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Amendamentul 762
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele. OSD și OTS au dreptul să aprobe 
serviciile de flexibilitate care asigură 
stabilitatea rețelei prin intermediul 
resurselor de exploatare a rețelei, și 
anume costurile pentru achiziționarea 
unor astfel de servicii de flexibilitate sau 
construirea și exploatarea unei instalații 
de depozitare care asigură flexibilitatea 
necesară trebuie să fie considerate ca 
infrastructură a rețelei și trebuie să fie 
tratate în egală măsură ca investiții în 
extinderea rețelei.

Or. en

Amendamentul 763
Hans-Olaf Henkel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
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exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele. OSD și OTS sunt autorizați să 
aprobe serviciile de flexibilitate care 
asigură stabilitatea rețelei prin 
intermediul resurselor de exploatare a 
rețelei. Costurile pentru achiziționarea 
unor astfel de servicii de flexibilitate sau 
construirea și exploatarea unei instalații 
de depozitare care asigură flexibilitatea 
necesară trebuie să fie considerate ca 
infrastructură a rețelei și trebuie să fie 
tratate în egală măsură ca investiții în 
extinderea rețelei.

Or. en

Amendamentul 764
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și 
să integreze soluții inovatoare în sistemele 
de distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii
de distribuție să sporească gradul de 
eficiență, inclusiv eficiență energetică, în 
propriile rețele.

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție în vederea unor soluții 
inovatoare în rețeaua de distribuție. În 
acest scop, autoritățile de reglementare 
vor recunoaște toate costurile rezonabile 
ale operatorilor de sisteme de distribuție 
pentru soluțiile inovatoare. Acestea 
includ, printre altele, cercetarea și 
dezvoltarea, implementarea proiectelor-
pilot și lansarea de noi tehnologii, precum 
și contractele de servicii pe care operatorii 
de rețele le încheie pentru exploatarea și 
dezvoltarea rețelelor lor. Aceste costuri 
sunt luate în considerare de către 



AM\1133367RO.docx 5/196 PE609.625v01-00

RO

operatorii de rețele de distribuție în 
tarifele de distribuție. Sistemele de 
reglementare oferă operatorilor de rețele
de distribuție stimulente care să sporească 
gradul de eficiență, inclusiv eficiență 
energetică, în propriile rețele.

Or. en

Justificare

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Amendamentul 765
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și 
să integreze soluții inovatoare în sistemele 
de distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Autoritățile de reglementare oferă 
stimulente operatorilor de sisteme de 
distribuție pentru cea mai eficientă
exploatare și dezvoltare a rețelelor lor și 
pentru a integra soluții inovatoare în 
sistemele de distribuție, în special prin 
achiziționarea de servicii, inclusiv 
reducerea sarcinii prin intermediul 
consumului dispecerizabil în locul 
dezvoltărilor rețelei și agregarea stocării 
pentru serviciile auxiliare. În acest scop, 
autoritățile de reglementare recunosc drept 
eligibile și includ toate costurile relevante 
în tarifele de distribuție și introduc 
obiective de performanță pentru a stimula 
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operatorii de distribuție să sporească gradul 
de eficiență, inclusiv eficiență energetică, 
pentru a permite și stimula reducerea 
cererii și flexibilitatea în propriile rețele.

Or. en

Amendamentul 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Autoritățile de reglementare pot 
stimula operatorii de sisteme de distribuție 
să achiziționeze servicii pentru exploatarea 
și dezvoltarea rețelelor lor și să integreze 
soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție, atunci când astfel de 
stimulente sunt considerate a aduce 
beneficii relevante pentru consumatori și 
ținând cont întotdeauna de specificul 
local. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ costurile rezonabile și eficiente în 
veniturile permise acoperite de tarifele de 
distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

Or. en

Amendamentul 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul
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8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Autoritățile de reglementare oferă 
stimulente operatorilor de sisteme de 
distribuție pentru exploatarea și 
dezvoltarea rețelelor lor și pentru 
integrarea unor soluții inovatoare în 
sistemele de distribuție, inclusiv prin 
achiziționarea de servicii. În acest scop, 
autoritățile de reglementare recunosc drept 
eligibile și includ toate costurile relevante 
în tarifele de distribuție și introduc 
obiective de performanță pentru a stimula 
operatorii de distribuție să sporească gradul 
de eficiență, inclusiv eficiență energetică, 
și digitalizarea rețelelor de distribuție, 
inclusiv implementarea rețelelor 
inteligente și a sistemelor de contorizare 
inteligente, în propriile rețele.

Or. en

Amendamentul 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ numai costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a moderniza rețelele 
existente și pentru a implementa rețelele 
inteligente într-un mod transparent, 
pentru a stimula operatorii de distribuție să 
sporească gradul de eficiență, inclusiv 
eficiență energetică și stocarea energiei, în 
propriile rețele.

Or. en
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Amendamentul 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență , 
inclusiv eficiență energetică și flexibilitate, 
în propriile rețele, și să promoveze 
integrarea energiei din surse 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Formularea existentă reflectă numai necesitatea de a crește eficiența în cadrul rețelelor de 
distribuție. Operatorii de sisteme de distribuție ar trebui, de asemenea, încurajați să 
promoveze flexibilitatea în rețea și integrarea energiei din surse regenerabile, în conformitate 
cu formularea utilizată la articolul 59 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2009/72/CE 
(reformată), astfel cum s-a propus în COM(2016)0864.

Amendamentul 770
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
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integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență , 
inclusiv eficiență energetică și flexibilitate, 
în propriile rețele, și să promoveze 
integrarea energiei din surse 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Formularea existentă reflectă numai necesitatea de a crește eficiența în cadrul rețelelor de 
distribuție. Operatorii de sisteme de distribuție ar trebui, de asemenea, încurajați să 
promoveze flexibilitatea în rețea și integrarea energiei din surse regenerabile, în conformitate 
cu formularea utilizată la articolul 59 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2009/72/CE 
(reformată), astfel cum s-a propus în COM(2016)0864.

Amendamentul 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, digitalizare și 
flexibilitate, în propriile rețele.

Or. en
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Amendamentul 772
Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Autoritățile de reglementare 
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică și stocarea 
energiei, în propriile rețele.

Or. en

Amendamentul 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Autoritățile de reglementare
stimulează operatorii de sisteme de 
distribuție să achiziționeze servicii pentru 
exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să 
integreze soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, autoritățile de 
reglementare recunosc drept eligibile și 
includ toate costurile relevante în tarifele 
de distribuție și introduc obiective de 
performanță pentru a stimula operatorii de 
distribuție să sporească gradul de eficiență, 
inclusiv eficiență energetică, în propriile 
rețele.

8. Statele membre stimulează 
operatorii de sisteme de distribuție să 
achiziționeze servicii pentru exploatarea și 
dezvoltarea rețelelor lor și să integreze 
soluții inovatoare în sistemele de 
distribuție. În acest scop, statele membre
recunosc drept eligibile și includ toate 
costurile relevante în tarifele de distribuție 
și introduc obiective de performanță pentru 
a stimula operatorii de distribuție să 
sporească gradul de eficiență, inclusiv 
eficiență energetică, în propriile rețele.
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Or. en

Amendamentul 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

eliminat

(a) raportul tarifelor aplicate 
producătorilor și consumatorilor;

(b) costurile care trebuie recuperate prin 
tarife;

(c) tarifele de rețea diferențiate pe paliere 
orare;

(d) semnalele de localizare;

(e) relația dintre tarifele de transport și de 
distribuție, inclusiv principiile referitoare 
la nediscriminare;

(f) metodele pentru a asigura 
transparența în ceea ce privește stabilirea 
și structura tarifelor;

(g) grupurile de utilizatori ai rețelei vizați 
de tarife, inclusiv de scutirile tarifare.

Or. de

Justificare

Metodologiile tarifare și tarifele de rețea au la bază influențe naționale și regionale. 
Armonizarea tarifelor de rețea ar contraveni principiului subsidiarității. Prin urmare, ACER 
nu este în măsură să emită o recomandare în această privință.

Amendamentul 775
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Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

eliminat

(a) raportul tarifelor aplicate 
producătorilor și consumatorilor;

(b) costurile care trebuie recuperate prin 
tarife;

(c) tarifele de rețea diferențiate pe paliere 
orare;

(d) semnalele de localizare;

(e) relația dintre tarifele de transport și de 
distribuție, inclusiv principiile referitoare 
la nediscriminare;

(f) metodele pentru a asigura 
transparența în ceea ce privește stabilirea 
și structura tarifelor;

(g) grupurile de utilizatori ai rețelei vizați 
de tarife, inclusiv de scutirile tarifare.

Or. en

Justificare

Tarifele de distribuție trebuie să reflecte condițiile structurale și regionale dependente de 
consum, prin urmare, valoarea adăugată este discutabilă. O structură armonizată și un ciclu 
de actualizare de doi ani ar putea provoca denaturări semnificative în sistemul de tarifare, de 
exemplu în ceea ce privește predictibilitatea deciziilor de reglementare.

