
discriminatoriu la date al părților eligibile, 
după cum se prevede la articolul 23. În 
cazul în care operatorii de distribuție nu fac 

Statele membre se asigură că toate părțile 
eligibile au un acces nediscriminatoriu la 
date, în condiții clare și de egalitate și 
respectă legislația privind protecția 
datelor și a informațiilor. În statele 
membre în care s-au implementat sisteme 
de contorizare inteligentă în conformitate 
cu articolul 19, iar operatorii de distribuție 
sunt implicați în gestionarea datelor, 
programele de conformitate prevăzute la 
articolul 35 alineatul (2) litera (d) trebuie 
să cuprindă măsuri specifice pentru a 
exclude accesul discriminatoriu la date al 
părților eligibile, după cum se prevede la 
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obiectul articolului 35 alineatele (1), (2) și 
(3), statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că întreprinderea 
integrată vertical nu are acces privilegiat la 
date în scopul desfășurării activității sale 
de furnizare a energiei electrice.

articolul 23. În cazul în care operatorii de 
distribuție nu fac obiectul articolului 35 
alineatele (1), (2) și (3), statele membre iau 
toate măsurile necesare pentru a garanta că 
întreprinderea integrată vertical nu are 
acces privilegiat la date în scopul 
desfășurării activității sale de furnizare a 
energiei electrice, dacă este necesar, 
solicitând crearea unei platforme centrale 
de gestionare a datelor, care să fie 
administrată de către operatorul de 
transport și de sistem sau de altă entitate 
neutră.

Amendamentul 128

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Operatorilor de distribuție nu li se 
permite să dețină, să dezvolte, să 
administreze sau să exploateze instalații de 
stocare a energiei.

1. Operatorilor de distribuție nu li se 
permite să dețină, să dezvolte, să 
administreze sau să exploateze instalații de 
stocare a energiei, cu excepția 
echipamentelor utilizate de operatorii de 
distribuție pentru controlul local pe 
termen scurt al sistemului de distribuție, 
în cazul în care nu sunt influențate piețele 
de energie și de servicii de sistem fără 
frecvență și în cazul în care autoritatea 
națională de reglementare și-a dat 
aprobarea.

Amendamentul 129

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot permite operatorilor de 
transport și de sistem să dețină, să dezvolte, 
să administreze sau să exploateze instalații 
de stocare numai dacă se îndeplinesc 
următoarele condiții:

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot permite operatorilor de 
transport și de sistem să dețină, să dezvolte, 
să administreze sau să exploateze instalații 
de stocare numai dacă se îndeplinesc toate 
condițiile următoare:
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Amendamentul 130

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în urma unei proceduri de licitație 
deschise și transparente, nu există alte părți 
care și-au exprimat interesul de a deține, de 
a dezvolta, de a administra sau de a 
exploata instalații de stocare;

(a) în urma unei proceduri de licitație 
deschise și transparente, sub rezerva 
revizuirii de către autoritatea națională de 
reglementare, nu există alte părți care și-au 
exprimat interesul de a deține, de a 
dezvolta, de a administra sau de a exploata 
instalații de stocare sau care pot furniza 
serviciile respective la un cost rezonabil și 
în timp util;

Amendamentul 131

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) astfel de instalații sunt necesare 
pentru ca operatorii de distribuție să își 
îndeplinească obligațiile care le revin în 
temeiul prezentei directive în vederea 
exploatării eficiente, fiabile și sigure a 
sistemului de distribuție și

(b) astfel de instalații sunt necesare 
pentru ca operatorii de distribuție să își 
îndeplinească obligațiile care le revin în 
temeiul prezentei directive în vederea 
exploatării eficiente, fiabile și sigure a 
sistemului de distribuție, iar deținerea sau 
exploatarea instalației nu influențează 
piețele de energie competitive;

Amendamentul 132

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Autoritățile naționale de 
reglementare pot elabora orientări sau 
clauze de achiziții pentru a-i sprijini pe 
operatorii de distribuție în asigurarea 
unei proceduri de licitație corecte.
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Amendamentul 133

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile de reglementare 
efectuează, la intervale regulate sau cel 
puțin din cinci în cinci ani, o consultare 
publică pentru a reevalua eventualul interes 
al unor actori de pe piață de a investi în 
instalații de stocare a energiei sau de a 
dezvolta, de a exploata sau de a administra 
astfel de instalații. În cazul în care 
consultarea publică arată că există părți 
terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau 
administra astfel de instalații, statele 
membre asigură încetarea treptată a 
activităților desfășurate de operatorii de 
distribuție în acest domeniu.

4. Statele membre efectuează, la 
intervale regulate sau cel puțin din cinci în 
cinci ani, o revizuire a capacității de a 
licita instalațiile de stocare existente și, 
după caz, o consultare publică pentru a 
reevalua eventualul interes al unor actori 
de pe piață de a investi în instalații de 
stocare a energiei sau de a dezvolta, de a 
exploata sau de a administra astfel de 
instalații. În cazul în care revizuirea sau 
consultarea publică arată că există părți 
terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau 
administra astfel de instalații, statele 
membre se asigură că activitățile 
desfășurate de operatorii de distribuție în 
acest domeniu încetează treptat și că pot fi 
recuperate costurile conexe.

