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Amendamentul 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
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.

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
viitoare a piețelor angro de energie și a 
asigura coerența cu alte acte legislative 
relevante ale UE în domeniul serviciilor 
financiare și al energiei, Comisia adoptă, 
ținând seama de avizul furnizat de 
agenție, 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. Pentru a-și redacta avizul, 
agenția desfășoară consultări publice 
detaliate, care implică cel puțin 
autoritățile naționale de reglementare, 
participanții la piață, operatorii de sisteme 
de transport și alte părți interesate.

Or. en

Amendamentul 225
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
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.

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
viitoare a piețelor angro de energie și a 
asigura coerența cu alte acte legislative 
relevante ale UE în domeniul serviciilor 
financiare și al energiei, Comisia adoptă, 
pe baza consultării părților interesate și a 
unui studiu de impact corespunzător,
dacă este cazul, acte delegate în 
conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
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condițiilor prevăzute la articolele 16 și 17, 
care precizează definițiile de la articolul 2 
punctele 1-5.

Or. en

Amendamentul 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
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.

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
viitoare a piețelor angro de electricitate și 
gaze și a asigura coerența cu alte acte 
legislative relevante ale UE în domeniul 
serviciilor financiare și cel al energiei,
Comisia adoptă, ținând seama de 
consultanța oferită de agenție, 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.

Or. en

Amendamentul 227
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
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.

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
viitoare a piețelor angro de energie, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 15 cu 
privire la definițiile de la articolul 2 
punctele 1-5. Aceste acte delegate sunt 
elaborate în strânsă cooperare cu agenția.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 228
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
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.

(1) Pentru a se ține seama de evoluția 
viitoare a piețelor angro de energie, 
Comisia adoptă acte delegate, în termen de 
30 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, 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.

Or. pl

Justificare

Sarcina Comisiei va fi de a clarifica definițiile menționate la articolul 2 alineatul (1) din 
prezentul regulament prin adoptarea de acte delegate. Prin urmare, pentru aplicarea 
eficientă a prezentului regulament este important să se indice termenul-limită pentru 
adoptarea actelor.

Amendamentul 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cursul redactării avizului său, 
Agenția desfășoară consultări publice 
detaliate.

Or. en

Amendamentul 230
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcționarea specifică a piețelor angro 
de energie și interacțiunea dintre piețele 
mărfurilor și piețele instrumentelor 
derivate;

(a) diferitele caracteristici ale gazului 
natural și ale electricității; funcționarea 
specifică a piețelor angro de energie și 
interacțiunea dintre piețele mărfurilor și 
piețele instrumentelor derivate;

Or. en

Amendamentul 231
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcționarea specifică a piețelor angro 
de energie și interacțiunea dintre piețele 
mărfurilor și piețele instrumentelor 
derivate;

(a) funcționarea specifică a piețelor angro 
de energie, inclusiv specificitățile piețelor 
de electricitate și ale piețelor de gaz 
natural, precum și interacțiunea dintre 
piețele mărfurilor și piețele instrumentelor 
derivate;

Or. en
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Amendamentul 232
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) funcționarea specifică a piețelor angro 
de energie și interacțiunea dintre piețele 
mărfurilor și piețele instrumentelor 
derivate;

(a) funcționarea specifică a piețelor angro 
de electricitate și gaze naturale și 
interacțiunea dintre piețele mărfurilor și 
piețele instrumentelor derivate;

Or. en

Amendamentul 233
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) interdependențele evoluțiilor și 
abuzurilor înregistrate pe piețele 
petrolului, cărbunelui și certificatelor de 
emisii de CO2 cu piețele angro de energie 
pentru electricitate și gaze;

Or. en

Justificare

Deși piețele petrolului, cărbunelui și certificatelor de emisii de CO2 au caracteristici diferite 
de piețele de electricitate și gaz, acestea se influențează reciproc; astfel, se poate asigura o 
prevenire eficientă a abuzului de piață și a manipulării doar în condițiile în care se 
monitorizează toate piețele relevante.

Amendamentul 234
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) nevoia de cooperare consolidată cu 
autoritățile competente, instituind, în 
același timp un sistem de raportare 
eficient, care să vizeze prevenirea dublei 
raportări;

Or. en

Amendamentul 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un aviz redactat de agenție după 
consultarea extinsă a participanților la 
piață și a părților interesate.

Or. en

Amendamentul 236
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un aviz redactat de agenție în urma 
unei consultări publice.

Or. en

Amendamentul 237
Herbert Reul
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) caracteristicile diferite ale gazelor 
naturale și ale electricității.

Or. de

Justificare

Este necesar să se diferențieze aceste două produse în lumina diferențelor considerabile 
dintre caracteristicile lor.

Amendamentul 238
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Autorizarea participanților la piață

(1) În lipsa unei autorizări ca 
întreprindere de investiții în conformitate 
cu Directiva 2004/39/CE, fiecare stat 
membru solicită ca participanții la piață 
să facă obiectul unei autorizări prealabile 
pentru prestarea serviciilor legate de 
comerțul cu produse energetice angro.
(2) Statele membre instituie un registru al 
tuturor participanților la piață autorizați 
în conformitate cu prezentul regulament. 
Registrul este accesibil publicului. 
Registrul se actualizează periodic.
(3) Autorizația este valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii și permite fiecărui 
participant la piață să furnizeze serviciile 
sau să exercite activitățile pentru care a 
fost autorizat, în întreaga Uniune, în 
virtutea libertății de stabilire sau a 
libertății de a presta servicii. Statul 
membru gazdă nu poate solicita existența 
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unui sediu sau prezența unor membri ai 
personalului pe teritoriul său.
(4) Autoritatea competentă nu eliberează 
nicio autorizație participantului la piață 
înainte de a se asigura pe deplin că 
participantul la piață îndeplinește toate 
cerințele prevăzute în actele delegate 
adoptate în conformitate cu alineatul (9) 
din prezentul articol. Statele membre se 
asigură:
(a) că există o persoană juridică;
(b) că membrii consiliului de 
administrație nu au cazier;
(c) că solicitantul are capacitatea tehnică, 
financiară și organizațională pentru a-și 
îndeplini sarcinile reglementare;
Statele membre se asigură că autoritățile 
competente monitorizează activitatea 
participanților la piață pentru a verifica 
dacă aceștia îndeplinesc condițiile de 
desfășurare a activității prevăzute în 
prezentul regulament.
(5) Autoritatea competentă poate retrage 
autorizația eliberată unui participant la 
piață care:
(a) a obținut autorizația prin declarații 
false sau prin alte modalități 
neregulamentare;
(b) nu mai îndeplinește condițiile în care a 
fost acordată autorizația;
(c) a încălcat grav și sistematic condițiile 
de desfășurare a activității pentru 
participanții la piață prevăzute în 
prezentul regulament.
(6) Statele membre se asigură că orice 
participant la piață autorizat și 
supravegheat de autoritățile competente 
dintr-un alt stat membru în conformitate 
cu prezentul regulament este liber să 
tranzacționeze produse energetice pe 
piețele angro de pe teritoriul lor. Statele 
membre nu impun obligații suplimentare
acestor participanți la piață cu privire la 
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aspectele reglementate de prezentul 
regulament. În special, statele membre nu 
pot:
(a) impune cerințe naționale suplimentare 
privind autorizarea;
(b) percepe taxe naționale de 
reglementare (unice sau repetate) de la 
societățile participante la piața angro de 
energie;
(c) impune obligații naționale de 
raportare a tranzacțiilor/bilanțului sau să 
țină evidența în alte modalități decât cele 
menționate în prezentul regulament;
(d) solicita rapoarte de activitate naționale 
diferite în statele membre gazdă;
(e) aproba tarife de rețea care să 
descurajeze importurile și exporturile;
(f) solicita examinări naționale pentru 
tranzacțiile angro;
(g) impune cerințe legate de aprovizionare 
traderilor exclusiv angro (de exemplu, 
cerința de a înființa centre de apel pentru 
clienți sau stații de contorizare, de a 
institui servicii de mediere pentru clienții 
finali, de a publica termenii și condițiile 
generale pentru aprovizionarea clienților 
finali).
(7) Taxele de autorizare pot fi percepute 
doar de autoritatea de reglementare din 
statul membru gazdă pe baza costului 
procesului de autorizare.
(8) Prezentul articol nu se aplică 
participanților la piață care 
tranzacționează anual un volum de 
energie aflat sub un anumit prag 
(exprimat în GWh pentru electricitate și 
cm3 pentru gaz).
(9) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 15, pentru a 
stabili:
(a) cerințele și domeniul de aplicare ale 
autorizării;
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(b) procedurile de aprobare și de 
respingere a cererilor de autorizare;
(c) condițiile de retragere; precum și
(d) pragul pentru participanții la piață 
menționat la alineatul (8) (regula 
pragului minim).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 239
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Autorizarea participanților la piață