Amendamentul 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
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Articolul 16 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], autoritățile naționale de 
reglementare care cooperează în cadrul 
agenției definesc un model de publicare 
care să favorizeze transparența în 
stabilirea și în structura tarifelor de 
transport. Modelul vizează cel puțin
următoarele cerințe minime de publicare 
cu privire la tarifare:
(a) raportul tarifelor aplicate 
producătorilor și consumatorilor;
(b) costurile și/sau veniturile permise sau 
urmărite ale operatorilor de transport și 
de sistem care trebuie recuperate prin 
tarife;
(c) tarifele de rețea diferențiate pe paliere 
orare;
(d) semnalele de localizare;
(e) relația dintre tarifele de transport și de 
distribuție
(f) grupurile de utilizatori ai rețelei vizați 
de tarife, inclusiv de scutirile tarifare.
Până la [OP: a se introduce data specifică 
– șase luni de la data intrării în vigoare], 
iar după aceea, în mod regulat, din doi în 
doi ani, autoritatea națională de 
reglementare sau operatorul(operatorii) 
de transport și de sistem, astfel cum s-a 
decis de către autoritatea națională de 
reglementare, publică informațiile în 
conformitate cu modelul referitor la 
cerințele minime de publicare, în ceea ce 
privește metodologia de calculare a
respectivelor tarife de rețea.

Or. en

Amendamentul 777
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată
vizează cel puțin:

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția definește un model de 
publicare care să favorizeze transparența 
în stabilirea și în structura tarifelor de 
transport. Modelul vizează cel puțin 
următoarele cerințe minime de publicare 
în ceea ce privește tarifarea:

Or. en

Amendamentul 778
Morten Helveg Petersen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind armonizarea progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

Or. en

Amendamentul 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — un an de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind coerența progresivă a 
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metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

Or. en

Justificare

Perioada de trei luni propusă de Comisia Europeană este prea scurtă pentru a consulta toate 
părțile interesate. Există o mare lipsă de omogenitate în ceea ce privește distribuția și 
tarifele. Convergența propusă de Comisie este timpurie. Cu toate acestea, o coerență 
autentică ar reprezenta un mare pas înainte.

Amendamentul 780
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport. 
Recomandarea menționată vizează cel 
puțin:

Or. en

Justificare

Din cauza varietăților regionale, metodologiile tarifelor de distribuție nu ar trebui să fie 
armonizate în acest moment.

Amendamentul 781
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport și de 
distribuție. Recomandarea menționată 
vizează cel puțin:

9. Până la [OP: a se introduce data 
specifică — trei luni de la data intrării în 
vigoare], agenția emite o recomandare 
adresată autorităților de reglementare 
privind convergența progresivă a 
metodologiilor tarifelor de transport. 
Recomandarea menționată vizează cel 
puțin:

Or. en

Justificare

Având în vedere evoluția în ritm rapid a sistemelor energetice, convergența progresivă a 
structurii tarifelor de distribuție nu este necesară, ea nefiind justificată, având în vedere 
impactul transfrontalier redus al acestora și interconectarea lor solidă cu specificul local.

Amendamentul 782
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) relația dintre tarifele de transport și 
de distribuție, inclusiv principiile 
referitoare la nediscriminare;

(e) relația dintre tarifele de transport și 
de distribuție, inclusiv principiile 
referitoare la nediscriminare, astfel cum s-
a convenit cu entitatea OSD UE;

Or. en

Amendamentul 783
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) grupurile de utilizatori ai rețelei 
vizați de tarife, inclusiv de scutirile 
tarifare.

(g) grupurile de utilizatori ai rețelei 
vizați de tarife și modul în care diferitele 
tarife care li se aplică reflectă o 
repartizare echitabilă a costurilor și evită 
un ajutor de stat nejustificat.
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Or. en

Amendamentul 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) grupurile de utilizatori ai rețelei 
vizați de tarife, inclusiv de scutirile 
tarifare.

(g) grupurile de utilizatori ai rețelei 
vizați de tarife, în funcție de 
caracteristicile și formele de consum, 
inclusiv de scutirile tarifare.

Or. en

Amendamentul 785
Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) metodele de calculare a 
beneficiilor autoconsumului, producției 
descentralizate, stocării și consumului 
dispecerizabil, precum și 
complementaritatea acestora.

Or. en

Justificare

Evoluția metodologiilor tarifelor de transport și de distribuție introduce principii pentru a 
evalua impacturile economice, tehnice și sociale reale ale consumatorilor activi. Prin 
urmare, luarea în considerare a costurilor este completată de luarea în considerare a 
beneficiilor oferite de dezvoltarea autoconsumului, a producției proprii, a stocării și a 
consumului dispecerizabil. Aceste beneficii iau în considerare în special evitarea emisiilor de 
CO2, reducerea tarifelor fixe și nevoile reduse de modernizare a rețelelor.

Amendamentul 786
Claude Turmes
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) metodele de calculare a 
beneficiilor autoconsumului, producției 
descentralizate, stocării și consumului 
dispecerizabil, precum și 
complementaritatea acestora.

Or. en

Justificare

În dispozițiile prezentului articol ar trebui incluși actori noi, în conformitate cu un domeniu 
de aplicare mai larg al reglementării prevăzute la articolul 1.

Amendamentul 787
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) analiza costuri-beneficii pentru 
resursele energetice distribuite.

Or. en

Amendamentul 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) analiza costuri-beneficii pentru 
resursele energetice distribuite.

Or. en
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Justificare

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Amendamentul 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. În sensul alineatului (9) litera (b), 
atunci când furnizează recomandări 
pentru costurile care urmează a fi 
recuperate prin tarife, pierderile și 
congestiile cauzate care depășesc media 
Uniunii nu sunt recunoscute drept costuri 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. Autoritățile de reglementare 
adoptă un set de indicatori pentru 
măsurarea performanței operatorilor de 
sisteme de transport și de distribuție, care 
ar trebui să includă cel puțin toate 
următoarele:

- cantitatea de energie excedentară care 
depășește capacitatea rețelei în MWh, 
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defalcată pe tip de sursă de generare;

- procentajul lungimii liniilor exploatate 
prin tehnica „dynamic line rating” 
(determinarea în tip real a puterii maxime 
care poate circula pe o linie pentru a nu 
depăși limita termică);

- procentajul substațiilor monitorizate și 
controlate de la distanță în timp real;

- procentajul lungimii liniilor exploatate 
prin tehnica „dynamic line rating” 
(determinarea în tip real a puterii maxime 
care poate circula pe o linie pentru a nu 
depăși limita termică);

- pierderile în rețelele de înaltă, de medie 
și de joasă tensiune;

- frecvența și durata întreruperilor de 
curent în rețea.

Până la [doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament], iar ulterior din 
doi în doi ani, autoritățile de reglementare 
publică un raport privind performanța 
operatorilor de sisteme de transport și de 
distribuție, împreună cu recomandări de 
îmbunătățire, acolo unde este necesar.

Or. en

Amendamentul 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Fără a aduce atingere armonizării 
ulterioare prin intermediul unor acte 
delegate în temeiul articolului 55 
alineatul (1) litera (k), autoritățile de 
reglementare țin seama integral de 
recomandarea agenției în cadrul 
procesului de aprobare sau de stabilire a 
tarifelor de transport sau a metodologiilor 
tarifare în conformitate cu articolul 59 

eliminat
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alineatul (6) litera (a) din [Directiva 
2009/72/CE reformată, propusă prin 
COM(2016) 864/2].

Or. de

Justificare

Metodologiile tarifare și tarifele de rețea au la bază influențe naționale și regionale. 
Armonizarea tarifelor de rețea ar contraveni principiului subsidiarității. Prin urmare, ACER 
nu este în măsură să emită o recomandare în această privință. Nu este nevoie de un act 
delegat.

Amendamentul 792
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Fără a aduce atingere armonizării 
ulterioare prin intermediul unor acte 
delegate în temeiul articolului 55 
alineatul (1) litera (k), autoritățile de 
reglementare țin seama integral de 
recomandarea agenției în cadrul 
procesului de aprobare sau de stabilire a 
tarifelor de transport sau a metodologiilor 
tarifare în conformitate cu articolul 59 
alineatul (6) litera (a) din [Directiva 
2009/72/CE reformată, propusă prin 
COM(2016) 864/2].

eliminat

Or. en

Justificare

Tarifele de distribuție trebuie să reflecte condițiile structurale și regionale dependente de 
consum, prin urmare, valoarea adăugată este discutabilă. O structură armonizată și un ciclu 
de actualizare de doi ani ar putea provoca denaturări semnificative în sistemul de tarifare, de 
exemplu în ceea ce privește predictibilitatea deciziilor de reglementare.

Amendamentul 793
Zdzisław Krasnodębski
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Fără a aduce atingere armonizării 
ulterioare prin intermediul unor acte 
delegate în temeiul articolului 55 
alineatul (1) litera (k), autoritățile de 
reglementare țin seama integral de 
recomandarea agenției în cadrul 
procesului de aprobare sau de stabilire a 
tarifelor de transport sau a metodologiilor 
tarifare în conformitate cu articolul 59 
alineatul (6) litera (a) din 
[Directiva 2009/72/CE reformată, propusă 
prin COM(2016)864/2].

eliminat

Or. en

Amendamentul 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Fără a aduce atingere armonizării 
ulterioare prin intermediul unor acte 
delegate în temeiul articolului 55 
alineatul (1) litera (k), autoritățile de 
reglementare țin seama integral de 
recomandarea agenției în cadrul 
procesului de aprobare sau de stabilire a 
tarifelor de transport sau a metodologiilor 
tarifare în conformitate cu articolul 59 
alineatul (6) litera (a) din 
[Directiva 2009/72/CE reformată, propusă 
prin COM(2016) 864/2].