Amendamentul 134

Propunere de directivă
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Noile activități ale operatorilor de 

distribuție
1. Operatorilor de distribuție nu li se 
permite să desfășoare activități 
suplimentare față de cele prevăzute în 
prezenta directivă și în Regulamentul 
(UE) nr. [...] [reformare a 
Regulamentului (CE) nr. 714/2009 astfel 
cum a fost propusă de COM(2016)861/2].
2. Statele membre le pot permite 
operatorilor de distribuție să desfășoare 
alte activități decât cele prevăzute în 
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prezenta directivă și în Regulamentul 
(UE) nr. [...] [reformare a 
Regulamentului (CE) nr. 714/2009 astfel 
cum a fost propusă de COM(2016)861/2] 
în cazul în care autoritatea de 
reglementare a evaluat necesitatea unei 
astfel de derogări și și-a dat aprobarea și 
dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții:
(a) în urma unei proceduri de licitație 
deschise și transparente, nu există alte 
părți care și-au exprimat interesul de a 
desfășura activitățile respective;
(b) astfel de activități sunt necesare 
pentru ca operatorii de distribuție să își 
îndeplinească obligațiile care le revin în 
temeiul prezentei directive în vederea 
exploatării eficiente, fiabile și sigure a 
sistemului de distribuție;
(c) astfel de activități sunt necesare 
pentru ca operatorii de distribuție să își 
îndeplinească obligațiile care le revin în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. [...] 
[reformare a Regulamentului (CE) nr. 
714/2009 astfel cum a fost propusă de 
COM(2016)861/2], inclusiv obligația de a 
coopera cu operatorii de transport și de 
sistem, asigurându-se dezvoltarea și 
exploatarea eficientă din punctul de 
vedere al costurilor, sigură și fiabilă a 
rețelelor de distribuție și de transport în 
ansamblu.

Justificare

Modificarea actului de bază este necesară pentru a se asigura coerența dintre amendamente, 
deoarece amendamentul este strâns legat de alte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul 135

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera h a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) să standardizeze, în cooperare cu 
operatorii de distribuție, formatele și 
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protocoalele pertinente de date pentru a 
facilita schimbul transfrontalier de date;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 136

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) să adopte un cadru de cooperare și 
coordonare între centrele operaționale 
regionale.

(j) să coopereze cu agenția, centrele de 
coordonare regionale și Rețeaua 
europeană a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică (ENTSO-E) 
privind adoptarea unui cadru de cooperare 
și coordonare între centrele de coordonare 
regionale;

Amendamentul 137

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera j a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) să digitalizeze sistemele de transport 
pentru a asigura, printre altele, obținerea 
și utilizarea eficientă și în timp real a 
datelor, precum și substații inteligente;

Amendamentul 138

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera j b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) să asigure gestionarea datelor, 
securitatea cibernetică și protecția datelor.
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Amendamentul 139

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot prevedea 
atribuirea uneia sau mai multor 
responsabilități enumerate la alineatul (1) 
literele (a)-(j) altui operator de transport și 
de sistem decât celui care deține sistemul 
de transport și căruia i s-ar aplica în mod 
normal responsabilitățile în cauză. 
Operatorul de transport și de sistem căruia i 
se dau spre îndeplinire atribuțiile trebuie să 
fie certificat ca fiind în proprietate separată 
și să îndeplinească cerințele prevăzute la 
articolul 43, însă nu este necesar să fie 
proprietarul sistemului de transport pentru 
care este responsabil. Operatorul de 
transport și de sistem care deține sistemul 
de transport trebuie să îndeplinească 
cerințele prevăzute la capitolul VI și să fie 
certificat în conformitate cu articolul 43.

2. Statele membre pot prevedea 
atribuirea uneia sau mai multor 
responsabilități enumerate la alineatul (1) 
literele (a)-(j) altui operator de transport și 
de sistem decât celui care deține sistemul 
de transport și căruia i s-ar aplica în mod 
normal responsabilitățile în cauză. 
Operatorul de transport și de sistem căruia i 
se dau spre îndeplinire atribuțiile trebuie să 
fie certificat ca fiind în proprietate 
separată, operator de sistem independent 
sau operator de transport independent și 
să îndeplinească cerințele prevăzute la 
articolul 43, însă nu este necesar să fie 
proprietarul sistemului de transport pentru 
care este responsabil. Operatorul de 
transport și de sistem care deține sistemul 
de transport trebuie să îndeplinească 
cerințele prevăzute la capitolul VI și să fie 
certificat în conformitate cu articolul 43.

Amendamentul 140

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La executarea atribuțiilor enumerate 
la alineatul (1), operatorul de transport și 
de sistem ține seama de funcțiile asigurate 
de centrele operaționale regionale și 
cooperează, în funcție de necesități, cu 
operatorii de transport și de sistem 
învecinați.

3. La executarea atribuțiilor enumerate 
la alineatul (1), operatorul de transport și 
de sistem ține seama de recomandările 
formulate de centrele de coordonare 
regionale și cooperează, în funcție de 
necesități, cu operatorii de transport și de 
sistem învecinați.