(1) Fiecare stat membru solicită ca, în 
lipsa unei autorizări ca întreprindere de 
investiții în conformitate cu Directiva 
2004/39/CE, activitatea participanților la 
piață să facă obiectul unei autorizări 
prealabile.
(2) Statele membre instituie un registru al 
tuturor participanților la piață autorizați 
în conformitate cu prezentul regulament. 
Registrul este accesibil publicului. 
Registrul se actualizează periodic.
(3) Autorizația este valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii și permite unui 
participant la piață să furnizeze serviciile 
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sau să exercite activitățile pentru care a 
fost autorizat în întreaga Uniune, fie prin 
stabilirea unei sucursale, fie prin 
prestarea liberă a serviciilor. Statul 
membru gazdă nu poate solicita existența 
unui sediu sau prezența unor membri ai 
personalului pe teritoriul său.
(4) Autoritatea competentă nu eliberează 
nicio autorizație participantului la piață 
înainte de a se asigura pe deplin că 
participantul la piață îndeplinește toate 
cerințele prevăzute în actele delegate 
adoptate în conformitate cu alineatul (9) 
din prezentul articol. Statele membre se 
asigură:
(a) că persoana juridică există;
(b) că membrii consiliului de 
administrație nu au cazier;
(c) că solicitantul are capacitatea tehnică, 
financiară și organizațională pentru a-și 
îndeplini sarcinile reglementare;
Statele membre se asigură că autoritățile 
competente monitorizează activitatea 
participanților la piață pentru a verifica 
dacă aceștia îndeplinesc condițiile de 
desfășurare a activității prevăzute în 
prezentul regulament.
(5) Autoritatea competentă emitentă poate 
retrage autorizația prin transmiterea unui 
preaviz scris de 30 de zile către un 
participant la piață:
(a) despre care s-a demonstrat că a 
obținut autorizația prin declarații false 
sau prin alte modalități neregulamentare; 
or
(b) care nu mai îndeplinește, după o 
perioadă de grație de 30 de zile, condițiile 
în care a fost acordată autorizația; or
(c) despre care s-a demonstrat că a 
încălcat grav și sistematic condițiile de 
desfășurare a activității pentru 
participanții la piață prevăzute în 
prezentul regulament.
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(6) Statele membre se asigură că orice 
participant la piață autorizat și 
supravegheat de autoritățile competente 
dintr-un alt stat membru în conformitate 
cu prezentul regulament este liber să 
tranzacționeze produse energetice pe 
piețele angro de pe teritoriul lor. Statele 
membre nu impun obligații suplimentare 
acestor participanți la piață cu privire la 
aspectele reglementate de prezentul 
regulament. În special, statele membre nu 
pot:
(a) impune cerințe naționale suplimentare 
privind autorizarea;
(b) percepe taxe naționale de 
reglementare (unice sau repetate) de la 
societățile participante la piața angro de 
energie;
(c) impune obligații naționale de 
raportare a tranzacțiilor/bilanțului sau să 
țină evidența în alte modalități decât cele 
menționate în prezentul regulament;
(d) solicita rapoarte de activitate naționale 
diferite în statele membre gazdă;
(e) aproba tarife de rețea care să 
descurajeze importurile și exporturile;
(f) solicita examinări naționale pentru 
tranzacțiile angro;
(g) impune cerințe legate de aprovizionare 
traderilor exclusiv angro (de exemplu, 
cerința de a înființa centre de apel pentru 
clienți sau stații de contorizare, de a 
institui servicii de mediere pentru clienții 
finali, de a publica termenii și condițiile 
generale pentru aprovizionarea clienților 
finali).
(7) Taxele de autorizare pot fi percepute 
doar de autoritatea de reglementare din 
statul de origine pe baza costului 
procesului de acordare a autorizației.
(8) Prezentul articol nu se aplică 
participanților la piață care 
tranzacționează un volum de megawați 
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sub un anumit prag.
(9) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 15 și sub rezerva 
condițiilor prevăzute la articolele 16 și 17 
cu scopul de a stabili:
(a) cerințele și domeniul de aplicare ale 
autorizării;
(b) procedurile de aprobare și de 
respingere a cererilor de autorizare;
(c) condițiile de retragere; precum și
(d) pragul pentru participanții la piață 
menționat la alineatul (8) (regula 
pragului minim).

Or. en

Amendamentul 240
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Înregistrarea și autorizarea

participanților la piață
(1) Autoritățile naționale de reglementare 
în domeniul energiei stabilesc, cu ajutorul 
agenției, un registru, redactat într-un 
format comun și convenit în comun, al 
tuturor participanților la piață autorizați 
în conformitate cu prezentul regulament. 
Registrul este accesibil publicului. 
Registrul se actualizează periodic.
(2) Autoritățile naționale de reglementare 
în domeniul energiei acordă unui 
participant la piață o autorizație de 
comercializare fără a ține cont de faptul 
că participantul are sau nu un sediu local 
sau personal local în statul membru 
respectiv.
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(3) Autorizația respectivă nu este acordată 
cu excepția cazului în care participantul 
la piață respectă toate cerințele stabilite în 
actele delegate adoptate în conformitate 
cu prezentul articol. Statele membre se 
asigură:
(a) că persoana juridică există;
(b) că membrii consiliului de 
administrație nu au cazier;
(c) că solicitantul are capacitatea tehnică, 
financiară și organizațională pentru a-și 
îndeplini sarcinile reglementare;
(4) Autoritățile naționale de reglementare 
în domeniul energiei pot retrage 
autorizația eliberată unui participant la 
piață care:
(a) a obținut autorizația prin declarații 
false sau prin alte modalități 
neregulamentare;
(b) nu mai îndeplinește condițiile în care a 
fost acordată autorizația;
(c) a încălcat grav și sistematic condițiile 
de desfășurare a activității pentru 
participanții la piață prevăzute în 
prezentul regulament.
(5) După consultarea părților interesate, 
în special a agenției, Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolul 15 și 
sub rezerva condițiilor prevăzute la 
articolele 16 și 17 cu scopul de a stabili:
(a) cerințele și domeniul de aplicare ale 
autorizării;
(b) procedurile de aprobare și de 
respingere a cererilor de autorizare;
(c) condițiile de retragere.