10. Informațiile publicate în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (9) 
sunt accesibile publicului, gratuite și fără 
nicio limitare cu privire la utilizarea lor. 
Informațiile se publică: a) într-un format 
ușor de utilizat; b) într-un mod clar, ușor 
accesibil și pe bază nediscriminatorie; c) 
într-un format care poate fi descărcat; d) 
într-una sau mai multe dintre limbile 
oficiale ale statului membru în cauză și, 
cu excepția cazului în care una dintre 
limbile oficiale ale respectivului stat 
membru este germana, în limba germană, 
în măsura în care acest lucru este posibil.

Or. en
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Amendamentul 795
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Fără a aduce atingere armonizării 
ulterioare prin intermediul unor acte 
delegate în temeiul articolului 55 
alineatul (1) litera (k), autoritățile de 
reglementare țin seama integral de 
recomandarea agenției în cadrul 
procesului de aprobare sau de stabilire a
tarifelor de transport sau a metodologiilor 
tarifare în conformitate cu articolul 59 
alineatul (6) litera (a) din [Directiva 
2009/72/CE reformată, propusă prin 
COM(2016) 864/2].

10. Până la șase luni de la data 
intrării în vigoare, iar după aceea, în mod 
regulat, din doi în doi ani, autoritatea 
națională de reglementare sau operatorii 
de transport și de sistem competenți, astfel 
cum s-a decis de către autoritatea 
națională de reglementare, publică 
informațiile în conformitate cu modelul 
referitor la cerințele minime de publicare, 
metodologia și toate informațiile 
referitoare la costuri pentru calcularea 
tarifelor respective de rețea.

Or. en

Amendamentul 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Fără a aduce atingere armonizării 
ulterioare prin intermediul unor acte 
delegate în temeiul articolului 55 
alineatul (1) litera (k), autoritățile de 
reglementare țin seama integral de 
recomandarea agenției în cadrul 
procesului de aprobare sau de stabilire a 
tarifelor de transport sau a metodologiilor 
tarifare în conformitate cu articolul 59 
alineatul (6) litera (a) din [Directiva 
2009/72/CE reformată, propusă prin 
COM(2016) 864/2].

10. Fără a aduce atingere armonizării 
ulterioare prin intermediul procedurii 
legislative ordinare, autoritățile de 
reglementare aplică orientările agenției în 
cadrul procesului de aprobare sau de 
stabilire a tarifelor de transport sau a 
metodologiilor tarifare în conformitate cu 
articolul 59 alineatul (6) litera (a) din 
[Directiva 2009/72/CE reformată, propusă 
prin COM(2016) 864/2].

Or. en
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Amendamentul 797
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Agenția monitorizează punerea în 
aplicare a recomandării sale și prezintă 
un raport Comisiei până la data de 31 
ianuarie a fiecărui an. Agenția își 
actualizează recomandarea cel puțin o 
dată la doi ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 798
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Agenția monitorizează punerea în 
aplicare a recomandării sale și prezintă 
un raport Comisiei până la data de 31 
ianuarie a fiecărui an. Agenția își 
actualizează recomandarea cel puțin o 
dată la doi ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Agenția monitorizează punerea în 
aplicare a recomandării sale și prezintă 

eliminat
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un raport Comisiei până la data de 31 
ianuarie a fiecărui an. Agenția își 
actualizează recomandarea cel puțin o 
dată la doi ani.

Or. de

Justificare

Metodologiile tarifare și tarifele de rețea au la bază influențe naționale și regionale. 
Armonizarea tarifelor de rețea ar contraveni principiului subsidiarității. Prin urmare, ACER 
nu este în măsură să emită o recomandare în această privință.

Amendamentul 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Agenția monitorizează punerea în 
aplicare a recomandării sale și prezintă 
un raport Comisiei până la data de 31 
ianuarie a fiecărui an. Agenția își 
actualizează recomandarea cel puțin o 
dată la doi ani.

11. Agenția publică periodic un raport 
de sinteză privind informațiile publicate 
de către autoritățile de reglementare 
naționale sau de operatorii de transport și 
de sistem în conformitate cu articolul 16 
alineatul (9). După două ediții ale 
raportului de sinteză, agenția poate 
furniza un aviz adresat autorităților de 
reglementare cu privire la transparența 
tarifelor de transport.

Or. en

Amendamentul 801
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin 
investiții în rețea, în special investiții în 

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin 
optimizarea utilizării liniilor de 
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noi linii de interconexiune. interconexiune existente, investiții în 
rețea, în special investiții în noi linii de 
interconexiune. În cazul în care veniturile 
nu pot fi utilizate în mod eficient în 
scopurile menționate la literele (a) și/sau 
(b) de la primul paragraf, acestea pot fi 
utilizate, sub rezerva aprobării de către 
autoritățile de reglementare ale statelor 
membre în cauză, ca venituri de luat în 
considerare de către autoritățile de 
reglementare în cadrul procesului de 
aprobare a metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea.

Or. en

(Ultima parte a textului rezultă din regulamentul inițial.)

Justificare

Nu numai construirea unor linii de interconexiune noi, ci și optimizarea liniilor de 
interconexiune existente sunt finanțate prin venituri din congestii, deoarece acest lucru ar 
putea conduce în egală măsură la o remediere a congestiei. Prezentul amendament se 
impune, de asemenea, în contextul principiului stabilit la alineatul (1) din prezentul articol 
(„să nu constituie un factor de descurajare pentru reducerea congestiei”) și este intrinsec 
corelat cu articolul 59 alineatul (3) („se aplică și în cazul creșterilor semnificative de 
capacitate în liniile de interconexiune existente”).

Amendamentul 802
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin 
investiții în rețea, în special investiții în 
noi linii de interconexiune.

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin acțiuni 
coordonate de remediere și/sau investiții 
în rețea, în special până la valoarea-țintă 
pentru capacitatea de transfer la fiecare 
limită transfrontalieră.

Or. en
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Justificare

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Amendamentul 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin 
investiții în rețea, în special investiții în 
noi linii de interconexiune.

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin acțiuni 
coordonate de remediere și/sau investiții 
în rețea, până la valoarea-țintă pentru 
capacitatea de transfer la fiecare limită 
transfrontalieră.

Or. en

Amendamentul 804
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin 
investiții în rețea, în special investiții în 
noi linii de interconexiune.

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin acțiuni 
coordonate de remediere și/sau investiții 
în rețea.

Or. en



PE609.625v01-00 28/196 AM\1133367RO.docx

RO

Amendamentul 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea sau creșterea 
capacităților de interconexiune prin 
investiții în rețea, în special investiții în 
noi linii de interconexiune.

(b) creșterea capacităților de 
interconexiune prin investiții în rețea, în 
special investiții în noi linii de 
interconexiune.

Or. en

Amendamentul 806
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) integrarea dezvoltării rețelei 
offshore de energie electrică și conectarea 
producției offshore cu rețeaua de 
transport terestră;

Or. en

Amendamentul 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) reducerea tarifelor;

Or. en
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Amendamentul 808
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dezvoltarea depozitării 
hidroenergiei acumulate prin pompare.

Or. en

Amendamentul 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi 
utilizate în mod eficient în scopurile 
menționate la litera (a) sau (b) de la 
primul paragraf, ele sunt plasate într-un 
cont intern separat pentru a fi utilizate în 
viitor în aceste scopuri.

eliminat

Or. en

Amendamentul 810
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele
sunt plasate într-un cont intern separat 
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 
scopuri.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ca 
opțiune reziduală, acestea pot fi utilizate, 
sub rezerva aprobării de către autoritățile 
de reglementare ale statelor membre în 
cauză, până la o sumă maximă care 
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urmează să fie decisă de respectivele 
autorități de reglementare, ca venituri de 
luat în considerare de către autoritățile de 
reglementare în cadrul procesului de 
aprobare a metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea. Autoritățile de 
reglementare pot aproba această opțiune 
numai în cazurile în care operatorul de 
transport și de sistem ia o decizie de 
angajament pentru a întreprinde toate 
proiectele legate de liniile de 
interconexiune care au un beneficiu net 
pozitiv și dacă acesta are un bilanț care 
este suficient pentru a finanța aceste 
investiții.
Restul veniturilor sunt plasate într-un cont 
intern separat până în momentul în care 
pot fi cheltuite în scopurile enumerate la 
literele (a) și/sau (b) de la primul 
paragraf. Autoritatea de reglementare 
informează agenția cu privire la 
aprobarea menționată la al doilea 
paragraf.

Or. en

Justificare

Deși agenția acceptă și susține ideea că veniturile din congestii ar trebui utilizate pentru a 
crește și pentru a garanta soliditatea capacității transfrontaliere prevăzute în Regulamentul 
nr. 714/2009, interdicția de a utiliza veniturile din congestii pentru a reduce tarifele de rețea 
nu este justificată.

