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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei de regulament privind integritatea și transparența pieței energiei este un 
instrument specific prin care se dorește evitarea abuzurilor de piață în sectorul energiei. 
Textul propune o abordare europeană a interdicțiilor vizând tranzacțiile pe baza informațiilor 
privilegiate și manipularea pieței în cazul piețelor angro de energie pe care sunt 
comercializate toate produsele din sectorul energiei electrice și al gazelor care nu fac obiectul 
Directivei privind abuzul de piață.

O abordare europeană a acestei chestiuni se justifică prin depășirea frontierelor naționale din 
punctul de vedere al locului în care au loc operațiunile comerciale și al celui în care energia 
este produsă și consumată. Pe lângă aceasta, abuzul de piață dintr-un stat membru nu se 
limitează la acesta, ci poate influența prețurile angro ale energiei electrice și gazelor fără a 
ține seama de frontierele naționale, conducând astfel la majorarea artificială a prețurilor 
pentru consumatori. Piețele europene ale energiei competitive și integrate sunt cele care 
determină în cele din urmă costul energiei furnizate gospodăriilor și întreprinderilor din 
Europa. Dacă nu este tratat în mod eficace, abuzul de piață va conduce la prețuri mai mari la 
energie în toate statele membre. 

În ceea ce privește domeniul de aplicare al regulamentului, trebuie remarcat că piețele angro 
de energie ar trebui să includă nu numai schimburi organizate, ci și piețe nereglementate, 
întrucât aceste tranzacții pot influența activitatea burselor de energie.  Raportorul pentru aviz 
consideră că regulamentul ar trebui să prevadă accesul autorităților competente la toate 
informațiile relevante, inclusiv la contractele bilaterale, din Uniune, pentru a se asigura o mai 
bună înțelegere a evoluțiilor pieței. 

Regulamentul conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în ceea ce privește 
obligațiile de raportare, prin care se stabilesc termenele de prezentare, forma și conținutul 
informațiilor pe care trebuie să le transmită participanții la piață. De asemenea, Comisia va 
avea competența de a adopta acte delegate prin care definește informațiile privilegiate și 
conceptul de manipulare a pieței, acestea fiind dinamice și în continuă schimbare. Raportorul 
pentru aviz consideră că perioada prevăzută în regulament pentru formularea de obiecțiuni la 
actele delegate ar trebui să fie în conformitate cu dispozițiile Consensului privind măsurile 
practice de utilizare a actelor delegate. Regulamentul ar trebui să prevadă posibilitatea 
prelungirii cu două luni a perioadei de formulare a obiecțiunilor. În cursul pregătirii și 
elaborării actelor delegate, care vizează modificarea părților neesențiale ale regulamentului, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea la timp a documentelor relevante și să organizeze 
consultările necesare. 

În cele din urmă, este important să se asigure încrederea consumatorilor în integritatea 
piețelor energiei electrice și gazelor, precum și faptul că prețurile fixate pe piețele angro de 
energie reflectă interacțiunea echilibrată dintre cerere și ofertă. Consumatorii sunt beneficiarii 
finali ai transparenței și integrității piețelor angro de energie, dar și principalele victime ale 
abuzului de piață. Creșterea prețurilor la energie afectează consumatorii atât direct, cât și 
indirect, întrucât aceștia nu numai că vor plăti mai mult, dar vor suporta și o majorare 
artificială a prețurilor la alte bunuri și servicii. Din aceste motive și pentru a asigură o forță 
disuasivă suficientă, raportorul pentru aviz propune ca regulamentul să prevadă că sancțiunile 
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țin seama nu numai de câștigurile obținute și de gravitatea încălcării reglementărilor, ci și de 
prejudiciile aduse consumatorilor.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Scopul regulamentului este de a asigura prețuri corecte la energie. Pe lângă aceasta, ar 
trebui subliniată importanța rolului pe care îl au partenerii noștri din Spațiul Economic 
European în domeniul energiei.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Piețele energiei sunt tot mai 
interconectate în cadrul Uniunii. Abuzul de 
piață într-un stat membru influențează 
prețurile angro ale energiei electrice și 

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

gazelor fără a ține seama de frontierele 
naționale, cât și prețurile cu amănuntul 
suportate de consumatori. Prin urmare, 
preocuparea de a garanta integritatea 
piețelor nu poate fi o chestiune de resortul 
exclusiv al statelor membre.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesar să se specifice definițiile 
date informațiilor privilegiate și 
manipulării pieței pentru a se ține seama de 
particularitățile piețelor angro de energie, 
care sunt dinamice și în continuă 
schimbare. Comisia trebuie să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește aceste norme detaliate.