Or. en

Justificare

Înregistrarea și autorizația de comercializare pot crește în mod considerabil transparența de 
pe piața angro de energie. Acestea trebuie concepute cu mare atenție și ar trebui să se aibă 
grijă să nu-și rateze obiectivele prin acordarea de derogări anumitor actori de pe piață sau 
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prin împiedicarea autorităților naționale de reglementare să-și folosească instrumentele. 
ACER poate juca un rol în cadrul supravegherii unui sistem de înregistrare și autorizare și-și 
poate dezvolta în continuare dispozițiile în cadrul unor acte delegate care să fie propuse 
Comisiei.

Amendamentul 241
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția monitorizează activitățile de 
tranzacționare cu produse energetice angro 
pentru a detecta și preveni tranzacțiile 
bazate pe informații privilegiate și 
manipularea pieței. Agenția culege datele 
pentru evaluarea și monitorizarea piețelor 
angro de energie în conformitate cu 
dispozițiile articolului 7.

(1) Agenția monitorizează activitățile de 
tranzacționare cu produse energetice angro 
și cu certificate de emisie, precum și cele 
care au loc în cadrul piețelor petrolului și 
cărbunelui pentru a detecta și preveni 
tranzacțiile bazate pe informații 
privilegiate și manipularea pieței, precum 
și pentru a analiza legăturile dintre aceste 
activități și evenimentele care au loc pe 
piețele conexe de produse energetice.
Agenția culege datele pentru evaluarea și 
monitorizarea piețelor angro de energie în 
conformitate cu dispozițiile articolului 7.

Or. en

Justificare

Deși piețele petrolului, cărbunelui și certificatelor de emisii de CO2 au caracteristici diferite 
de piețele de electricitate și gaz, acestea se influențează reciproc; astfel, se poate asigura 
prevenirea eficientă a abuzului de piață și a manipulării doar în condițiile în care se 
monitorizează toate piețele relevante.

Amendamentul 242
Claude Turmes

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

(1a) Pentru a asigura transparența 
deplină și cel mai înalt grad posibil de 
integrare și lichiditate a piețelor, agenției 
trebuie să se declare includerea tuturor 
piețelor și activităților relevante, inclusiv 
echilibrarea și reexpedierea, atât ca 
răspuns la contracte, cât și la cerințe de 
reglementare sau coduri de rețea.

Or. en

Justificare

Agenția trebuie să aibă o perspectivă generală completă asupra tuturor piețelor, influențelor 
și restricțiilor pentru a putea monitoriza și evalua în mod corect datele pe care le primește.

Amendamentul 243
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru ca să-și poată îndeplini 
sarcinile, agenția are, de asemenea, acces 
la informații privind caracteristicile fizice 
ale rețelelor, conductelor și capacităților 
de stocare, pentru a putea să acționeze în 
vederea organizării pieței, identificării 
blocajelor sau a codificării capacităților și 
pentru a conveni asupra unor algoritmi 
pentru disponibilitatea rețelelor care ar 
asigura condiții de piață pe deplin 
transparente.

Or. en

Justificare

În acest scop nu este suficient să fie informată cu privire la datele comerciale, dacă nu se 
cunoaște realitatea rețelei.
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Amendamentul 244
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 245
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Abuzurile de piață dintr-un stat membru pot implica adesea tranzacții care afectează alte 
state membre. Astfel, acestea ar trebui să coopereze la nivel regional sub egida ACER pentru 
a putea realiza anchetele în mod adecvat.

Amendamentul 246
András Gyürk

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

Or. en

Amendamentul 247
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin o dată pe an, agenția prezintă 
Comisiei un raport cu privire la activitățile 
sale desfășurate în temeiul prezentului 

(3) Cel puțin o dată pe an, agenția prezintă 
Parlamentului European și Comisiei un 
raport cu privire la activitățile sale 
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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.

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

Or. en

Justificare

Scopul prezentului regulament este creșterea transparenței pe piața angro de energie; prin 
urmare, rezultatele anchetelor trebuie făcute publice și trebuie să se permită informarea 
noilor actori, a autorităților de reglementare, a oamenilor de știință, a consumatorilor și a 
altor părți interesate cu privire la starea piețelor de energie.

Amendamentul 248
Adina-Ioana Vălean

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 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, instituite de organisme 
private sau publice sau de autorități 
naționale de reglementare, 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.
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Or. en

Amendamentul 249
Silvia-Adriana Țicău

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 
Parlamentului European și Comisiei un 
raport cu privire la activitățile sale 
desfășurate în temeiul prezentului 
regulament. Aceste rapoarte aduc în atenția 
Parlamentului European și a 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. ro

Justificare

Parlamentul European trebuie sa fie informat.

Amendamentul 250
Zigmantas Balčytis

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 

(3) Cel puțin o dată pe an, agenția prezintă 
Parlamentului European și Comisiei un 
raport cu privire la activitățile sale 
desfășurate în temeiul prezentului 
regulament. Aceste rapoarte aduc în atenția 



AM\866419RO.doc 23/76 PE464.685v02-00

RO

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.

Parlamentului European și a 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. lt

Amendamentul 251
Ioan Enciu

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 un raport cu privire la activitățile 
sale desfășurate în temeiul prezentului 
regulament. Aceste rapoarte aduc în atenția 
Comisiei deficiențele și lacunele juridice 
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 252
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția publică lunar un raport pentru 
fiecare țară în parte privind evoluțiile 
prețurilor pe piețele angro de energie 
electrică și gaze din Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 253
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare

Agentia trebuie sa prezinte Parlamentului Europea si Comisiei  recomandari documentate.

Amendamentul 254
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Agenția poate formula recomandări cu 
privire la 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, cu
autoritățile naționale în materie de 
concurență și autoritățile financiare 
competente din statele membre, precum și 
cu părțile interesate cum ar fi piețele 
organizate și participanții pe piață.

Or. en

Amendamentul 255
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Și contractele bilaterale trebuie acoperite de prezentul regulament pentru a include toți 
actorii și tranzacțiile de pe piață.

Amendamentul 256
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 257
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza rezultatelor anchetelor sale, 
agenția ar trebui să evalueze dacă 
existența unor cerințe minime pentru 
platformele de tranzacționare ar putea 
contribui la crearea unor condiții de 
concurență echitabile la nivelul diferitelor 
piețe și tipuri de contracte. Această 
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evaluare ar putea lua, de asemenea, 
forma unui raport sau a unei 
recomandări.

Or. en

Justificare

Existența unor regimuri diferite de reglementare a platformelor de tranzacționare ar putea 
duce la migrarea fluxurilor de tranzacționare spre locuri de tranzacționare mai puțin 
reglementate. Prin urmare, ar fi de dorit ca normele să fie armonizate.

Amendamentul 258
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate recomandările ar trebui puse la 
dispoziția Parlamentului European, a 
Consiliului și a Comisiei Europene și ar 
trebui introduse în domeniul public.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului regulament este creșterea transparenței pe piața angro de energie; prin 
urmare, rezultatele anchetelor trebuie făcute publice și trebuie să se permită informarea 
noilor actori, a autorităților de reglementare, a oamenilor de știință, a consumatorilor și a 
altor părți interesate cu privire la starea piețelor de energie.