Amendamentul 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele 
sunt plasate într-un cont intern separat 
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele 
sunt plasate într-un cont intern separat 
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 
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scopuri. scopuri. În mod alternativ, acestea pot fi 
utilizate, sub rezerva aprobării de către 
autoritățile de reglementare ale statelor 
membre în cauză, până la o sumă maximă 
care urmează să fie decisă de respectivele 
autorități de reglementare, ca venituri de 
luat în considerare de către autoritățile de 
reglementare în cadrul procesului de 
aprobare a metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea.
Restul veniturilor sunt plasate într-un 
cont intern separat până în momentul în 
care pot fi cheltuite în scopurile 
enumerate la literele (a) și/sau (b) de la 
primul paragraf. Autoritatea de 
reglementare informează agenția cu
privire la aprobarea menționată la al 
doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 812
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele
sunt plasate într-un cont intern separat
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 
scopuri.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf,
acestea pot fi utilizate, sub rezerva 
aprobării de către autoritățile de 
reglementare ale statelor membre în 
cauză, până la o sumă maximă care 
urmează să fie decisă de respectivele 
autorități de reglementare, ca venituri de 
luat în considerare de către autoritățile de 
reglementare în cadrul procesului de
aprobare a metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea. Restul veniturilor sunt 
plasate într-un cont intern separat până în 
momentul în care pot fi cheltuite în 
scopurile enumerate la literele (a) și/sau 
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(b) de la primul paragraf. Autoritatea de 
reglementare informează agenția cu 
privire la aprobarea menționată la al 
doilea paragraf.

Or. en

Justificare

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from
congestion eventually go back to energy consumers.

Amendamentul 813
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele 
sunt plasate într-un cont intern separat 
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 
scopuri.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a), (b), (ba) sau (bc) de la primul 
paragraf, ele sunt plasate într-un cont intern 
separat pentru a fi utilizate în viitor în 
aceste scopuri.
Prin derogare de la al doilea paragraf, în 
statele membre unde obiectivul de 
interconectare de 15 % al Uniunii este 
îndeplinit și nu are loc și nici nu se 
anticipează nicio congestie asupra liniilor 
de interconexiune, veniturile reziduale pot 
fi utilizate ca venituri de luat în 
considerare de către autoritățile naționale 
de reglementare în cadrul procesului de 
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aprobare a metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea.

Or. en

Amendamentul 814
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele
sunt plasate într-un cont intern separat 
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 
scopuri.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, 
acestea pot fi utilizate, sub rezerva 
aprobării de către autoritățile de 
reglementare ale statelor membre în 
cauză, ca venituri de luat în considerare 
de către autoritățile de reglementare în 
cadrul procesului de aprobare a 
metodologiei de calcul al tarifelor de rețea 
și/sau de stabilire a tarifelor de rețea.

Or. en

Amendamentul 815
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele 
sunt plasate într-un cont intern separat 
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 
scopuri.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf.

Or. en
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Justificare

Sugerăm eliminarea textului propus și păstrarea textului existent din Regulamentul nr. 
714/2009, ca la alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 816
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele 
sunt plasate într-un cont intern separat 
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 
scopuri.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 817
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele
sunt plasate într-un cont intern separat 
pentru a fi utilizate în viitor în aceste 
scopuri.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate 
în mod eficient în scopurile menționate la 
litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele
pot fi utilizate pentru reducerea tarifelor.

Or. en

Amendamentul 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care obiectivele 
menționate la literele (a) și (b) de la 
primul paragraf sunt îndeplinite, 
veniturile reziduale sunt utilizate ca 
venituri de luat în considerare de către 
autoritățile naționale de reglementare 
atunci când aprobă metodologia de calcul 
al tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea.

Or. en

Amendamentul 819
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Utilizarea veniturilor în 
conformitate cu alineatul (2) literele (a) și 
(b) face obiectul unei metodologii propuse 
de agenție și aprobate de Comisie. 
Propunerea agenției se transmite 
Comisiei până la data de [OP: 12 luni de 
la data intrării în vigoare] și se aprobă în 
termen de șase luni.

eliminat

Agenția poate, din proprie inițiativă sau în 
urma unei cereri din partea Comisiei să 
actualizeze metodologia, iar Comisia 
aprobă metodologia actualizată în termen 
de cel mult șase luni de la transmiterea 
acesteia.

Înainte de a o transmite Comisiei, agenția 
organizează o consultare cu privire la 
metodologie în temeiul articolului 15 din 
[Regulamentul (CE) nr. 713/2009 
reformat propus prin COM(2016)863/2].

Metodologia detaliază cel puțin condițiile 
în care veniturile pot fi folosite pentru 
scopurile prevăzute la alineatul (2) literele 
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(a) și (b), precum și condițiile în care 
acestea pot fi plasate într-un cont intern 
separat pentru o utilizare viitoare în 
aceste scopuri, și pentru cât timp.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alineatul anterior.

Amendamentul 820
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Utilizarea veniturilor în 
conformitate cu alineatul (2) literele (a) și 
(b) face obiectul unei metodologii propuse 
de agenție și aprobate de Comisie. 
Propunerea agenției se transmite 
Comisiei până la data de [OP: 12 luni de 
la data intrării în vigoare] și se aprobă în 
termen de șase luni.

eliminat

Agenția poate, din proprie inițiativă sau în 
urma unei cereri din partea Comisiei să 
actualizeze metodologia, iar Comisia 
aprobă metodologia actualizată în termen 
de cel mult șase luni de la transmiterea 
acesteia.

Înainte de a o transmite Comisiei, agenția 
organizează o consultare cu privire la 
metodologie în temeiul articolului 15 din 
[Regulamentul (CE) nr. 713/2009 
reformat propus prin COM(2016)863/2].

Metodologia detaliază cel puțin condițiile 
în care veniturile pot fi folosite pentru 
scopurile prevăzute la alineatul (2) literele 
(a) și (b), precum și condițiile în care 
acestea pot fi plasate într-un cont intern 
separat pentru o utilizare viitoare în 
aceste scopuri, și pentru cât timp.
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Or. en

Justificare

Regulamentul stabilește competența ACER de a propune metodologia pentru utilizarea 
veniturilor provenite din congestie. O astfel de cerință influențează în mod direct competența 
exclusivă a OTS de a fi pe deplin responsabili de investițiile în sistemul de transport. Această 
cerință pentru noi competențe ale ACER poate duce la costuri nerecuperabile în cazul 
investițiilor folosite în mod incorect. Din aceste motive, propunem eliminarea alineatului (3) 
din acest articol.

Amendamentul 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea veniturilor în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a) și (b) face obiectul 
unei metodologii propuse de agenție și 
aprobate de Comisie. Propunerea agenției 
se transmite Comisiei până la data de 
[OP: 12 luni de la data intrării în vigoare] 
și se aprobă în termen de șase luni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 822
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea veniturilor în conformitate cu 
alineatul (2) literele (a) și (b) face obiectul 
unei metodologii propuse de agenție și 
aprobate de Comisie. Propunerea agenției 
se transmite Comisiei până la data de 
[OP: 12 luni de la data intrării în vigoare] 
și se aprobă în termen de șase luni.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 823
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția poate, din proprie inițiativă sau în 
urma unei cereri din partea Comisiei să 
actualizeze metodologia, iar Comisia 
aprobă metodologia actualizată în termen 
de cel mult șase luni de la transmiterea 
acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 824
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a o transmite Comisiei, agenția 
organizează o consultare cu privire la 
metodologie în temeiul articolului 15 din 
[Regulamentul (CE) nr. 713/2009 
reformat propus prin COM(2016)863/2].

eliminat

Or. en

Amendamentul 825
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia detaliază cel puțin condițiile 
în care veniturile pot fi folosite pentru 
scopurile prevăzute la alineatul (2) literele 

eliminat
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(a) și (b), precum și condițiile în care 
acestea pot fi plasate într-un cont intern 
separat pentru o utilizare viitoare în 
aceste scopuri, și pentru cât timp.

Or. en

Amendamentul 826
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia detaliază cel puțin condițiile 
în care veniturile pot fi folosite pentru 
scopurile prevăzute la alineatul (2) literele 
(a) și (b), precum și condițiile în care 
acestea pot fi plasate într-un cont intern 
separat pentru o utilizare viitoare în 
aceste scopuri, și pentru cât timp.

eliminat

Or. en

Amendamentul 827
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În statele membre sau în țările 
terțe care utilizează veniturile din liniile 
de interconexiune ca venituri de luat în 
considerare în cadrul procesului de 
calculare a tarifelor de rețea, ca parte a 
unei politici concepute în mod explicit să 
atragă noi investiții în capacitatea de 
interconectare, orice venituri care rezultă 
din alocarea capacității pe liniile de 
interconexiune deținute și gestionate de o 
entitate juridică separată de sistemul de 
transport principal pot fi utilizate, sub 
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rezerva aprobării de către autoritățile de 
reglementare ale statelor membre în 
cauză, până la o sumă maximă care 
urmează să fie stabilită de către 
autoritățile de reglementare, ca venituri 
de luat în considerare de către autoritățile 
de reglementare în cadrul procesului de 
aprobare a metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea.

Or. en

Amendamentul 828
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Operatorii de transport și de sistem 
stabilesc în mod clar, în avans, modul în 
care vor fi utilizate veniturile din congestii 
și raportează modul în care au fost utilizate 
efectiv veniturile respective. Anual, până 
la data de 31 iulie a fiecărui an,
autoritățile de reglementare naționale 
publică un raport în care indică suma 
veniturilor colectate pentru perioada de 12 
luni care se încheie la data de 30 iunie a 
aceluiași an și modul în care au fost 
utilizate veniturile respective, incluzând 
proiectele specifice pentru care au fost 
utilizate veniturile sau suma plasată într-
un cont separat, împreună cu verificarea 
faptului că această utilizare este în 
conformitate cu prezentul regulament și 
cu metodologia elaborată în temeiul 
alineatului (3).