Amendamentul 141

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La executarea sarcinii descrise la 
alineatul (1) litera (i), operatorul de 
transport și de sistem se asigură că 
procedura de achiziționare a serviciilor de 
echilibrare și, cu excepția cazului justificat 
de o analiză cost-beneficiu, a serviciilor de 
sistem care nu au ca scop stabilitatea 
frecvenței:

4. La executarea sarcinii descrise la 
alineatul (1) litera (i), operatorul de 
transport și de sistem se asigură că 
procedura de achiziționare a serviciilor de 
echilibrare și, cu excepția cazului justificat 
de o analiză cost-beneficiu sau de o 
analiză a viabilității tehnice și aprobat de 
către autoritatea competentă, a serviciilor 
de sistem care nu au ca scop stabilitatea 
frecvenței:

Amendamentul 142

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre furnizează cadrul de 
reglementare necesar pentru a le permite 
operatorilor de transport și de sistem și 
pentru a-i stimula să achiziționeze servicii 
în vederea îmbunătățirii eficienței în ceea 
ce privește exploatarea și dezvoltarea 
sistemului de transport, inclusiv 
managementul congestiilor la nivel local. 
În mod concret, cadrele de reglementare 
asigură faptul că operatorii de transport și 
de sistem pot achiziționa servicii de la 
resurse precum consumul dispecerizabil 
sau stocarea și au în vedere măsuri de 
eficiență energetică, atunci când aceste 
servicii înlocuiesc în mod eficient din 
punctul de vedere al costurilor necesitatea 
de modernizare sau de înlocuire a 
capacităților de energie electrică și susțin 
funcționarea eficientă și sigură a 
sistemului de transport. Operatorii de 
transport și de sistem achiziționează 
serviciile respective în conformitate cu 
proceduri transparente, nediscriminatorii 
și bazate pe piață.
Produsele standardizate destinate pieței 
pentru astfel de servicii sunt definite cel 
puțin la nivel național. Operatorii de 
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transport și de sistem definesc, în cadrul 
unui proces transparent și participativ 
care include toți utilizatorii relevanți ai 
rețelei și autoritatea națională de 
reglementare, produse standardizate 
destinate pieței pentru serviciile 
achiziționate asigurând participarea 
efectivă a tuturor participanților la piață, 
inclusiv a surselor de energie 
regenerabile, a consumului dispecerizabil, 
a stocării și a agregatorilor. Operatorii de 
transport și de sistem schimbă între ei 
toate informațiile necesare și se 
coordonează cu operatorii de distribuție 
pentru a asigura o utilizare optimă a 
resurselor și funcționarea eficientă și 
sigură a sistemului și pentru a facilita 
dezvoltarea pieței. Operatorii de transport 
și de sistem sunt remunerați în mod 
adecvat pentru achiziționarea unor astfel 
de servicii în scopul de a recupera cel 
puțin cheltuielile corespunzătoare, 
inclusiv cheltuielile necesare cu 
tehnologiile informației și comunicațiilor.

Amendamentul 143

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Întreprinderea integrată vertical și 
filialele sale care desfășoară activități de 
producere sau de furnizare nu dețin 
participații directe sau indirecte la 
operatorul de transport și de sistem. 
Operatorul de transport și de sistem nu 
deține nicio participație directă sau 
indirectă la nicio filială a întreprinderii 
integrate vertical care desfășoară activități 
de producere sau de furnizare și nici nu 
primește dividende sau alte beneficii 
financiare de la filiala în cauză.

3. Filialele întreprinderilor integrate 
vertical care desfășoară activități de 
producere sau de furnizare nu dețin 
participații directe sau indirecte la 
operatorul de transport și de sistem. 
Operatorul de transport și de sistem nu 
deține nicio participație directă sau 
indirectă la nicio filială a întreprinderii 
integrate vertical care desfășoară activități 
de producere sau de furnizare și nici nu 
primește dividende sau alte beneficii 
financiare de la filiala în cauză.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
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textului.

Amendamentul 144

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel puțin din doi în doi ani , 
operatorii de transport și de sistem prezintă 
autorității de reglementare un plan de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece 
ani bazat pe oferta și cererea actuală și pe 
previziunile de ofertă și de cerere, după 
consultarea prealabilă cu toți factorii 
interesați. Planul respectiv de dezvoltare a 
rețelei conține măsuri eficiente pentru a 
garanta caracterul adecvat al sistemului și 
siguranța alimentării cu energie electrică .

1. Cel puțin din doi în doi ani, 
operatorii de transport și de sistem prezintă 
autorității de reglementare un plan de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece 
ani bazat pe oferta și cererea actuală și pe 
previziunile de ofertă și de cerere, după 
consultarea prealabilă cu toți factorii 
interesați. Planul respectiv de dezvoltare a 
rețelei conține măsuri eficiente pentru a 
garanta caracterul adecvat al sistemului și 
siguranța alimentării cu energie electrică . 
Autoritatea de reglementare revizuiește 
planul de dezvoltare a rețelei prevăzut 
pentru zece ani și îl aprobă. Înainte de 
aprobarea acestuia, autoritatea de 
reglementare poate solicita operatorului 
de transport și de sistem să își modifice 
planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani. 
Operatorul de transport și de sistem 
publică planul de dezvoltare a rețelei pe 
zece ani pe site-ul său de internet.

Amendamentul 145

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când elaborează planul de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece 
ani, operatorul de transport și de sistem 
trebuie să formuleze ipoteze rezonabile 
privind evoluția producerii, a furnizării, a 
stocării de energie, a consumului și a 
schimburilor cu alte țări, luând în 
considerare planurile de investiții privind 
rețelele regionale și la nivelul Uniunii .

3. Atunci când elaborează planul de 
dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece 
ani, operatorul de transport și de sistem ia 
pe deplin în considerare potențialul 
utilizării consumului dispecerizabil, a 
instalațiilor de stocare a energiei sau a 
altor resurse ca alternativă la extinderea 
sistemului, pe lângă consumul preconizat 
și schimburile comerciale cu alte țări, 
precum și planurile de investiții privind 
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rețelele regionale și la nivelul Uniunii.