(11) Este necesar să se specifice definițiile 
date informațiilor privilegiate și 
manipulării pieței pentru a se ține seama de 
particularitățile piețelor angro de energie, 
care sunt dinamice și în continuă 
schimbare. Comisia ar trebui să dispună de 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește aceste norme detaliate.
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
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transmiterea simultană, adecvată și la 
timp a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu și să 
organizeze consultări adecvate și 
transparente, inclusiv la nivel de experți, 
cu mult înaintea demarării procedurii, 
așa cum se prevede în Consensul privind 
măsurile practice de utilizare a actelor 
delegate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce privește culegerea 
informațiilor referitoare la tranzacțiile cu 
produse energetice angro, Comisia trebuie
să dispună de competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat, care să stabilească termenul, 
forma și conținutul informațiilor pe care 
participanții la piață vor trebui să le 
prezinte. Obligațiile de raportare nu trebuie 
să genereze costuri inutile pentru 
participanții la piață. Prin urmare, 
persoanele care declară tranzacțiile 
efectuate către o autoritate competentă în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare16, precum 
și către registrele centrale de tranzacții și 
autoritățile competente în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului ../.. al 

(15) Pentru a se asigura flexibilitatea 
necesară în ceea ce privește culegerea 
informațiilor referitoare la tranzacțiile cu 
produse energetice angro, Comisia ar 
trebui să dispună de competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, care să stabilească 
termenul, forma și conținutul informațiilor 
pe care participanții la piață vor trebui să le 
prezinte. Obligațiile de raportare nu trebuie 
să genereze costuri inutile pentru 
participanții la piață. Prin urmare, 
persoanele care declară tranzacțiile 
efectuate către o autoritate competentă în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
piețele instrumentelor financiare16, precum 
și către registrele centrale de tranzacții și 
autoritățile competente în conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului ../.. al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții nu trebuie 
să facă obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament.

Parlamentului European și al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții nu trebuie 
să facă obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
adecvată și la timp a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu și să organizeze consultări 
adecvate și transparente, inclusiv la nivel 
de experți, cu mult înaintea demarării 
procedurii, așa cum se prevede în 
Consensul privind măsurile practice de 
utilizare a actelor delegate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este important ca sancțiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament să fie 
proporționale și cu efect de descurajare și 
să reflecte seriozitatea încălcărilor și
eventualele beneficii obținute de pe urma 
tranzacțiilor bazate pe informații 
privilegiate și a manipulării pieței. Ținând 
seama de interacțiunile existente între 
tranzacțiile cu produse derivate pe energie 
electrică și gaze și tranzacțiile efective cu 
energie electrică și gaze, sancțiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament 
trebuie să fie similare celor adoptate de 
statele membre la implementarea
Directivei 2003/6/CE.

(23) Este important ca sancțiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament să fie 
proporționale și cu efect de descurajare și 
să reflecte gravitatea încălcărilor,
eventualele beneficii obținute de pe urma 
tranzacțiilor bazate pe informații 
privilegiate și a manipulării pieței și 
prejudiciile aduse consumatorilor. Ținând 
seama de interacțiunile existente între 
tranzacțiile cu produse derivate pe energie 
electrică și gaze și tranzacțiile efective cu 
energie electrică și gaze, sancțiunile pentru 
nerespectarea prezentului regulament ar 
trebui să fie similare celor adoptate de 
statele membre la punerea în aplicare a
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Directivei 2003/6/CE.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „informație privilegiată” înseamnă orice 
informație cu caracter precis care nu a fost 
făcută publică și care se referă în mod 
direct sau indirect la unul sau mai multe 
produse energetice angro și care, în cazul 
în care ar fi făcută publică, ar fi 
susceptibilă de a influența în mod 
semnificativ prețul unor astfel de produse 
energetice angro.

Or. en

Justificare

Coerență cu definițiile utilizate în Directiva privind abuzul de piață.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– care stabilesc sau încearcă să stabilească, 
prin acțiunea uneia sau mai multor 
persoane care acționează în mod concertat, 
prețul unuia sau mai multor produse 
energetice angro la un nivel anormal sau 
artificial, exceptând cazul în care 
persoana care a efectuat tranzacția sau 
care a emis ordinele consideră că motivele 

– care stabilesc sau încearcă să stabilească, 
prin acțiunea uneia sau mai multor 
persoane care acționează în mod concertat, 
prețul unuia sau mai multor produse 
energetice angro la un nivel anormal sau 
artificial; sau
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care au determinat-o să procedeze astfel 
sunt legitime și că respectivele tranzacții 
sau ordine sunt conforme cu practicile de 
piață admise pe respectiva piață angro de 
energie; sau

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „participant la piață” înseamnă orice 
persoană care se angajează în tranzacții, 
inclusiv prin plasarea de ordine de 
tranzacționare pe una sau mai multe piețe 
angro de energie;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Participanții la piață sunt obligați să 
facă publice informațiile privilegiate 
referitoare la o întreprindere sau la 
instalațiile pe care respectivul participant le 
deține în proprietate sau le controlează sau 
ale căror aspecte operaționale intră în 
atribuțiile participantului, în totalitate sau 
parțial. Astfel de informații includ 
informațiile care se referă la capacitatea 
instalațiilor de producție, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze.