4. Operatorii de transport și de sistem 
raportează modul în care au fost utilizate 
efectiv veniturile respective. Anual, 
autoritățile de reglementare naționale 
publică un raport în care indică suma 
veniturilor colectate pentru perioada de 12 
luni care se încheie la data de 
31 decembrie a aceluiași an și modul în 
care au fost utilizate veniturile respective.

Or. en

Amendamentul 829
Jaromír Kohlíček
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Operatorii de transport și de sistem
stabilesc în mod clar, în avans, modul în 
care vor fi utilizate veniturile din congestii 
și raportează modul în care au fost utilizate 
efectiv veniturile respective. Anual, până 
la data de 31 iulie a fiecărui an,
autoritățile de reglementare naționale 
publică un raport în care indică suma 
veniturilor colectate pentru perioada de 12 
luni care se încheie la data de 30 iunie a 
aceluiași an și modul în care au fost 
utilizate veniturile respective, incluzând 
proiectele specifice pentru care au fost 
utilizate veniturile sau suma plasată într-
un cont separat, împreună cu verificarea 
faptului că această utilizare este în 
conformitate cu prezentul regulament și 
cu metodologia elaborată în temeiul 
alineatului (3).

4. Operatorii de transport și de sistem 
raportează modul în care au fost utilizate 
efectiv veniturile din congestii. Anual, 
autoritățile de reglementare naționale 
publică un raport în care indică suma 
veniturilor colectate pentru perioada de 12 
luni care se încheie la data de 
31 decembrie a aceluiași an și modul în 
care au fost utilizate veniturile respective.

Or. en

Justificare

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.
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Amendamentul 830
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Operatorii de transport și de sistem 
stabilesc în mod clar, în avans, modul în 
care vor fi utilizate veniturile din congestii 
și raportează modul în care au fost utilizate 
efectiv veniturile respective. Anual, până 
la data de 31 iulie a fiecărui an,
autoritățile de reglementare naționale 
publică un raport în care indică suma 
veniturilor colectate pentru perioada de 12 
luni care se încheie la data de 30 iunie a 
aceluiași an și modul în care au fost 
utilizate veniturile respective, incluzând 
proiectele specifice pentru care au fost 
utilizate veniturile sau suma plasată într-
un cont separat, împreună cu verificarea 
faptului că această utilizare este în 
conformitate cu prezentul regulament și 
cu metodologia elaborată în temeiul 
alineatului (3).

4. Operatorii de transport și de sistem 
raportează modul în care au fost utilizate 
veniturile din congestii. Anual, autoritățile 
de reglementare naționale publică un raport 
în care indică suma veniturilor colectate 
pentru perioada de 12 luni care se încheie 
la data de 31 decembrie a aceluiași an și 
modul în care au fost utilizate veniturile 
respective, incluzând proiectele specifice 
pentru care au fost utilizate veniturile.

Or. en

Justificare

Comisia propune eliminarea posibilității OST de a utiliza veniturile din congestii pentru a 
reduce nivelul tarifelor de transport.

Amendamentul 831
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Operatorii de transport și de sistem 
stabilesc în mod clar, în avans, modul în 
care vor fi utilizate veniturile din congestii 

4. Operatorii de transport și de sistem 
stabilesc în mod clar, în avans, modul în 
care vor fi utilizate veniturile din congestii 
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și raportează modul în care au fost utilizate 
efectiv veniturile respective. Anual, până la 
data de 31 iulie a fiecărui an, autoritățile de 
reglementare naționale publică un raport în 
care indică suma veniturilor colectate 
pentru perioada de 12 luni care se încheie 
la data de 30 iunie a aceluiași an și modul 
în care au fost utilizate veniturile 
respective, incluzând proiectele specifice 
pentru care au fost utilizate veniturile sau
suma plasată într-un cont separat, împreună 
cu verificarea faptului că această utilizare 
este în conformitate cu prezentul 
regulament și cu metodologia elaborată în 
temeiul alineatului (3).

și raportează modul în care au fost utilizate 
efectiv veniturile respective. Anual, până la 
data de 31 iulie a fiecărui an, autoritățile de 
reglementare naționale publică un raport în 
care indică suma veniturilor colectate 
pentru perioada de 12 luni care se încheie 
la data de 30 iunie a aceluiași an și modul 
în care au fost utilizate veniturile 
respective, incluzând proiectele specifice 
pentru care au fost utilizate veniturile 
pentru suma plasată într-un cont separat 
sau suma care a fost utilizată la 
calcularea tarifelor de rețea, împreună cu 
verificarea faptului că această utilizare este 
în conformitate cu prezentul regulament. 
În astfel de cazuri, în care o parte din 
veniturile din congestii sunt utilizate în 
momentul calculării tarifelor de rețea, 
raportul poate stabili îndeplinirea de către 
OTS a angajamentului și a criteriilor de 
bilanț în temeiul alineatului (2).

Or. en

Justificare

Interdicția de a utiliza veniturile din congestii pentru a scădea tarifele de rețea nu este 
justificată.

Amendamentul 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În statele membre sau în țările 
terțe care utilizează veniturile din liniile
de interconexiune ca venituri de luat în 
considerare în cadrul procesului de 
calculare a tarifelor de rețea, ca parte a 
unei politici concepute în mod explicit să 
atragă noi investiții în capacitatea de 
interconectare, orice venituri care rezultă 
din alocarea capacității pe liniile de 
interconexiune deținute și gestionate de o 



PE609.625v01-00 44/196 AM\1133367RO.docx

RO

entitate juridică separată de sistemul de 
transport principal pot fi utilizate, sub 
rezerva aprobării de către autoritățile de 
reglementare ale statelor membre în 
cauză, până la o sumă maximă care 
urmează să fie stabilită de către 
autoritățile de reglementare, ca venituri 
de luat în considerare de către autoritățile 
de reglementare în cadrul procesului de 
aprobare a metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea.

Or. en

Justificare

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection. The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Amendamentul 833
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În statele membre sau în țările 
terțe care utilizează veniturile din liniile 
de interconexiune ca venituri de luat în 
considerare în cadrul procesului de 
calculare a tarifelor de rețea, ca parte a 
unei politici concepute în mod explicit să 
atragă noi investiții în capacitatea de 
interconectare, orice venituri care rezultă 
din alocarea capacității pe liniile de 
interconexiune deținute și gestionate de o 
entitate juridică separată de sistemul de 
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transport principal pot fi utilizate, sub 
rezerva aprobării de către autoritățile de 
reglementare ale statelor membre în 
cauză, până la o sumă maximă care 
urmează să fie stabilită de către 
autoritățile de reglementare, ca venituri 
de luat în considerare de către autoritățile 
de reglementare în cadrul procesului de 
aprobare a metodologiei de calcul al 
tarifelor de rețea și/sau de stabilire a 
tarifelor de rețea.

Or. en

Amendamentul 834
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
național, care ține cont de evaluarea 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul articolului 19. Metodologia de 
evaluare a adecvării resurselor la nivel 
național se stabilește de un stat membru și 
ia în considerare metodologia menționată 
la articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 1. Statele membre monitorizează 
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adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
național, care ar trebui să țină cont de 
evaluarea adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19. 
Metodologia de efectuare a evaluării 
adecvării resurselor la nivel național este 
definită de statele membre și ia în 
considerare metodologia prevăzută la 
articolul 19 alineatul (4).

Or. pl

Justificare

Principala referință pentru introducerea mecanismelor de asigurare a capacității ar trebui să 
fie evaluarea adecvării resurselor la nivel european.

Amendamentul 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
național, care ține cont de evaluarea 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul articolului 19. Metodologia de 
evaluare a adecvării resurselor la nivel 
național se stabilește de un stat membru și 
ia în considerare metodologia menționată 
la articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Securitatea aprovizionării cu energie electrică va exista numai în cazul în care competența de 
a efectua o evaluare a adecvării resurselor este lăsată statelor membre. Deși monitorizarea și 
evaluarea adecvării resurselor la nivel european s-ar putea dovedi utile, acestea ar trebui să 
completeze și să sprijine evaluarea adecvării resurselor la nivel național. La nivel european, 
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nu se pot include toate cerințele naționale la nivelul necesar de detaliere și, prin urmare, nu 
se poate evalua în mod corespunzător adecvarea sistemului.

Amendamentul 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
național, care ține cont de evaluarea
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul articolului 19. Metodologia de 
evaluare a adecvării resurselor la nivel 
național se stabilește de un stat membru și 
ia în considerare metodologia menționată 
la articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare principiul subsidiarității. Deși monitorizarea și 
evaluarea adecvării resurselor la nivel european sunt necesare și s-ar putea dovedi utile, 
evaluarea adecvării resurselor la nivel european ar trebui doar să completeze și să sprijine 
evaluarea adecvării resurselor la nivel național. Numai evaluările efectuate la nivel național 
ar asigura un nivel suficient de detaliere. Evaluarea adecvării resurselor la nivel european 
nu poate include toate condițiile naționale la nivelul necesar de detaliere și, prin urmare, nu 
se poate evalua în mod corespunzător adecvarea sistemului.

Amendamentul 838
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
național, care ține cont de evaluarea 
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european în temeiul articolului 19. adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul articolului 19. Metodologia de 
evaluare a adecvării resurselor la nivel 
național se stabilește de un stat membru și 
ia în considerare metodologia menționată 
la articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 839
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19 și pe 
baza evaluării adecvării cu o sferă 
geografică regională și națională care să 
includă teritoriul statului membru și să 
urmeze metodologia definită la 
articolul 19.