Amendamentul 259
Herbert Reul

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 

(1) Agenției i se pune la dispoziție de către 
participanții la piață sau, în numele 
acestora, de persoanele menționate la 
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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.

alineatul 3 literele (b)-(e), o evidență a 
tranzacțiilor de pe piețele angro de energie 
cu produse standardizate. Tranzacțiile 
care au loc doar în interiorul grupului nu 
vor trebui raportate. Pentru a satisface 
obligațiile de raportare ale participanților 
la piață, informațiile cerute vor fi 
raportate, dacă este posibil, de către una 
dintre persoanele menționate la alineatul 
(3) literele (b)-(e).  Comisia adoptă acte 
delegate, în conformitate cu articolul 15 și 
sub rezerva condițiilor de la articolele 16 și 
17 după consultarea extinsă a părților 
interesate și după realizarea unui studiu 
de impact. Actele delegate:
(a) descriu produsele energetice angro 
cărora se aplică obligația de raportare;
(b) stabilesc conținutul informațiilor care 
trebuie raportate, conținut care include 
date precise de identificare a produselor 
comercializate, prețul și cantitatea 
convenite, datele și timpii de executare, 
părțile la tranzacție și beneficiarii 
tranzacției;
(c) stabilesc calendarul și forma în care se 
va raporta această informație;
(d) definesc praguri minime adecvate 
pentru antrenarea obligațiilor de 
raportare.

Or. de

Amendamentul 260
Teresa Riera Madurell

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 

(1) Agenției i se acordă dreptul de acces la 
tranzacțiile, inclusiv la ordinele de 
tranzacționare, de pe piețele angro de 
energie.
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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.

Or. en

Amendamentul 261
Konrad Szymański

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. Pe baza consultării părților 
interesate și a unui studiu de impact 
efectuat în mod corespunzător, 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.

Actele delegate:
(a) specifică produsele energetice angro 
pentru care tranzacția este raportată;
(b) specifică conținutul informațiilor care 
trebuie raportate, informații care includ 
cel puțin datele de identificare a 
produselor energetice angro cumpărate și 
vândute, prețul și cantitatea convenite, 
datele și timpii de executare, părțile la 
tranzacție și beneficiarii tranzacției;
(c) stabilesc calendarul și forma (…) în 
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care se va raporta această informație;
(d) definesc praguri adecvate pentru 
raportarea tranzacțiilor.

Or. en

Amendamentul 262
Adam Gierek

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 
termen de 30 zile de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, 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.

Or. pl

Justificare

Sarcina Comisiei va fi de a clarifica termenul și forma informațiilor menționate la articolul 7 
alineatul (1) din prezentul regulament prin adoptarea de acte delegate. Prin urmare, pentru a 
garanta aplicarea eficientă a prezentului regulament este important să se indice termenul-
limită pentru adoptarea actelor respective.

Amendamentul 263
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1



AM\866419RO.doc 31/76 PE464.685v02-00

RO

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 direct și 
în termen de 24 de ore 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.

Or. en

Justificare

Agenției trebuie să i se asigure în termen de o zi datele necesare pentru ca să poată accesa 
datele în mod eficient și pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 264
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se stabilește un prag „de minimis” pentru 
a scuti de obligația de a furniza date 
actorii cu dimensiuni care în principiu nu 
ar putea afecta piețele de energie.

Or. en

Amendamentul 265
Claude Turmes

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)] pun la 
dispozițiile simultan informațiile în 
conformitate cu obligațiile de raportare 
prevăzute în actele legislative menționate.

Or. en

Justificare

Deși sarcinile administrative ale participanților la piață ar trebui menținute la un nivel redus, 
agenția trebuie să primească toate informațiile necesare. În ceea ce privește comunicațiile 
digitale și TIC, faptul că participanții la piață trebuie să raporteze datele simultan unor 
autorități diferite nu impune costuri suplimentare pentru aceștia.

Amendamentul 266
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 267
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Doar un cadru obligatoriu va permite o abordare armonizată a procesului de colectare a 
datelor, necesară pentru a asigura comparabilitatea datelor.

Amendamentul 268
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru claritatea textului.

Amendamentul 269
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele delegate menționate la alineatul (1) 
stabilesc norme pentru raportarea 
voluntară a tranzacțiilor cu produse 
conexe.

Or. en

Amendamentul 270
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 271
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Participanții la piață furnizează agenției 
informații relevante în conformitate cu 
cerințele juridice de divulgare menționate 
la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și la 
articolul 5 referitoare la capacitatea și 
utilizarea instalațiilor de producție, 
stocare, consum sau transport de energie 
electrică sau de gaze sau legate de 
capacitatea și utilizarea instalațiilor LNG, 
inclusiv indisponibilitatea planificată sau 
neplanificată a acestora, în scopul 
monitorizării tranzacțiilor de pe piețele 
angro de energie. Obligațiile de raportare 
ale participanților la piață se reduc la 
minimum prin colectarea informațiilor 
necesare sau a unor părți ale acestora din 
surse existente, atunci când este posibil.

Or. en

Amendamentul 272
Claude Turmes
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Participanții la piață furnizează agenției 
și autorităților naționale de reglementare 
informații referitoare la capacitatea și 
utilizarea instalațiilor de producție, 
stocare, consum sau transport de energie 
electrică sau de gaze sau legate de 
capacitatea și utilizarea instalațiilor LNG, 
inclusiv indisponibilitatea planificată sau 
neplanificată a acestora, în scopul 
monitorizării tranzacțiilor de pe piețele 
angro de energie. Agenției i se transmit 
informațiile respective direct, cu excepția 
cazului în care există deja structuri de 
raportare. În astfel de cazuri, raportarea 
se poate face simultan cu informarea 
structurilor de raportare existente.

Or. en

Justificare

Ar trebui lărgită gama de informații referitoare la capacități cu privire la folosirea 
capacităților de stocare și la previziunile speciale privind instalațiile LNG. Deși sarcinile 
administrative ale participanților la piață ar trebui menținute la un nivel redus, agenția 
trebuie să primească toate informațiile necesare. În ceea ce privește comunicațiile digitale și 
TIC, faptul că participanții la piață trebuie să raporteze datele simultan unor autorități 
diferite nu impune costuri suplimentare pentru aceștia.

Amendamentul 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția redactează orientări care 
specifică detaliile necesare pentru 
raportarea tranzacțiilor. Pentru a-și 
redacta orientările, agenția desfășoară 
consultări publice detaliate, care implică 
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cel puțin autoritățile naționale de 
reglementare, participanții la piață, 
operatorii de sisteme de transport și alte 
părți interesate.

Or. en

Amendamentul 274
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Transparență

(1) Agenția pune la dispoziția 
participanților la piață și a publicului larg 
informațiile care nu sunt sensibile din 
punct de vedere comercial.
(2) Agenția poate dezvolta și menține o 
metodologie prin care stabilește 
modalitatea în care va pune la dispoziție 
informațiile respective.

Or. en

Amendamentul 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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 
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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).

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). Înainte de a furniza orice fel 
de informații, agenția trebuie să se 
convingă de faptul că recipientul deține 
sistemele și implementează procedurile 
necesare pentru a garanta că informațiile 
rămân confidențiale.

Or. en

Amendamentul 276
Anni Podimata

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 și altor autorități competente. 
Înainte de instituirea acestor mecanisme, 
agenția se consultă cu autoritățile 
respective. 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).