Amendamentul 146

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritatea de reglementare 
evaluează dacă planul de dezvoltare a 
rețelei prevăzut pentru zece ani abordează 
toate necesitățile de investiții identificate 
pe parcursul procesului de consultare și 
dacă este conform cu planul neobligatoriu 
la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei pe 
zece ani (denumit în continuare „planul la 
nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei”), 
menționat la [articolul 27 alineatul (1) 
litera (b) din reformarea Regulamentului 
714/2009 propusă prin COM(2016)861/2]. 
În cazul în care există îndoieli cu privire la 
conformitatea cu planul la nivelul Uniunii 
de dezvoltare a rețelei, autoritatea de 
reglementare consultă agenția. Autoritatea 
de reglementare poate solicita operatorului 
de transport și de sistem să își modifice 
planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani.

5. Autoritatea de reglementare 
evaluează dacă planul de dezvoltare a 
rețelei prevăzut pentru zece ani abordează 
toate necesitățile de investiții identificate 
pe parcursul procesului de consultare și 
dacă este conform cu planul neobligatoriu 
la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei pe 
zece ani (denumit în continuare „planul la 
nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei”), 
menționat la [articolul 27 alineatul (1) 
litera (b) din reformarea Regulamentului 
(CE) nr. 714/2009 propusă prin 
COM(2016)861/2]. În cazul în care există 
îndoieli cu privire la conformitatea cu 
planul la nivelul Uniunii de dezvoltare a 
rețelei sau cu planurile energetice și 
climatice naționale prezentate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. ... 
[Regulamentul privind guvernanța], 
autoritatea de reglementare consultă 
agenția. Autoritatea de reglementare poate 
solicita operatorului de transport și de 
sistem să își modifice planul de dezvoltare 
a rețelei pe zece ani.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 147

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de reglementare 
monitorizează și evaluează dezvoltarea 
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flexibilității generale a sistemului și 
informează anual cu privire la progresele 
înregistrate.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 148

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Operatorii de transport și de sistem 
nu au dreptul să dețină, să administreze sau 
să exploateze instalații de stocare a 
energiei și nu dețin, direct sau indirect, o 
cotă majoritară în active care furnizează 
servicii de sistem.

1. Operatorii de transport și de sistem 
nu au dreptul să dețină, să administreze sau 
să exploateze instalații de stocare a 
energiei și nu dețin, direct sau indirect, o 
cotă majoritară în active care furnizează 
servicii de sistem, cu excepția cazului în 
care instalațiile sau activele respective fac 
parte integrantă din sistemul de transport 
și în cazul în care autoritatea națională de 
reglementare și-a dat aprobarea.

Amendamentul 149

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot permite operatorilor de 
transport și de sistem să dețină, să 
administreze sau să exploateze instalații de 
stocare sau active ce furnizează servicii de 
sistem care nu au ca scop stabilitatea 
frecvenței dacă se îndeplinesc următoarele 
condiții:

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot permite operatorilor de 
transport și de sistem să dețină, să 
administreze sau să exploateze instalații de 
stocare sau active ce furnizează servicii de 
sistem care nu au ca scop stabilitatea 
frecvenței dacă se îndeplinesc toate 
condițiile următoare:

Amendamentul 150
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Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în urma unei proceduri de ofertare 
deschise și transparente, nu există alte părți 
care și-au exprimat interesul de a deține în 
proprietate, de a controla, de a administra 
sau de a exploata astfel de instalații care să 
ofere operatorului de transport și de sistem 
servicii de stocare și/sau servicii de sistem 
care nu au ca scop stabilitatea frecvenței;

(a) în urma unei proceduri de ofertare 
deschise și transparente, sub rezerva 
revizuirii de către autoritatea națională de 
reglementare, nu există alte părți care și-au 
exprimat interesul de a deține în 
proprietate, de a controla, de a administra 
sau de a exploata astfel de instalații care să 
ofere operatorului de transport și de sistem 
servicii de stocare și/sau servicii de sistem 
care nu au ca scop stabilitatea frecvenței 
sau alte părți care pot furniza serviciile 
respective la un cost rezonabil și în timp 
util;

Amendamentul 151

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operatorii de transport și de sistem au 
nevoie de astfel de instalații sau servicii de 
sistem care nu au ca scop stabilitatea 
frecvenței pentru a-și îndeplini obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive 
în vederea exploatării eficiente, fiabile și 
sigure a sistemului de transport, iar 
respectivele instalații și servicii nu sunt 
utilizate pentru a vinde energie electrică pe 
piață și

(b) operatorii de transport și de sistem au 
nevoie de astfel de instalații sau servicii de 
sistem care nu au ca scop stabilitatea 
frecvenței pentru a-și îndeplini obligațiile 
care le revin în temeiul prezentei directive 
în vederea exploatării eficiente, fiabile și 
sigure a sistemului de transport, în special 
ca alternativă la investițiile în noi linii ale 
grilei, iar respectivele instalații și servicii 
nu sunt utilizate pentru a vinde energie 
electrică pe piață; și

Amendamentul 152

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Autoritățile naționale de 
reglementare pot elabora orientări sau 
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clauze de achiziții pentru a-i sprijini pe 
operatorii de transport și de sistem în 
asigurarea unei proceduri de licitație 
corecte.