Or. en

Amendamentul 840
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19. Orice 
metodologie de evaluare a adecvării 
resurselor ia în mod corespunzător în 
considerare evoluția cererii de energie 
electrică și legislația Uniunii privind 
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eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
național. Statele membre se pot raporta la 
metodologia de evaluare a adecvării 
resurselor la nivel european în temeiul 
articolului 19.

Or. en

Amendamentul 842
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19, care 
completează evaluările adecvării 
resurselor la nivel național.

Or. en

Amendamentul 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
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Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre realizează o 
evaluare a adecvării resurselor de pe 
teritoriul lor, ținând seama de 
interconectarea sistemului și de datele 
rezultate din evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european în temeiul 
articolului 19.

Or. fr

Amendamentul 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor 
pe baza evaluării adecvării resurselor la 
nivel european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre utilizează 
rezultatele evaluării adecvării resurselor la 
nivel european în temeiul articolului 19 
pentru a verifica problemele legate de 
adecvarea resurselor pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 845
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează, 
raportează și fac publică adecvarea 
resurselor de pe teritoriul lor pe baza 
evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.
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Or. en

Amendamentul 846
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează, 
raportează și fac publică adecvarea 
resurselor de pe teritoriul lor pe baza 
evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

Or. en

Amendamentul 847
Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor în 
conformitate cu metodologia de evaluare 
a adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul articolului 19 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Normele comune și metodologiile UE de evaluare a adecvării resurselor de producție sunt 
necesare pentru a armoniza nivelul diferit de evaluare (paneuropean și național) și, eventual, 
pentru a compara rezultatele între diferitele studii și evaluări.

Amendamentul 848
Patrizia Toia

Propunere de regulament
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Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor în 
conformitate cu metodologia de evaluare 
a adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul articolului 19 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Amendamentul 849
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
european în temeiul articolului 19.

1. Statele membre monitorizează 
adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe 
baza evaluării adecvării resurselor la nivel 
național în temeiul articolului 19.

Or. en

Justificare

Numai evaluările efectuate la nivel național ar asigura nivelul suficient de detaliere.

Amendamentul 850
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor de pe teritoriul lor (ținând 
seama de interconectarea sistemului și de 
datele rezultate din evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european) identifică o 
problemă, statele membre identifică 
eventualele denaturări în materie de 
reglementare care au cauzat sau au 
contribuit la apariția problemei.

Or. fr

Amendamentul 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de piață și reglementare care au 
cauzat sau au contribuit la apariția și 
persistența problemei.

Or. en

Amendamentul 852
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 

2. În cazul în care evaluările 
naționale sau evaluarea adecvării 
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problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

Or. en

Amendamentul 853
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele 
disfuncționalități ale pieței și/sau
denaturări în materie de reglementare care 
au cauzat sau au contribuit la apariția 
problemei.

Or. en

Amendamentul 854
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele 
disfuncționalități ale pieței și/sau
denaturări în materie de reglementare care 
au cauzat sau au contribuit la apariția 
problemei.

Or. en
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Justificare

Întrucât și disfuncționalitățile pieței pot fi cauza problemelor legate de adecvare, aceste 
disfuncționalități ale pieței ar trebui să fie, de asemenea, identificate și abordate.

Amendamentul 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare și 
disfuncționalități ale pieței care au cauzat 
sau au contribuit la apariția problemei.

Or. en

Justificare

Nu numai denaturările în materie de reglementare, ci și disfuncționalitățile pieței, cum ar fi 
obstacolele în calea accesului pe piață, comportamentele anticoncurențiale, accesul limitat la 
finanțare, pot împovăra disproporționat anumite tehnologii sau anumiți actori și pot contribui 
astfel la crearea unor probleme în materie de adecvare.

Amendamentul 856
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare și 
disfuncționalități ale pieței care au cauzat 
sau au contribuit la apariția problemei.
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Or. en

Amendamentul 857
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare și 
disfuncționalități ale pieței care au cauzat 
sau au contribuit la apariția problemei.

Or. en

Justificare

Dincolo de denaturările în materie de reglementare, disfuncționalitățile pieței, cum ar fi 
obstacolele în calea accesului pe piață, comportamentele anticoncurențiale, accesul limitat la 
finanțare, pot împovăra disproporționat anumite tehnologii sau anumiți actori de pe piață și 
pot contribui astfel la crearea unor probleme în materie de adecvare. Este important să 
privim dincolo de simplele obstacole de reglementare.

Amendamentul 858
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare și 
disfuncționalități ale pieței care au cauzat 
sau au contribuit la apariția problemei.

Or. en
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Amendamentul 859
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care o evaluare a
adecvării resurselor la nivel național
identifică o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre identifică 
eventualele denaturări în materie de 
reglementare care au cauzat sau au 
contribuit la apariția problemei.

Or. en

Amendamentul 860
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

Or. en

Justificare

Evaluările adecvării ar trebui să fie efectuate de către statele membre, aprobate de 
autoritățile naționale de reglementare și bazate pe o metodologie europeană comună definită 
de ENTSO-E.

Amendamentul 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care o evaluare a
adecvării resurselor la nivel național
identifică o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre identifică 
eventualele denaturări în materie de 
reglementare care au cauzat sau au 
contribuit la apariția problemei.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare principiul subsidiarității. Deși monitorizarea și 
evaluarea adecvării resurselor la nivel european sunt necesare și s-ar putea dovedi utile, 
evaluarea adecvării resurselor la nivel european ar trebui doar să completeze și să sprijine 
evaluarea adecvării resurselor la nivel național. Numai evaluările efectuate la nivel național 
ar asigura un nivel suficient de detaliere. Evaluarea adecvării resurselor la nivel european 
nu poate include toate condițiile naționale la nivelul necesar de detaliere și, prin urmare, nu 
se poate evalua în mod corespunzător adecvarea sistemului.

Amendamentul 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care o evaluare a
adecvării resurselor la nivel național
identifică o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre identifică 
eventualele denaturări în materie de 
reglementare care au cauzat sau au 
contribuit la apariția problemei.

Or. en

Amendamentul 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

Or. pl

Justificare

Principala referință pentru introducerea mecanismelor de asigurare a capacității ar trebui să 
fie evaluarea adecvării resurselor la nivel european.

Amendamentul 864
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european identifică o 
problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre identifică eventualele denaturări în 
materie de reglementare care au cauzat sau 
au contribuit la apariția problemei.

2. În cazul în care o evaluare a
adecvării resurselor la nivel național
identifică o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre identifică 
eventualele denaturări în materie de 
reglementare care au cauzat sau au 
contribuit la apariția problemei.

Or. en

Amendamentul 865
András Gyürk, György Hölvényi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre publică un 
calendar pentru adoptarea de măsuri de 
eliminare a denaturărilor în materie de 
reglementare identificate. În abordarea 
problemelor legate de adecvarea 
resurselor, statele membre au în vedere în 
special eliminarea denaturărilor în 
materie de reglementare care să permită 
stabilirea prețurilor pe baza principiului 
rarității, dezvoltarea interconectării, 
depozitarea energiei, măsurile legate de 
partea de consum și eficiența energetică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 866
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe baza 
principiului rarității, dezvoltarea 
interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum și 
eficiența energetică.

3. Statele membre publică un calendar 
și un plan de punere în aplicare pentru 
adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare și 
a disfuncționalităților pieței identificate. 
În abordarea problemelor legate de 
adecvarea resurselor, statele membre se 
asigură în special că aduc o contribuție la 
obiectivele UE 2030 în materie de climă și 
energie și la obiectivele de decarbonizare 
până în anul 2050 și că elimină 
denaturările în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe baza 
principiului rarității, dezvoltarea 
interconectării, depozitarea energiei, 
flexibilitatea legată de partea de consum, 
resursele energetice distribuite și eficiența 
energetică. Statele membre prezintă 
Comisiei calendarele pentru aprobare. 
Comisia evaluează dacă aceste măsuri 
sunt suficiente pentru a elimina 
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denaturarea pieței și emite o decizie cu 
privire la compatibilitatea acțiunilor 
notificate în calendarele statelor membre 
cu obiectivele generale ale uniunii 
energetice. Statele membre raportează 
periodic cu privire la progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a 
acțiunilor prevăzute în calendarele lor.
Aceste acțiuni pot include:
(a) eliminarea denaturărilor în materie de 
reglementare și a disfuncționalităților 
pieței, în special a obstacolelor în calea 
creșterii eficienței energetice, a 
flexibilității și a utilizării energiei din 
surse regenerabile;
(b) eliminarea potențialului surplus de 
capacitate pe piață în primul rând prin 
scoaterea din rețea a celor mai poluante și 
mai puțin flexibile resurse;
(c) eliminarea plafoanelor de preț;
(d) introducerea unei funcții 
administrative de stabilire a prețurilor pe 
baza principiului rarității, astfel cum se 
menționează la articolul 44 din 
[Regulamentul Comisiei de stabilire a 
unei orientări privind echilibrarea 
energiei electrice];
(e) creșterea capacității de interconectare, 
în cazul în care este necesar, în 
conformitate cu evaluarea adecvării și cu 
obiectivul de interconectare și 
consolidarea și optimizarea rețelei interne 
pentru a reduce congestia;
(f) creșterea eficienței energetice, 
dezvoltarea consumului dispecerizabil și a 
capacității de stocare;

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind adecvarea resurselor trebuie să includă într-un mod cuprinzător toate 
principiile de piață prevăzute la articolele anterioare, cum ar fi, de exemplu, la articolul 3 
sau 16, astfel încât rezultatul să poată fi baza pentru deciziile în materie de capacitate. Prin 
urmare, trebuie să fie enumerate toate aici.