Or. en

Amendamentul 277
Bendt Bendtsen
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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).

Or. en

Amendamentul 278
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Registrele centrale de tranzacții 
înregistrate sau recunoscute în temeiul 
Regulamentului (CE)---/---- [Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene –
2010/0250(COD)] pun la dispoziția 
agenției toate informațiile pe care le 
colectează în privința produselor energetice 
angro.

(2) Registrele centrale de tranzacții 
înregistrate sau recunoscute în temeiul 
Regulamentului (CE)---/---- [Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene –
2010/0250(COD)] pun la dispoziția 
agenției toate informațiile pe care le 
colectează în privința produselor energetice 
angro și a instrumentelor derivate ale 
certificatelor de emisii.

Or. en

Amendamentul 279
Claude Turmes
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Registrele centrale de tranzacții 
înregistrate sau recunoscute în temeiul 
Regulamentului (CE)---/---- [Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene –
2010/0250(COD)] pun la dispoziția 
agenției toate informațiile pe care le 
colectează în privința produselor energetice 
angro.

(2) Registrele centrale de tranzacții 
înregistrate sau recunoscute în temeiul 
Regulamentului (CE)---/---- [Regulamentul 
privind infrastructura pieței europene –
2010/0250(COD)] pun la dispoziția 
agenției, în timp util și în forma 
corespunzătoare, toate informațiile pe care 
le colectează în privința produselor 
energetice angro.

Or. en

Amendamentul 280
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile financiare competente transmit 
agenției rapoartele referitoare la tranzacții 
cu produse energetice angro primite în 
temeiul articolului 25 alineatul (3) din 
Directiva 2004/39/CE și al articolului 6 
alineatul (2) din Regulamentul (CE)---/----
[Regulamentul privind infrastructura pieței 
europene – 2010/0250(COD)].

Autoritățile financiare competente care 
raportează către AEVMP transmit 
simultan agenției și AEVMP rapoartele 
referitoare la tranzacții cu produse 
energetice angro primite în temeiul 
articolului 25 alineatul (3) din Directiva 
2004/39/CE și al articolului 6 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE)---/----
[Regulamentul privind infrastructura pieței 
europene – 2010/0250(COD)].

Or. en

Justificare

Deși sarcinile administrative ale participanților la piață ar trebui menținute la un nivel redus, 
agenția trebuie să primească toate informațiile necesare. În ceea ce privește comunicațiile 
digitale și TIC, faptul că participanții la piață trebuie să raporteze datele simultan unor 
autorități diferite nu impune costuri suplimentare pentru aceștia.
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Amendamentul 281
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La trei ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, agenția 
redactează un raport bazat pe rezultatele 
cercetărilor sale, pe care îl transmite 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei, prezentând rezultatele 
cercetărilor sale cu privire la fezabilitatea 
și calendarul migrării instrumentelor 
derivate extrabursiere spre platforme de 
tranzacționare care utilizează 
compensarea. 

Or. en

Justificare

Tranzacțiile extrabursiere reprezintă majoritatea tranzacțiilor energetice angro de pe piață în 
majoritatea statelor membre. Dacă aceste tranzacții ar fi efectuate în cadrul unor platforme 
de tranzacționare, ar fi probabil ca transparența pieței să crească în mod semnificativ. 
Constatările agenției pot da indicații suplimentare cu privire la calendar și fezabilitate.

Amendamentul 282
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția și autoritățile competente 
responsabile pentru supravegherea 
comercializării cotelor de emisie instituie 
un mecanism care să ofere Agenției acces 
la evidențele tranzacțiilor de certificate de 
emisii și instrumente derivate legate de 
certificatele de emisii.

Or. en
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Amendamentul 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente pentru 
supravegherea comerțului cu certificate 
de emisii și instrumente derivate ale 
acestora transmit agenției evidențele 
tranzacțiilor cu instrumentele respective.

Or. en

Amendamentul 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 285
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 286
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 287
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale de reglementare, 
autoritățile financiare competente, 
autoritățile din domeniul concurenței ale 
statelor membre, AEVMP și alte autorități 
relevante asigură confidențialitatea, 
integritatea și protecția informațiilor 
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primite în temeiul articolului 6 alineatul 
(2) sau al articolului 8 și iau măsuri 
pentru a preveni orice folosire 
necorespunzătoare a acestor informații.

Or. en

Amendamentul 288
Konrad Szymański

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) În temeiul articolului 12, 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 sau piețe 
să nu fie divulgate și să nu poată fi 
deduse.

Agenția și orice autoritate națională de 
reglementare cu care aceste informații ar 
fi putut fi împărtășite în temeiul 
articolului 8 publică doar informații sub 
formă prescurtată sau agregată 
referitoare la prețul de tranzacționare, 
care pot fi spre beneficiul piețelor angro 
de electricitate și gaze și a căror publicare 
nu determină denaturarea concurenței pe 
nicio piață de electricitate sau gaze sau de 
altă natură.

Or. en

Amendamentul 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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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 poate decide să facă publice, 
sub formă agregată sau anonimă, 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 și să se fi demonstrat că 
informațiile sunt necesare pentru a 
îmbunătăți transparența piețelor angro de 
energie, sau dacă informațiile care 
urmează să fie făcute publice constituie 
informații privilegiate care ar trebui 
divulgate în temeiul articolului 3 alineatul 
(4).

Or. en

Amendamentul 290
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Scopul prezentului regulament este creșterea transparenței pe piața angro de energie; prin 
urmare, rezultatele anchetelor trebuie făcute publice și trebuie să se permită informarea 
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noilor actori, a autorităților de reglementare, a oamenilor de știință, a consumatorilor și a 
altor părți interesate cu privire la starea piețelor de energie.

Amendamentul 291
Giles Chichester

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 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. Agenția și 
orice autoritate națională (care dispune 
de informațiile care ar fi putut fi 
împărtășite de agenție în temeiul 
articolului 8) nu publică informații 
contemporane sensibile care ar putea 
influența piețele.

Or. en

Amendamentul 292
Adam Gierek

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 publică 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. Agenția pune 
datele, sub formă agregată, la dispoziția 
centrelor de cercetare.

Or. pl
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Justificare

În interesul transparenței, agenția ar trebui să pună necondiționat informațiile la dispoziția 
publicului. În mod specific, aceasta ar trebui să pună datele, sub formă agregată, la 
dispoziția centrelor de cercetare. Cercetarea științifică poate crește eficiența pieței energiei.

Amendamentul 293
Bendt Bendtsen

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 poate decide să facă publice, 
sub o formă agregată și anonimă, 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.

Or. en

Amendamentul 294
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritățile naționale de reglementare 
asigură, cu sprijinul agenției, aplicarea 
interdicțiilor prevăzute la articolele 3 și 4.

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să poată beneficia pe deplin de valoarea 
adăugată conferită de faptul că o agenție europeană, care deține o perspectivă europeană, le 
ajută de o manieră rentabilă și competentă în sarcina lor de a garanta aplicarea 
interdicțiilor.
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Amendamentul 295
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 296
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 297
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 298
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) în colaborare cu alte autorități sau 
întreprinderi de pe piață, precum și din alte 
state membre;

Or. en

Justificare

Abuzurile de piață dintr-un stat membru pot implica adesea tranzacții care afectează alte 
state membre. Astfel, acestea ar trebui să coopereze la nivel regional sub egida ACER pentru 
a putea realiza anchetele în mod adecvat.