(4) în ceea ce privește alineatul (1) litera 
(b), participanții la piață sunt obligați să 
facă publice informațiile privilegiate 
referitoare la o întreprindere sau la 
instalațiile pe care respectivul participant le 
deține în proprietate sau le controlează sau 
ale căror aspecte operaționale intră în 
atribuțiile participantului, în totalitate sau 
parțial. Astfel de informații includ 
informațiile care se referă la capacitatea 
instalațiilor de producție, stocare, consum 
sau transport de energie electrică sau de 
gaze.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

viitoare a piețelor angro de energie și 
pentru a asigura aplicarea uniformă a 
prezentului regulament în Uniune, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 15 și în condițiile 
prevăzute la articolele 16 și 17, care 
detaliază definițiile de la articolul 2 
punctele 1-5.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenției i se pune la dispoziție o 
evidență a tranzacțiilor, inclusiv a ordinelor 
de tranzacționare, de pe piețele angro de 
energie. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
condițiilor de la articolele 16 și 17, care 
stabilesc termenul, forma și conținutul 
acestor informații și, după caz, definesc 
praguri pentru raportarea tranzacțiilor și 
precizează tipurile de contracte pentru care 
trebuie raportate tranzacțiile.

(1) Agenției i se pune la dispoziție o 
evidență a tranzacțiilor, inclusiv a ordinelor 
de tranzacționare, de pe piețele angro de 
energie. Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
condițiilor de la articolele 16 și 17, care 
stabilesc termenul, forma și conținutul 
acestor informații și definesc praguri 
pentru raportarea tranzacțiilor și precizează 
tipurile de contracte pentru care trebuie 
raportate tranzacțiile.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Actele delegate menționate la alineatul 
(1) trebuie să garanteze că persoanele 
menționate la alineatul (3) literele (a), (b) 
și (c) care au raportat tranzacțiile în 
conformitate cu Directiva 2004/39/CE sau 
cu Regulamentul (CE)---/---- al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapartidele centrale și 
registrele centrale de tranzacții 
[Regulamentul privind infrastructura pieței 
europene – 2010/0250(COD)] nu fac 
obiectul unor obligații de raportare 
suplimentare față de cele prevăzute în 
actele legislative menționate, cu condiția 
ca obligațiile de raportare prevăzute de 
prezentul regulament să fie îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția instituie mecanisme pentru a 
transmite informațiile pe care le primește 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
și articolul 7 autorităților naționale de 
reglementare, autorităților financiare 
competente din statele membre, 
autorităților naționale din domeniul 
concurenței și altor autorități competente. 
Agenția oferă acces la mecanismele 
menționate la alineatul (1) numai 
organismelor care au instituit sisteme ce îi 
permit acesteia să îndeplinească cerințele 
de la articolul 9 alineatul (1).

(1) Agenția instituie mecanisme pentru a 
transmite informațiile pe care le primește 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
și articolul 7 autorităților naționale de 
reglementare, autorităților financiare 
competente din statele membre, 
autorităților naționale din domeniul 
concurenței, AEVMP și altor autorități 
competente. Agenția oferă acces la 
mecanismele menționate la alineatul (1) 
numai organismelor care au instituit 
sisteme ce îi permit acesteia să 
îndeplinească cerințele de la articolul 9 
alineatul (1).
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Agenția ar trebui să facă publice 
informațiile pe care le deține, cu condiția 
ca informațiile sensibile din punct de 
vedere comercial referitoare la anumiți 
participanți la piață sau la anumite 
tranzacții să nu fie divulgate.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 13  

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute sunt
eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare. La stabilirea sancțiunilor se 
ține seama de prejudiciile aduse 
consumatorilor. Statele membre notifică 
Comisiei prezentele dispoziții până la data 
de ... și, în același timp, notifică fără 
întârziere orice modificare ulterioară care 
le afectează.
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Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Coerență cu Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.
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Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecțiuni, Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul, în 
momentul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, cu privire la modul în care s-a 
ținut seama de respectivele obiecții.
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