Amendamentul 153

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Operatorul de transport și de sistem 
efectuează, la intervale regulate sau cel 
puțin din cinci în cinci ani, o consultare 
publică pe tema serviciilor de stocare 
necesare, pentru a evalua eventualul interes 
al actorilor de pe piață de a investi în astfel 
de instalații și își încetează activitățile de 
stocare în cazul în care acest serviciu 
poate fi furnizat în mod rentabil de părți 
terțe.

4. Statele membre efectuează, la 
intervale regulate sau cel puțin din cinci în 
cinci ani, o consultare publică pe tema 
serviciilor de stocare necesare, pentru a 
evalua eventualul interes al actorilor de pe 
piață de a investi în astfel de instalații. În 
cazul în care consultarea publică arată că 
există părți terțe care pot deține, dezvolta, 
exploata sau administra astfel de 
instalații, statele membre se asigură că 
activitățile operatorilor de transport și de 
sistem în acest sens sunt eliminate treptat.

Amendamentul 154Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile de reglementare pot lua 
decizii autonome, independent de orice alt 
organism politic, au alocări bugetare 
anuale separate cu autonomie în execuția 
bugetului alocat și dispun de resursele 
umane și financiare necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor lor și

(a) autoritățile de reglementare pot lua 
decizii autonome, independent de orice alt 
organism politic;

Justificare

Textul a fost mutat la un paragraf separat.

Modificarea actului de bază este necesară pentru a se asigura coerența dintre amendamente, 
deoarece amendamentul este strâns legat de alte amendamente depuse de raportor.
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Amendamentul 155

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) autoritatea de reglementare 
elaborează un proiect de buget care 
acoperă sarcinile de reglementare ce îi 
sunt conferite de prezenta directivă și de 
actele legislative conexe, pentru a pune la 
dispoziția autorității de reglementare 
resursele umane și financiare de care 
aceasta are nevoie pentru a-și îndeplini 
sarcinile și competențele în mod eficace și 
eficient;

Justificare

Modificarea actului de bază este necesară pentru a se asigura coerența dintre amendamente, 
deoarece amendamentul este strâns legat de alte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul 156

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) verificarea ex-post a conturilor 
anuale ale autorității de reglementare este 
efectuată de un auditor independent;

Justificare

Modificarea actului de bază este necesară pentru a se asigura coerența dintre amendamente, 
deoarece amendamentul este strâns legat de alte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul 157

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Până la ... [trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive] și, 
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ulterior, din trei în trei ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport cu privire la 
respectarea de către autoritățile naționale 
a principiului independenței, în 
conformitate cu prezentul articol.

Justificare

Monitorizarea și raportarea sunt instrumente indispensabile pentru asigurarea aplicării 
eficiente a principiului independenței.

Amendamentul 158

Propunere de directivă
Articolul 58 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) garantarea unor avantaje 
pentru clienți de pe urma funcționării 
eficiente a piețelor interne, promovarea 
concurenței efective și sprijinirea 
asigurării protecției consumatorilor;

(g) garantarea unor avantaje 
pentru clienți de pe urma funcționării 
eficiente a piețelor interne, precum și 
asigurarea faptului că participarea lor pe 
aceste piețe nu este restricționată, 
promovarea concurenței efective și 
garantarea protecției consumatorilor în 
strânsă cooperare cu autoritățile de 
protecție a consumatorilor competente;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 159

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) să monitorizeze gradul și eficiența 
deschiderii piețelor și a concurenței la 
nivelul comerțului angro și cu amănuntul, 
inclusiv în ceea ce privește bursele de 
energie electrică, prețurile pentru clienții 
casnici, inclusiv sistemele de plată 
anticipată, tarifele percepute la migrarea 

(n) să monitorizeze gradul și eficiența 
deschiderii piețelor și a concurenței la 
nivelul comerțului angro și cu amănuntul, 
inclusiv în ceea ce privește bursele de 
energie electrică, prețurile pentru clienții 
casnici, inclusiv sistemele de plată 
anticipată, impactul contractelor cu 
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către un alt furnizor, tarifele de 
deconectare, executarea serviciilor de 
întreținere și tarifele percepute pentru 
acestea și plângerile înaintate de clienții 
casnici, precum și orice denaturare sau 
restricționare a concurenței, și să furnizeze 
toate informațiile relevante și să prezinte 
toate situațiile relevante autorităților 
competente din domeniul concurenței;

prețuri dinamice și al utilizării 
contoarelor inteligente, tarifele percepute 
la migrarea către un alt furnizor, tarifele de 
deconectare, executarea serviciilor de 
întreținere și tarifele percepute pentru 
acestea, raportul dintre prețurile pentru 
clienții casnici și prețurile cu ridicata, 
evoluția tarifelor și taxelor de rețea, 
plângerile înaintate de clienții casnici, 
precum și orice denaturare sau 
restricționare a concurenței, și să furnizeze 
toate informațiile relevante și să prezinte 
toate situațiile relevante autorităților 
competente din domeniul concurenței;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 160

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) să monitorizeze apariția unor practici 
contractuale restrictive, inclusiv a unor 
clauze privind exclusivitatea, care ar putea 
împiedica clienții necasnici de mari 
dimensiuni să încheie contracte simultan 
cu mai mulți furnizori sau pot restrânge 
posibilitatea acestora de a face această 
alegere, informând, dacă este cazul, 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței cu privire la astfel de practici;

(o) să monitorizeze apariția unor practici 
contractuale restrictive, inclusiv a unor 
clauze privind exclusivitatea, care ar putea 
împiedica clienții să încheie contracte 
simultan cu mai mulți furnizori sau pot 
restrânge posibilitatea acestora de a face 
această alegere, informând, dacă este cazul, 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței cu privire la astfel de practici;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 161