Amendamentul 299
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) la solicitarea agenției, în cazul în 
care evaluările sale inițiale au furnizat 
informații solide care sprijină 
recomandările de a exercita aceste 
competențe.
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Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să poată beneficia pe deplin de valoarea 
adăugată conferită de faptul că o agenție europeană, care deține o perspectivă europeană, le 
ajută de o manieră rentabilă și competentă în sarcina lor de a garanta aplicarea 
interdicțiilor.

Amendamentul 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competențele de investigare 
menționate la alineatul (1) includ dreptul:

(2) Participantul (participanții) la piață 
investigat (investigați) este anunțat (sunt 
anunțați) cu privire la detaliile 
investigației pornite împotriva sa (lor).
Domeniul investigației este comunicat în 
scris de autoritatea națională de 
reglementare și corespunde uneia dintre 
interdicțiile menționate la articolul 3 sau 
4 din prezentul regulament.
Competențele de investigare menționate la 
alineatul (1) sunt limitate la obiectivul 
investigației și la măsurile necesare 
pentru a satisface obligațiile autorităților 
naționale de reglementare în temeiul 
prezentului regulament și includ dreptul:

Or. en

Amendamentul 301
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competențele de investigare (2) Competențele de investigare 
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menționate la alineatul (1) includ dreptul: menționate la alineatul (1) sunt limitate la 
obiectivele investigației și la măsurile 
necesare pentru a satisface obligațiile 
autorităților naționale de reglementare în 
temeiul prezentului regulament și includ 
dreptul:

Or. en

Amendamentul 302
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a cere informații oricărei persoane, 
inclusiv celor care intervin succesiv în 
transmiterea ordinelor sau în efectuarea 
operațiunilor respective, precum și 
mandatarilor acestora și, dacă este necesar, 
dreptul de a cita orice astfel de persoană și 
de a o audia;

(b) de a cere informații oricărei persoane 
relevante, inclusiv celor care intervin 
succesiv în transmiterea ordinelor sau în 
efectuarea operațiunilor respective, precum 
și mandatarilor acestora și, dacă este cazul, 
dreptul de a-i cere să prezinte informațiile 
în persoană;

Or. en

Amendamentul 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a cere informații oricărei persoane, 
inclusiv celor care intervin succesiv în 
transmiterea ordinelor sau în efectuarea 
operațiunilor respective, precum și 
mandatarilor acestora și, dacă este necesar, 
dreptul de a cita orice astfel de persoană și 
de a o audia;

(b) de a cere informații oricărei persoane 
relevante, inclusiv celor care intervin 
succesiv în transmiterea ordinelor sau în 
efectuarea operațiunilor respective, precum 
și mandatarilor acestora și, dacă este cazul, 
dreptul de a-i cere să prezinte informațiile 
în persoană;

Or. en
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Amendamentul 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a efectua inspecții la fața locului; (c) de a efectua inspecții la fața locului a 
entităților care intră în sfera de aplicare a 
prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de a solicita înregistrările telefonice 
existente și înregistrările transferurilor de 
date existente referitoare la produsele 
energetice angro, în cazul în care există 
obligația de a menține astfel de 
înregistrări;

Or. en

Amendamentul 306
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) de a solicita înregistrările telefonice 
existente și înregistrările transferurilor de 
date existente, realizate în condiții legale;
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Or. ro

Justificare

Pentru a preveni abuzurile.

Amendamentul 307
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a cere interzicerea temporară a 
activității profesionale.

(g) de a cere unei curți sau oricărei 
autorități competente să impună 
interzicerea temporară a activității 
profesionale.

Or. en

Amendamentul 308
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) de a cere interzicerea temporară a 
activității profesionale.

(g) de a cere unei curți sau oricărei 
autorități competente să impună 
interzicerea temporară a activității 
profesionale.

Or. en

Amendamentul 309
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)



PE464.685v02-00 54/76 AM\866419RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Competențele de executare sunt 
exercitate de autoritățile naționale de 
reglementare în domeniul energiei, în 
conformitate cu legislația națională.

Or. en

Justificare

Executarea legislației ar trebui să se efectueze în mod clar la nivelul statelor membre.

Amendamentul 310
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Agenția trebuie să se asigure că 
autoritățile naționale de reglementare își 
îndeplinesc în mod coordonat sarcinile care 
le revin în temeiul prezentului regulament.
Agenției i se asigură resursele financiare 
și umane suplimentare necesare pentru a-
și îndeplini în mod adecvat sarcinile 
suplimentare care îi sunt atribuite în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 311
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția trebuie să se asigure că 
autoritățile naționale de reglementare își 
îndeplinesc în mod coordonat sarcinile care 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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le revin în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 312
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritățile naționale de reglementare 
cooperează cu agenția și unele cu altele în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin 
în temeiul prezentului regulament. Această 
cooperare se poate desfășura și sub forma 
cooperării regionale a autorităților 
naționale de reglementare în cadrul 
structurii agenției pentru a reflecta 
realitățile pieței.

Or. en

Justificare

Abuzurile de piață dintr-un stat membru pot implica adesea tranzacții care afectează alte 
state membre. Astfel, acestea ar trebui să coopereze la nivel regional sub egida ACER pentru 
a putea realiza anchetele în mod adecvat.

Amendamentul 313
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Autoritățile naționale de reglementare 
informează fără întârziere agenția, în 
conformitate cu procedura stabilită, atunci 
când au motive întemeiate să suspecteze că 
se săvârșesc sau s-au săvârșit acte contrare 
dispozițiilor prezentului regulament fie în 
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membru, fie în altul. statul lor membru, fie în altul.

Or. lt

Amendamentul 314
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care suspectează că acte care 
influențează piețele angro de energie sau 
prețurile produselor energetice angro din 
respectivul stat membru sunt săvârșite 
într-un alt stat membru sau în cazul în 
care evaluările și analizele inițiale 
efectuate de agenție sugerează acest 
lucru, autoritatea națională de 
reglementare solicită agenției să ia măsuri 
în conformitate cu alineatul (4).

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să poată beneficia pe deplin de valoarea 
adăugată conferită de faptul că o agenție europeană, care deține o perspectivă europeană, le 
ajută de o manieră rentabilă și competentă în sarcina care le revine de a garanta aplicarea 
interdicțiilor.

Amendamentul 315
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenției i se asigură resursele financiare 
și umane necesare pentru a-și îndeplini în 
mod adecvat sarcinile suplimentare care îi 
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sunt atribuite în temeiul prezentului 
regulament. Dacă este necesar, agenția 
poate înființa birouri de legătură 
amplasate în apropierea locurilor de 
tranzacționare importante.

Or. en

Amendamentul 316
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a-și exercita funcțiile în temeiul 
alineatului (1), atunci când suspectează că 
s-a comis o încălcare a dispozițiilor 
prezentului regulament, agenția are 
puterea:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 317
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a solicita uneia sau mai multor 
autorități naționale de reglementare să 
furnizeze orice informație legată de 
presupusa încălcare;

(a) de a solicita uneia sau mai multor 
autorități naționale de reglementare și, 
dacă este cazul, tuturor autorităților 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei dintr-o regiune, să furnizeze orice 
informație legată de presupusa încălcare;

Or. en

Justificare

Abuzurile de piață dintr-un stat membru pot implica adesea tranzacții care afectează alte 
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state membre. Astfel, acestea ar trebui să coopereze la nivel regional sub egida ACER pentru 
a putea realiza anchetele în mod adecvat.