Amendamentul 867
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Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe baza 
principiului rarității, dezvoltarea 
interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum și 
eficiența energetică.

3. Decizia de a introduce un 
mecanism de capacitate este o opțiune de 
ultimă instanță. Decizia privind 
introducerea unor mecanisme de 
capacitate trebuie să se bazeze pe evaluări 
ale adecvării la nivel regional. Aceste 
evaluări constituie factorul decisiv privind 
introducerea de mecanisme de capacitate.
Statele membre publică un calendar pentru 
adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special creșterea 
ponderii energiei din surse regenerabile,
eliminarea denaturărilor în materie de 
reglementare care să permită stabilirea 
prețurilor pe baza principiului rarității, 
dezvoltarea interconectării, depozitarea 
energiei, măsurile legate de partea de 
consum și eficiența energetică. Atunci 
când abordează problemele legate de 
adecvarea resurselor, statele membre 
respectă un set de criterii clare și 
transparente care acordă prioritate celor 
mai sustenabile opțiuni în calitate de 
beneficiari ai mecanismelor de capacitate, 
după ce s-au consultat cu privire la 
mecanismul propus cel puțin cu statele 
membre învecinate cu care sunt conectate 
din punct de vedere electric. În special, 
statele membre:

Or. en

Amendamentul 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
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Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe 
baza principiului rarității, dezvoltarea
interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum și
eficiența energetică.

3. Statele membre care au o problemă 
de adecvare a resurselor publică o foaie de 
parcurs cu un calendar pentru adoptarea de 
măsuri de eliminare a denaturărilor în 
materie de reglementare identificate. În 
abordarea problemelor legate de adecvarea 
resurselor, statele membre țin seama de 
principiile de la articolul 3 și au în vedere 
în special:
a) eliminarea denaturărilor în materie de 
reglementare
b) eliminarea plafoanelor de preț existente
c) permiterea stabilirii prețurilor pe baza 
principiului rarității prin formarea liberă a 
prețurilor
d) creșterea capacității de interconectare
e) permiterea accesului nedenaturat pe 
piață pentru toți participanții de pe piață
f) dezvoltarea depozitării energiei
g) dezvoltarea măsurilor legate de partea 
de consum
h) investițiile în eficiență energetică

Or. en

Amendamentul 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre publică un 
calendar pentru adoptarea de măsuri de 
eliminare a denaturărilor în materie de 
reglementare identificate. În abordarea 
problemelor legate de adecvarea resurselor, 
statele membre au în vedere în special
eliminarea denaturărilor în materie de 
reglementare care să permită stabilirea 
prețurilor pe baza principiului rarității, 
dezvoltarea interconectării, depozitarea 

3. În abordarea problemelor legate de 
adecvarea resurselor, statele membre au în 
vedere eliminarea denaturărilor în materie 
de reglementare care să permită stabilirea 
prețurilor pe baza principiului rarității, 
dezvoltarea interconectării, depozitarea 
energiei, măsurile legate de partea de 
consum și eficiența energetică.
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energiei, măsurile legate de partea de 
consum și eficiența energetică.

Or. fr

Amendamentul 870
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe baza 
principiului rarității, dezvoltarea 
interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum și 
eficiența energetică.

(3) Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate și de acțiuni în vederea 
soluționării disfuncționalităților pieței. În 
abordarea problemelor legate de adecvarea 
resurselor, statele membre au în vedere în 
special eliminarea denaturărilor în materie 
de reglementare care să permită stabilirea 
prețurilor pe baza principiului rarității, 
dezvoltarea interconectării, depozitarea 
energiei, măsurile legate de partea de 
consum și eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 871
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe baza 

(3) Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe baza 
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principiului rarității, dezvoltarea 
interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum și 
eficiența energetică.

principiului rarității, dezvoltarea 
interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum, 
producția proprie și eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 872
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe baza 
principiului rarității, dezvoltarea 
interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum și 
eficiența energetică.

(3) Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 
care să permită stabilirea prețurilor pe baza 
principiului rarității, producția proprie,
dezvoltarea interconectării, depozitarea 
energiei, măsurile legate de partea de 
consum și eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre publică un calendar 
pentru adoptarea de măsuri de eliminare a 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate. În abordarea problemelor 
legate de adecvarea resurselor, statele 
membre au în vedere în special eliminarea 
denaturărilor în materie de reglementare 

(3) Statele membre cu probleme 
identificate de adecvare publică un plan 
de punere în aplicare cu un calendar 
coerent pentru adoptarea de măsuri de 
eliminare a denaturărilor în materie de 
reglementare și a denaturărilor pieței
identificate. În abordarea problemelor 
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care să permită stabilirea prețurilor pe 
baza principiului rarității, dezvoltarea 
interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum și
eficiența energetică.

legate de adecvarea resurselor, statele 
membre se conformează articolului 3 și, 
în special, în ceea ce privește:

Or. en

Amendamentul 874
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) eliminarea denaturărilor în 
materie de reglementare și a 
disfuncționalităților pieței, în special a 
obstacolelor în calea eficienței energetice 
și a utilizării energiei din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 875
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) eliminarea potențialului exces de 
capacitate de pe piață, mai întâi prin 
scoaterea din rețea a celor mai poluante și 
mai puțin flexibile resurse;

Or. en

Amendamentul 876
Cornelia Ernst



AM\1133367RO.docx 67/196 PE609.625v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creșterea capacității de 
interconectare, acolo unde este necesar, și 
soluționarea congestiei din rețeaua 
internă;

Or. en

Amendamentul 877
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sporirea eficienței energetice, 
dezvoltarea măsurilor legate de răspunsul 
părții de consum și a capacității de 
stocare;

Or. en

Amendamentul 878
Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre stabilesc indicatori 
de raportare cu privire la eficacitatea 
măsurilor adoptate în temeiul alineatului 
3 și revizuiesc în consecință potențialul 
mecanism de asigurare a capacității 
instituit.

Or. en
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Justificare

Este esențial să se stabilească un cadru care să asigure faptul că recurgerea la mecanismul 
de asigurare a capacității este o opțiune de ultimă instanță. Introducerea indicatorilor și a 
unei obligații de raportare privind evoluția problemei identificate vor contribui la limitarea 
efectului de denaturare pe piață al mecanismului de asigurare a capacității.

Amendamentul 879
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care se introduce un 
nou mecanism de asigurare a capacității, 
planul de punere în aplicare presupune și 
o strategie cuprinzătoare de eliminare 
treptată, care include un calendar pentru 
acest mecanism de asigurare a capacității.

Or. en

Justificare

În conformitate cu dispozițiile aferente articolului 23 (și articolului 18a), mecanismele de 
asigurare a capacității introduse în urma unei probleme de adecvare a resurselor (articolul 
23 ultimul alineat) sunt temporare și includ un calendar pentru eliminarea treptată.

Amendamentul 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre înaintează 
Comisiei în vederea examinării foaia de 
parcurs cu un calendar pentru adoptarea 
de măsuri în vederea eliminării 
denaturărilor în materie de reglementare 
identificate.
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Or. en

Amendamentul 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia poate decide, în termen de 
două luni de la primirea foii de parcurs, 
dacă măsurile sunt suficiente pentru a 
elimina denaturările în materie de 
reglementare și poate solicita statelor 
membre să modifice în consecință foaia 
de parcurs.

Or. en

Amendamentul 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Statele membre monitorizează 
aplicarea foii de parcurs și publică 
rezultatele într-un raport anual.

Or. en

Amendamentul 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Statele membre prezintă agenției 
un raport privind monitorizarea aplicării 
planului de punere în aplicare, pentru un 
aviz.

Or. en

Amendamentul 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Agenția transmite Comisiei avizul 
său în temeiului alineatului (3d). Comisia 
decide dacă reformele au fost puse în 
aplicare suficient.

Or. en

Amendamentul 885
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 a

Norme privind mecanismele de asigurare 
a capacității

1. În cazul identificării unei probleme de 
adecvare prin evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european, statele 
membre pot soluționa problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), sub 
rezerva dispozițiilor prezentului articol și 
a normelor Uniunii privind ajutoarele de 
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stat.

2. Statele membre evaluează dacă un 
mecanism de asigurare a capacității sub 
forma unei rezerve strategice poate 
remedia problemele în materie de 
adecvare. Doar în caz contrar, statele 
membre pot pune în aplicare un alt tip de 
mecanism. Aceste mecanisme nu creează 
denaturări inutile ale pieței și nu 
limitează comerțul transfrontalier. Ele 
sunt deschise tuturor tehnologiilor de 
producție, stocării, eficienței energetice și 
răspunsului părții de consum. Volumul 
capacității angajate în cadrul 
mecanismului nu depășește ceea ce este 
necesar pentru a remedia problema 
respectivă. Capacitatea achiziționată în 
cadrul mecanismului de asigurare a 
capacității se aprobă de către autoritatea 
națională de reglementare.

3. În cazul în care un stat membru aplică 
un mecanism de asigurare a capacității, 
acesta revizuiește mecanismul respectiv 
înainte de [doi ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] și 
ulterior anual și prevede că nu se încheie 
contracte noi în cadrul mecanismului 
respectiv atunci când:

(a) evaluarea adecvării resurselor la nivel 
european nu a identificat o problemă 
legată de adecvarea resurselor; și/sau

(b) măsurile menționate la alineatul (3) 
nu au fost puse în aplicare suficient în 
conformitate cu alineatul (3e).