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – litera o a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) să monitorizeze și să raporteze cu 
privire la participarea consumatorilor și 
la disponibilitatea și potențialul de 
flexibilitate ale sistemului energetic;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 162

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) să contribuie, împreună cu alte 
autorități competente, la asigurarea 
eficacității și aplicării măsurilor de 
protecție a consumatorilor;

(q) să contribuie, împreună cu alte 
autorități competente, la asigurarea 
eficacității și aplicării măsurilor noi și 
existente de protecție a consumatorilor, 
inclusiv a consumatorilor activi; să 
monitorizeze eliminarea obstacolelor și 
restricțiilor nejustificate care împiedică 
dezvoltarea autoconsumului și a 
comunităților energetice locale;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 163

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) să garanteze accesul la datele privind 
consumul clienților, aplicarea cu titlu 
opțional a unui format ușor de înțeles 
armonizat la nivel național pentru datele 
privind consumul, precum și accesul 
prompt al tuturor clienților la astfel de date 

(s) să garanteze accesul 
nediscriminatoriu la datele privind 
consumul clienților, aplicarea cu titlu 
opțional a unui format ușor de înțeles 
armonizat la nivel național pentru datele 
privind consumul, precum și accesul 
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în temeiul articolelor 23 și 24 ; prompt al tuturor clienților la astfel de date 
în temeiul articolelor 23 și 24;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 164

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – litera x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) să monitorizeze disponibilitatea site-
urilor internet de comparare, inclusiv a 
instrumentelor de comparare care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la 
articolul 14 și în anexa I.

(x) să monitorizeze disponibilitatea 
instrumentelor de comparare, inclusiv a 
site-urilor de internet, a aplicațiilor 
informatice și a altor mijloace interactive 
de comparare care îndeplinesc criteriile 
prevăzute la articolul 14.

Amendamentul 165

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să impună sancțiuni eficace, 
proporționale și cu efect de descurajare 
asupra întreprinderilor din domeniul 
energiei electrice care nu își respectă 
obligațiile care le revin în temeiul prezentei 
directive sau al oricărei decizii relevante și 
cu forță juridică obligatorie a autorității de 
reglementare sau a agenției sau să propună 
unei instanțe competente să impună astfel 
de sancțiuni. Aceasta include competența 
de a impune sau de a propune impunerea 
de sancțiuni de până la 10 % din cifra de 
afaceri anuală a operatorului de transport și 
de sistem asupra operatorului de transport 
și de sistem sau de până la 10 % din cifra 
de afaceri anuală a întreprinderii integrate 
vertical asupra întreprinderii integrate 
vertical, după caz, pentru nerespectarea 
obligațiilor respective care le revin în 

(d) din proprie inițiativă sau la 
solicitarea agenției de aplicare a deciziilor 
sale obligatorii, să impună sancțiuni 
eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare asupra întreprinderilor din 
domeniul energiei electrice, a ENTSO de 
energie electrică sau a centrelor regionale 
de coordonare care nu își respectă 
obligațiile care le revin în temeiul prezentei 
directive, a Regulamentului (UE) ... 
[reformarea Regulamentului (CE) nr. 
714/2009 conform propunerii 
COM(2016)861/2] sau al oricărei decizii 
relevante și cu forță juridică obligatorie a 
autorității de reglementare sau a agenției 
sau să propună unei instanțe competente să 
impună astfel de sancțiuni. Aceasta include 
competența de a impune sau de a propune 
impunerea de sancțiuni de până la 10 % din 
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temeiul prezentei directive; și cifra de afaceri anuală a operatorului de 
transport și de sistem asupra operatorului 
de transport și de sistem sau de până la 10 
% din cifra de afaceri anuală a 
întreprinderii integrate vertical asupra 
întreprinderii integrate vertical, după caz, 
pentru nerespectarea obligațiilor respective 
care le revin în temeiul prezentei directive; 
și

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a 
textului.

Amendamentul 166

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În vederea creșterii transparenței pe 
piață și pentru a oferi tuturor părților 
interesate toate informațiile, deciziile sau 
propunerile de decizii necesare referitoare 
la tarifele de transport și de distribuție 
menționate la articolul 60 alineatul (3), 
autoritățile de reglementare pun la 
dispoziția actorilor de pe piață metodologia 
detaliată și costurile subiacente utilizate la 
calcularea tarifelor de rețea relevante.

8. În vederea creșterii transparenței pe 
piață și pentru a oferi tuturor părților 
interesate toate informațiile, deciziile sau 
propunerile de decizii necesare referitoare 
la tarifele de transport și de distribuție 
menționate la articolul 60 alineatul (3), 
autoritățile de reglementare pun la 
dispoziția actorilor de pe piață metodologia 
detaliată și costurile subiacente utilizate la 
calcularea tarifelor de rețea relevante, 
ținând seama de costul investițiilor, de 
valoarea adăugată a producerii distribuite 
de energie electrică, de flexibilitate, de 
digitalizare, de consumul dispecerizabil, 
de stocare și de utilizarea rețelelor de 
către utilizatorii acestora, inclusiv clienții 
activi și alți factori.