Amendamentul 318
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) de a face evaluări inițiale, beneficiind 
de perspectiva sa europeană și de 
înțelegerea datelor pe care le deține 
intern;

Or. en

Justificare

Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să poată beneficia pe deplin de valoarea 
adăugată conferită de faptul că o agenție europeană, care deține o perspectivă europeană, le 
ajută de o manieră rentabilă și competentă în sarcina care le revine de a garanta aplicarea 
interdicțiilor.

Amendamentul 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoanelor care lucrează sau au lucrat 
pentru autoritățile naționale de 
reglementare;

(c) persoanelor care lucrează sau au lucrat 
pentru autoritățile naționale de 
reglementare, AEVMP și autoritățile 
financiare competente;

Or. en

Amendamentul 320
András Gyürk
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoanelor care lucrează sau au lucrat 
pentru autoritățile naționale de 
reglementare;

(c) persoanelor care lucrează sau au lucrat 
pentru autoritățile naționale de 
reglementare sau pentru alte autorități 
competente;

Or. en

Amendamentul 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) auditorilor și experților mandatați de 
autoritățile naționale de reglementare care 
primesc informații confidențiale în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament.

(d) auditorilor și experților mandatați de 
autoritățile naționale de reglementare, 
AEVMP și autoritățile financiare 
competente care primesc informații 
confidențiale în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 322
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) auditorilor și experților mandatați de 
autoritățile naționale de reglementare care 
primesc informații confidențiale în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament.

(d) auditorilor și experților mandatați de 
autoritățile naționale de reglementare sau 
de alte autorități competente care primesc 
informații confidențiale în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 323
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile confidențiale primite de 
persoanele menționate la alineatul (2) în 
exercițiul funcțiunii nu pot fi divulgate 
niciunei alte persoane sau autorități decât 
într-o formă prescurtată sau agregată care 
să nu permită identificarea niciunui 
participant la piață sau a unei piețe, fără a 
aduce atingere cazurilor reglementate de 
dreptul penal sau altor dispoziții ale 
prezentului regulament ori ale legislației 
aplicabile a Uniunii.

(3) Informațiile confidențiale primite de 
persoanele menționate la alineatul (2) în 
exercițiul funcțiunii nu pot fi divulgate 
niciunei alte persoane sau autorități decât 
într-o formă prescurtată sau agregată, cu 
respectarea limitelor stabilite la articolul 9 
alineatul (2), care să nu permită 
identificarea niciunui participant la piață 
sau a unei piețe, fără a aduce atingere 
cazurilor reglementate de dreptul penal sau 
altor dispoziții ale prezentului regulament 
ori ale legislației aplicabile a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 324
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile confidențiale primite de 
persoanele menționate la alineatul (2) în 
exercițiul funcțiunii nu pot fi divulgate 
niciunei alte persoane sau autorități decât 
într-o formă prescurtată sau agregată care 
să nu permită identificarea niciunui 
participant la piață sau a unei piețe, fără a 
aduce atingere cazurilor reglementate de 
dreptul penal sau altor dispoziții ale 
prezentului regulament ori ale legislației 
aplicabile a Uniunii.

(3) Informațiile confidențiale primite de 
persoanele menționate la alineatul (2) în 
exercițiul funcțiunii nu pot fi divulgate 
niciunei alte persoane sau autorități decât 
într-o formă prescurtată sau agregată care 
să nu permită identificarea niciunui 
participant la piață sau a unei piețe sau a 
unei tranzacții, fără a aduce atingere 
cazurilor reglementate de dreptul penal sau 
altor dispoziții ale prezentului regulament 
ori ale legislației aplicabile a Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 325
András Gyürk

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 trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Ținând seama de consultarea 
privind Comunicarea Comisiei 
COM(2010)0716 intitulată „Consolidarea 
regimurilor de sancțiuni în sectorul 
serviciilor financiare”, Comisia prezintă 
recomandări care să urmărească 
realizarea de progrese în obținerea unui 
sistem armonizat de sancțiuni în statele 
membre. Statele membre notifică Comisiei 
respectivele dispoziții până cel târziu la... și 
o informează fără întârziere cu privire la 
orice modificare ulterioară care are un 
efect asupra acestora.

Or. en

Amendamentul 326
Hannes Swoboda

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 

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 
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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.

acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Acestea reflectă gravitatea 
infracțiunii și depășesc simțitor profiturile 
reale sau potențiale ale operațiunilor 
ilicite. În strânsă cooperare cu agenția și 
cu Comisia, statele membre ar trebui să 
convină asupra unor standarde minime 
referitoare la sancțiuni și să-și coordoneze 
sistemele de sancțiuni. Statele membre 
notifică Comisiei respectivele dispoziții 
până cel târziu la... și o informează fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară care are un efect asupra acestora.

Or. en

Amendamentul 327
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc normele cu 
privire la sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare și reflectă daunele aduse 
consumatorilor. Standardele minime la 
nivelul întregii Uniuni Europene cu 
privire la sancțiuni ar trebui stabilite 
pornind de la cel puțin dublul valorii 
totale a câștigurilor financiare potențiale 
directe și indirecte rezultând în urma 
acțiunilor pe care prezentul regulament 
își propune să le prevină. Statele membre 
notifică Comisiei respectivele dispoziții 
până cel târziu la... și o informează fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară care are un efect asupra acestora.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să se țină seama nu doar de câștigurile directe, ci și de cele indirecte, dat fiind că 
acestea conduc adesea la câștiguri pe piețe conexe și au în cele din urmă un impact și asupra 
prețurilor de consum.

Amendamentul 328
Robert Goebbels

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 trebuie să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Acestea trebuie să reflecte 
gravitatea infracțiunii și să depășească 
simțitor profiturile reale sau potențiale ale 
operațiunilor ilicite. Statele membre 
notifică Comisiei respectivele dispoziții 
până cel târziu la... și o informează fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară care are un efect asupra acestora.

Or. en

Justificare

Sancțiunile trebuie să fie mai mari decât câștigurile potențiale.

Amendamentul 329
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 13



PE464.685v02-00 64/76 AM\866419RO.doc

RO

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.

Comisia stabilește standardele de aplicare 
a sancțiunilor și asigură existența unui 
sistem armonizat pentru aplicarea de 
sancțiuni în caz de încălcare a
dispozițiilor prezentului regulament. 
Statele membre iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a
standardelor stabilite. 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.

Or. lt

Amendamentul 330
Adam Gierek

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 trebuie să 
fie eficiente, proporționale și 
nediscriminatorii 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.

Or. pl

Justificare

Ar trebui să se evite ca statele membre să definească sancțiuni în modalități diferite. 
Existența unor sancțiuni neuniforme ar putea să conducă la migrarea tranzacțiilor spre 
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locurile unde sancțiunile sunt mai puțin severe.

Amendamentul 331
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
instituțiilor Uniunii, inclusiv Serviciului 
European de Acțiune Externă, agenția 
poate stabili contacte cu autoritățile de 
supraveghere din țări terțe. Aceasta poate 
încheia acorduri administrative cu 
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

Fără a aduce atingere competențelor 
instituțiilor Uniunii, inclusiv Serviciului 
European de Acțiune Externă, agenția 
poate stabili contacte cu autoritățile de 
supraveghere din țări terțe, în special cu 
cele care au un impact asupra pieței 
energetice angro a UE, pentru a promova 
armonizarea cadrului de reglementare. 
Aceasta poate încheia acorduri 
administrative cu organizațiile 
internaționale și cu administrațiile din țări 
terțe.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile nu ar trebui să migreze spre platforme de comercializare mai puțin reglementate. 
Prin urmare, UE ar trebui să depună eforturi pentru realizarea unui cadru de reglementare 
armonizat și dincolo de frontierele sale.

Amendamentul 332
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
instituțiilor Uniunii, inclusiv Serviciului 
European de Acțiune Externă, agenția 
poate stabili contacte cu autoritățile de 
supraveghere din țări terțe. Aceasta poate 
încheia acorduri administrative cu 

În măsura necesară pentru a atinge 
obiectivele stabilite în prezentul 
regulament și fără a aduce atingere 
competențelor instituțiilor Uniunii, inclusiv 
Serviciului European de Acțiune Externă, 
agenția poate stabili contacte cu autoritățile 
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organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

de supraveghere din țări terțe. Aceasta 
poate încheia acorduri administrative cu 
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

Or. pl

Justificare

Este important să se menționeze clar că puterile agenției de a semna acorduri și de a menține 
contacte cu țări terțe ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a atinge 
obiectivele regulamentului.

Amendamentul 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
instituțiilor Uniunii, inclusiv Serviciului 
European de Acțiune Externă, agenția 
poate stabili contacte cu autoritățile de 
supraveghere din țări terțe. Aceasta poate 
încheia acorduri administrative cu 
organizațiile internaționale și cu 
administrațiile din țări terțe.

Fără a aduce atingere competențelor 
instituțiilor statelor membre și ale Uniunii, 
inclusiv Serviciului European de Acțiune 
Externă, agenția poate stabili contacte cu 
autoritățile de supraveghere din țări terțe. 
Aceasta poate încheia acorduri 
administrative cu organizațiile 
internaționale și cu administrațiile din țări 
terțe fără obligații juridice.

Or. en

Amendamentul 334
Claude Turmes

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Societățile din țări terțe unde regulile 
pieței nu respectă dispozițiile prezentului 
regulament nu obțin autorizații de 
comercializare pe piața energetică angro 



AM\866419RO.doc 67/76 PE464.685v02-00

RO

a UE.

Or. en

Justificare

UE ar trebui să-și folosească pe deplin poziția pentru a crește transparența și integritatea 
tranzacțiilor energetice angro și în afara frontierelor sale.

Amendamentul 335
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actele
delegate menționate la articolele 5 și 7 îi 
sunt conferite Comisiei pe o perioadă de 
timp nedeterminată.

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 336
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 5 și 7 îi 
sunt conferite Comisiei pe o perioadă de 
timp nedeterminată.

(1) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 5 și 7 îi 
sunt conferite Comisiei pe o perioadă de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia prezintă 
un raport privind competențele delegate 
cel târziu cu șase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit pentru perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
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opun prelungirii respective cu trei luni 
înainte de expirarea fiecărei perioade.

Or. ro

Amendamentul 337
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când Comisia dorește să 
adopte acte delegate, este de importanță 
deosebită ca aceasta să realizeze 
consultări adecvate în timpul etapei 
pregătitoare, inclusiv cu agenția, 
operatorii de pe piața energiei, autoritățile 
naționale de reglementare și AEVMP. În 
cadrul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, Comisia asigură trimiterea 
simultană, promptă și corespunzătoare a 
tuturor documentelor relevante 
Parlamentului European și Consiliului și 
garantează că Parlamentul European și 
Consiliul sunt implicați îndeaproape în
etapa pregătitoare, îndeosebi invitând 
aceste instituții la reuniunile experților.

Or. en

Amendamentul 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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 
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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

Amendamentul 339
Teresa Riera Madurell

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Înainte de a adopta acte delegate, 
Comisia consultă protagoniștii pieței cu 
privire la conținutul și formatul 
obligațiilor de raportare, incluzând 
printre acestea părțile interesate cum ar fi 
piețele organizate (de ex. bursele de 
energie) și participanții la piață.

Or. en

Amendamentul 340
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Imediat după ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(2) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 5, 5a și 7 
îi sunt conferite Comisiei pe o perioadă de 
timp nedeterminată.

Or. en
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Amendamentul 341
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolele 16 și 17.

(3) Delegarea competențelor menționate
la articolele 5, 5a și 7 poate fi revocată în 
orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. Decizia 
de revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
următoare publicării acesteia în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară, specificată în decizie. 
Decizia de revocare nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.

Or. en

Amendamentul 342
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Imediat după ce adoptă un act 
delegat, Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 343
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 5, 5a și 7 intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu au formulat nici o obiecțiune într-un 
termen de 2 luni de la comunicarea 
actului către Parlamentul European și 
Consiliu, sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia ca nu au obiecțiuni. La inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește 
cu două luni.

Or. en

Amendamentul 344
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Revocarea competențelor delegate

(1) Delegarea competențelor menționate 
la articolele 5 și 7 poate fi revocată în 
orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă revocă 
delegarea competențelor informează 
cealaltă instituție și Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competențele delegate 
care ar putea face obiectul unei revocări, 
precum și eventualele motive de revocare.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
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imediat sau începând cu o dată ulterioară, 
precizată în decizie, și nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 345
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Prezentarea de obiecții la actele delegate

(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.
(2) Dacă la expirarea termenului 
menționat nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au prezentat obiecții cu 
privire la actul delegat, acesta se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
și intră în vigoare la data prevăzută în 
actul respectiv. Actul delegat poate fi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și poate intra în vigoare înainte 
de expirarea termenului menționat dacă 
atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu 
intenționează să prezinte obiecții.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
la un act delegat, acesta nu intră în 
vigoare. Instituția care prezintă obiecții la 
actul delegat expune motivele care au stat 
la baza acestora.
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Or. en

Amendamentul 346
András Gyürk

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

Amendamentul 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Amendamentul 348
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1



PE464.685v02-00 74/76 AM\866419RO.doc

RO

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. ro

Amendamentul 349
Adam Gierek

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 sau Consiliul pot 
prezenta obiecțiuni cu privire la actul 
delegat într-un termen de două luni de la 
data notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungește cu o lună.

Or. pl

Justificare

Folosirea conjuncției „și” ar sugera că ambele instituții trebuie să prezinte în același timp 
obiecțiuni la actul delegat.  Acest lucru ar încălca articolul 290 din TFUE și nu ar fi coerent 
cu articolul 17 alineatele (2) și (3).

Amendamentul 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
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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.

Or. en

Amendamentul 351
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Personalul și resursele agenției

Până la cel târziu 31 decembrie 2011, 
agenția evaluează necesitățile de personal 
și de resurse care decurg din preluarea 
competențelor și obligațiilor sale în 
temeiul prezentului regulament și prezintă 
un raport Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 352
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile prezentului regulament care 
necesită acte delegate pentru a fi puse în 
aplicare intră în vigoare doar la intrarea 
în vigoare a actelor delegate respective.

Or. en
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Amendamentul 353
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interdicțiile referitoare la tranzacțiile 
bazate pe informații privilegiate 
menționate la articolul 3 și la 
manipularea pieței menționată la articolul 
4 intră în vigoare la adoptarea actelor 
delegate corespunzătoare menționate la 
articolul 5.

Or. en

Amendamentul 354
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele referitoare la colectarea datelor 
intră în vigoare la adoptarea actelor 
delegate corespunzătoare menționate la 
articolul 7.

Or. en