Amendamentul 167

Propunere de directivă
Articolul 62 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atribuțiile și competențele autorităților de Atribuțiile și competențele autorităților de 
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reglementare în privința centrelor 
operaționale regionale

reglementare în privința centrelor de 
coordonare regionale

Amendamentul 168

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile de reglementare 
regionale din zona geografică în care se 
creează un centru operațional regional, 
coordonându-se îndeaproape:

1. Autoritățile de reglementare 
regionale din zona geografică în care se 
creează un centru de coordonare regional, 
coordonându-se îndeaproape:

Amendamentul 169

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aprobă statutul și regulamentul de 
procedură;

(a) aprobă propunerea de înființare a 
unor centre regionale de coordonare, în 
conformitate cu articolul 32 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) ... [reformarea 
Regulamentului (CE) nr. 714/2009 
conform propunerii COM(2016)861/2];

Amendamentul 170

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aprobă procesul decizional bazat pe 
cooperare;

(c) aprobă procesele bazate pe 
cooperare;

Amendamentul 171

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluează dacă centrul operațional 
regional dispune de competențele, resursele 
și imparțialitatea corespunzătoare pentru a-
și îndeplini în mod independent funcțiile și 
sarcinile care i s-au alocat, inclusiv 
măsurile în materie de securitate, de 
răspundere și de gestionare a situațiilor de 
urgență;

(d) asigură că centrul de coordonare 
regional dispune de competențele, resursele 
și imparțialitatea corespunzătoare pentru a-
și îndeplini în mod independent funcțiile și 
sarcinile care i s-au alocat, inclusiv 
măsurile în materie de securitate, de 
răspundere și de gestionare a situațiilor de 
urgență;

Amendamentul 172

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a solicita informații centrelor 
operaționale regionale;

(a) de a solicita informații centrelor de 
coordonare regionale;

Amendamentul 173

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 2– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a efectua inspecții, inclusiv 
inspecții neanunțate, la sediul centrelor 
operaționale regionale;

(b) de a efectua inspecții, inclusiv 
inspecții neanunțate, la sediul centrelor de 
coordonare regionale;

Amendamentul 174

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 2– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a emite decizii comune obligatorii 
pentru centrele operaționale regionale.

(c) de a emite decizii comune obligatorii 
pentru centrele de coordonare regionale.



PE635.482/ 85

RO

Amendamentul 175

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 2– litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) de a gestiona plângerile împotriva 
centrelor de coordonare regionale legate 
de obligațiile acestora în temeiul 
legislației Uniunii.

Amendamentul 176

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 2a(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile de reglementare 
cooperează și se consultă între ele și cu 
agenția și își furnizează reciproc, precum 
și agenției, toate informațiile necesare 
îndeplinirii atribuțiilor care le revin în 
temeiul prezentului articol.

Amendamentul 177

Propunere de directivă
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a
Revizuirea

Până la 1 iunie 2025, Comisia revizuiește 
și prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a prezentei directive, împreună 
cu o propunere legislativă, dacă este 
cazul.
Revizuirea evaluează în special dacă 
clienții, mai ales cei vulnerabili sau în 
situație de sărăcie energetică, sunt 
protejați în mod corespunzător în temeiul 
dispozițiilor prezentei directive.
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Amendamentul 178

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt independente din punct de 
vedere operațional și asigură faptul că 
furnizorii beneficiază de un tratament egal 
în rezultatele căutărilor;

(a) sunt independente față de toți 
jucătorii de pe piață și asigură faptul că 
toți furnizorii beneficiază de un tratament 
egal în rezultatele căutărilor;

Amendamentul 179

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menționează clar cine sunt 
proprietarii lor, precum și persoana fizică 
sau juridică ce operează instrumentul;

(b) menționează clar cine sunt 
proprietarii lor, precum și persoana fizică 
sau juridică ce operează instrumentul și 
informațiile cu privire la modul de 
finanțare a instrumentelor;

Amendamentul 180

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilesc criterii clare și obiective pe 
baza cărora se realizează comparația;

(c) stabilesc criterii clare și obiective pe 
baza cărora se realizează comparația, 
afișând serviciile incluse;

Amendamentul 181

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) clasează și afișează rezultatele 
căutării în conformitate cu un algoritm 
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imparțial, independent de orice 
remunerație de la furnizori;

Amendamentul 182

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sunt accesibile pentru persoanele cu 
handicap;

Amendamentul 183

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) includ o gamă, cât mai completă 
posibil din punct de vedere practic, de 
oferte de energie electrică ce acoperă o 
parte semnificativă a pieței și, în cazul în 
care informațiile prezentate nu constituie o 
imagine completă a pieței, o declarație 
clară în acest sens, înaintea afișării 
rezultatelor; și

(f) includ o gamă, cât mai completă 
posibil de oferte de energie, inclusiv 
informații privind sursele de energie, și 
asigură transparența diferitelor oferte ce 
acoperă tarife dinamice și nedinamice, 
contracte individuale și grupate, de la 
furnizori, agregatori și prestatori de 
servicii și, în cazul în care informațiile 
prezentate nu constituie o imagine 
completă a pieței, includ o declarație clară 
în acest sens, înaintea afișării rezultatelor; 
și

Amendamentul 184

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) le permit consumatorilor să 
compare produsele fără a fi obligați să 
furnizeze informații cu caracter personal.
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Amendamentul 185

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele informații sunt prezentate în 
mod vizibil clienților finali în facturile lor 
și în facturile de regularizare periodice:

Următoarele informații esențiale sunt 
prezentate în mod vizibil clienților finali în 
facturile lor și în facturile de regularizare 
periodice, evidențiate în mod distinct față 
de celelalte elemente ale facturii:

Amendamentul 186

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețul de plătit și, dacă este posibil, 
defalcarea prețului;

(a) prețul de plătit și, dacă este cazul, 
prețul final per kWh; și, dacă este posibil, 
defalcarea prețului;

Amendamentul 187

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) data scadentă a plății;

Amendamentul 188

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) datele de contact ale furnizorului, 
inclusiv o linie telefonică de urgență 
pentru consumatori;

(d) datele de contact ale furnizorului, 
care să cuprindă cel puțin numărul de 
telefon și adresa de e-mail;

Amendamentul 189

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) informații privind schimbarea 
furnizorului și soluționarea litigiilor;

Amendamentul 190

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) un link sau o trimitere la site-uri 
unde se pot face comparări de prețuri;

Amendamentul 191

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (h) informații privind drepturile de care 
dispun pentru soluționarea litigiilor în 
eventualitatea unui litigiu în conformitate 
cu articolul 26.

(h) datele de contact ale entității 
responsabile de soluționarea litigiilor;

Amendamentul 192

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera h a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) punctul unic de contact menționat 
la articolul 25

Amendamentul 193

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acolo unde este cazul, următoarele 
informații sunt prezentate în mod vizibil 
clienților finali în facturile lor și în facturile 
de regularizare periodice sau împreună cu 

Următoarele informații sunt prezentate 
clienților finali în facturile lor și în facturile 
de regularizare periodice sau împreună cu 
acestea:
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acestea:

Amendamentul 194

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informații privind drepturile de care 
dispun pentru soluționarea litigiilor în 
eventualitatea unui litigiu în conformitate 
cu articolul 26.

Amendamentul 195

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, clienților finali li se pun la 
dispoziție, împreună cu facturile lor și cu 
facturile de regularizare periodice, sau li 
se semnalează în cadrul acestora 
comparații cu un client mediu normalizat 
sau de referință din aceeași categorie de 
utilizatori.

În plus, clienților finali li se pun la 
dispoziție comparații cu un client mediu 
normalizat sau de referință din aceeași 
categorie de utilizatori.

Amendamentul 196

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prețul pentru clienți reprezintă suma 
următoarelor trei componente principale: 
componenta de energie și de furnizare, 
componenta de rețea (transport și 
distribuție) și componenta care cuprinde 
impozite, comisioane, taxe și tarife.

Prețul pentru clienți reprezintă suma 
următoarelor trei componente principale: 
componenta de energie și de furnizare, 
componenta de rețea (transport și 
distribuție) și componenta care cuprinde 
impozite, comisioane, toate subvențiile, 
taxe și tarife.

Amendamentul 197

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 (b) date detaliate în funcție de ora 
utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună 
și an. Aceste date se pun la dispoziție 
clienților finali în timp aproape real, prin 
internet sau prin interfața contorului, cel 
puțin pentru ultimele 24 de luni sau pentru 
perioada care s-a scurs de la începutul 
contractului de furnizare, dacă aceasta din 
urmă este mai mică.

(b) date detaliate în funcție de ora 
utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună 
și an. Aceste date se pun la dispoziție 
clienților finali în timp aproape real într-un 
format ușor de utilizat, prin internet sau 
prin interfața contorului, cel puțin pentru 
ultimele 24 de luni sau pentru perioada 
care s-a scurs de la începutul contractului 
de furnizare, dacă aceasta din urmă este 
mai mică.

Amendamentul 198

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O astfel de evaluare ține seama de 
metodologia unei analize cost-beneficiu și 
de funcționalitățile minime ale contorizării 
inteligente definite în Recomandarea 
2012/148/UE a Comisiei, precum și de cele 
mai bune tehnici disponibile pentru 
asigurarea celui mai înalt nivel de 
securitate cibernetică și de protecție a 
datelor.

2. O astfel de evaluare se bazează pe 
metodologia unei analize cost-beneficiu și 
de funcționalitățile minime ale contorizării 
inteligente definite în Recomandarea 
2012/148/UE a Comisiei, precum și de cele 
mai bune tehnici disponibile pentru 
asigurarea celui mai înalt nivel de 
securitate cibernetică și de protecție a 
datelor. Comisia se asigură că această 
metodologie este utilizată în mod 
consecvent în toată Uniunea.

Amendamentul 199

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sub rezerva acestei evaluări, statele 
membre sau, în cazul în care un stat 
membru a prevăzut astfel, autoritatea 
competentă desemnată, pregătesc un 
calendar cu un obiectiv de maximum 10 
ani pentru introducerea sistemelor 
de contorizare inteligentă. În cazul în care 
instalarea contoarelor inteligente 

3. Sub rezerva acestei evaluări, statele 
membre sau, în cazul în care un stat 
membru a prevăzut astfel, autoritatea 
competentă desemnată, pregătesc un 
calendar cu un obiectiv de maximum 5 ani 
pentru introducerea sistemelor 
de contorizare inteligentă. În cazul în care 
instalarea contoarelor inteligente 



PE635.482/ 92

RO

beneficiază de o evaluare pozitivă, cel 
puțin 80 % dintre clienții finali trebuie să 
dispună de sisteme de contorizare 
inteligentă în termen de 8 ani de la data 
evaluării lor pozitive sau până în 2020 în 
cazul statelor membre care au inițiat 
introducerea înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

beneficiază de o evaluare pozitivă, cel 
puțin 80 % dintre clienții finali trebuie să 
dispună de sisteme de contorizare 
inteligentă în termen de 5 ani de la data 
evaluării lor pozitive sau până în 2020 în 
cazul statelor membre care au inițiat 
introducerea înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei directive.
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