4. Mecanismele de asigurare a capacității 
sunt temporare.

Acestea sunt aprobate de Comisie pentru 
o perioadă de cel mult patru ani. Ele se 
elimină treptat sau, cel puțin, se 
diminuează pe baza planului de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 18 
alineatul (3) și cu articolul 18 alineatul 
(3a).

5. Capacitatea de producție este eligibilă 
pentru a participa la un mecanism de 
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asigurare a capacității doar dacă

(a) emisiile totale de gaze cu efect de seră 
per kilowatt/oră de energie electrică 
produsă în instalație nu depășesc 350 g de 
CO2 echivalent începând de la [OP: data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament]; și

(b) poate crește sau scădea sub sarcină cel 
puțin la nivelul de 5 % din capacitatea sa 
pe minut și poate reduce la minimum 
nivelul necesar de producție stabilă sub 
40 % al centralelor electrice care 
beneficiază de mecanisme de asigurare a 
capacității.

6. Pentru a participa la mecanismele de 
asigurare a capacității, furnizorii de 
capacitate trebuie să respecte standardele 
de calitate a mediului ale UE și 
performanța nu trebuie să depășească 
cele mai stricte niveluri de emisii asociate 
BAT și intervalul superior de niveluri de 
eficiență energetică asociate BAT ale 
tuturor concluziilor BAT relevante 
stabilite pentru noile centrale.

7. Fără a aduce atingere aplicării 
imediate a cerințelor în materie de limite 
ale emisiilor [și flexibilitate] stabilite la 
alineatul (5), până la [doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], statele membre finalizează 
revizuirea mecanismelor de asigurare a 
capacității existente și a aranjamentelor 
contractuale sau administrative aferente 
și le aduc în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament. Acestea prezintă 
Comisiei un raport detaliat privind 
rezultatele revizuirii și ale măsurilor 
adoptate.

Or. en

Justificare

Dacă nu sunt concepute corespunzător și nu au un caracter temporar, mecanismele de 
asigurare a capacității pot crea distorsiuni importante pe piață. Acestea nu trebuie utilizate 
ca un colac de salvare pentru capacitatea de producție convențională. Este extrem de 
important ca aceste mecanisme să fie deschise pentru toți participanții de pe piață, inclusiv la 
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nivel transfrontalier, și să includă criterii de flexibilitate pentru a putea efectiv să asigure 
capacitate într-un termen scurt și cu volume flexibile.

Amendamentul 886
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 a

Norme privind mecanismele de asigurare 
a capacității

1. Statele membre evaluează dacă un 
mecanism de asigurare a capacității sub 
forma unei rezerve strategice poate 
remedia problemele în materie de 
adecvare. În caz contrar, statele membre 
pot pune în aplicare un alt tip de 
mecanism. Aceste mecanisme nu creează 
denaturări inutile ale pieței și nu 
limitează comerțul transfrontalier. Ele 
sunt deschise tuturor tehnologiilor de 
producție, stocării, eficienței energetice și 
răspunsului părții de consum. Volumul 
capacității angajate în cadrul 
mecanismului nu depășește ceea ce este 
necesar pentru a remedia problema 
respectivă. Parametrii care determină 
volumul de capacitate achiziționat în 
cadrul mecanismului de asigurare a 
capacității se aprobă de către autoritatea 
națională de reglementare.

2. În cazul în care un stat membru aplică 
un mecanism de asigurare a capacității, 
acesta revizuiește mecanismul respectiv 
înainte de [doi ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] și 
prevede că nu se încheie contracte noi în 
cadrul mecanismului respectiv atunci 
când: (a) evaluarea adecvării resurselor 
la nivel european nu a identificat o 
problemă legată de adecvarea resurselor; 
și/sau (b) măsurile menționate la 
alineatul (3) nu au fost puse în aplicare 
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suficient.

3. Mecanismele de asigurare a capacității 
sunt temporare. Acestea sunt aprobate de 
Comisie pentru o perioadă de cel mult 
patru ani. Ele se elimină treptat sau, cel 
puțin, se diminuează pe baza planului de 
punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (3).

Capacitatea de producție este eligibilă 
pentru a participa la un mecanism de 
asigurare a capacității doar dacă:

(a) emisiile totale de gaze cu efect de seră 
per kilowatt/oră de energie electrică 
produsă în instalație nu depășesc 350 g de 
CO2 echivalent începând de la [OP: data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament]; și

(b) poate crește sau scădea sub sarcină cel 
puțin la nivelul de 5 % din capacitatea sa 
pe minut.

4. Pentru a participa la mecanismele de 
asigurare a capacității, furnizorii de 
capacitate trebuie să respecte standardele 
de calitate a mediului ale UE și cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT).

Or. en

Amendamentul 887
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată pe o perioadă de 
zece ani de la data evaluării respective, cu 
o rezoluție anuală.

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene evaluează adecvarea resurselor 
în Uniunea Europeană. Evaluarea ar 
trebui să se bazeze pe nivelurile de 
adecvare ale statelor membre și să 
prevadă zone de ofertare la nivel regional.

Or. en
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Amendamentul 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată pe o perioadă de 
zece ani de la data evaluării respective, cu 
o rezoluție anuală.

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată în cadrul Uniunii, 
în cadrul statelor membre relevante care 
formează o regiune și pentru fiecare stat 
membru pe o perioadă de un an, cinci și 
zece ani de la data evaluării respective.

Or. en

Amendamentul 889
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată pe o perioadă de 
zece ani de la data evaluării respective, cu 
o rezoluție anuală.

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată, cu respectarea 
disponibilității resurselor primare, pe o 
perioadă de zece ani de la data evaluării 
respective, cu o rezoluție anuală.

Or. en

Justificare

Ca urmare a introducerii noului termen „evaluarea adecvării resurselor”, este necesar să se 
definească relația noii dimensiuni a adecvării producției cu resursele primare. Cerințele 
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formulate neclar pentru disponibilitatea surselor primare pot influența metodologia finală și 
amploarea măsurilor propuse în domeniul adecvării sistemului și a resurselor.

Amendamentul 890
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată pe o perioadă de 
zece ani de la data evaluării respective, cu 
o rezoluție anuală.

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată, cu respectarea 
disponibilității resurselor primare, pe o 
perioadă de zece ani de la data evaluării 
respective, cu o rezoluție anuală.

Or. en

Amendamentul 891
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată pe o perioadă de 
zece ani de la data evaluării respective, cu 
o rezoluție anuală.

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene , precum și evaluarea adecvării 
regionale acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată pe o perioadă de 
zece ani de la data evaluării respective, cu 
o rezoluție anuală.

Or. en

Amendamentul 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene acoperă capacitatea generală a 
sistemului de energie electrică de a 
satisface cererea de energie electrică 
existentă și prognozată pe o perioadă de 
zece ani de la data evaluării respective, cu 
o rezoluție anuală.

1. Evaluarea adecvării resurselor 
europene determină preocupări legate de 
adecvarea resurselor în cadrul Uniunii, în 
cadrul statelor membre relevante din 
regiunea de operare a sistemului și pentru 
fiecare stat membru și, dacă este cazul, 
până la fiecare zonă de ofertare.

Or. en

Amendamentul 893
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operatorii de transport și de sistem 
furnizează ENTSO pentru energie electrică 
datele care îi sunt necesare pentru a 
efectua, în fiecare an, o evaluare a 
adecvării resurselor la nivel european. 
ENTSO pentru energie electrică efectuează 
evaluarea în fiecare an.

3. Operatorii de transport și de sistem 
furnizează ENTSO pentru energie electrică 
datele care îi sunt necesare pentru a 
efectua, în fiecare an, o evaluare a 
adecvării resurselor la nivel european. 
ENTSO pentru energie electrică efectuează 
evaluarea în fiecare an. Pe baza 
posibilităților lor și a disponibilității 
datelor, participanții pe piață vor pune la 
dispoziția operatorilor de transport și de 
sistem date privind utilizarea viitoare 
preconizată a surselor de producție.

Or. en

Amendamentul 894
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Operatorii de transport și de sistem 
furnizează ENTSO pentru energie electrică 
datele care îi sunt necesare pentru a 
efectua, în fiecare an, o evaluare a 
adecvării resurselor la nivel european. 
ENTSO pentru energie electrică efectuează 
evaluarea în fiecare an.

3. Operatorii de transport și de sistem 
furnizează ENTSO pentru energie electrică 
datele care îi sunt necesare pentru a 
efectua, în fiecare an, o evaluare a 
adecvării resurselor la nivel european. 
ENTSO pentru energie electrică efectuează 
evaluarea în fiecare an. Pe baza 
posibilităților lor și a disponibilității 
datelor, participanții pe piață vor pune la 
dispoziția operatorilor de transport și de 
sistem date privind utilizarea viitoare 
preconizată a surselor de producție.

Or. en

Justificare

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Amendamentul 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operatorii de transport și de sistem 
furnizează ENTSO pentru energie electrică 
datele care îi sunt necesare pentru a 
efectua, în fiecare an, o evaluare a 
adecvării resurselor la nivel european. 
ENTSO pentru energie electrică 
efectuează evaluarea în fiecare an.

3. Operatorii de transport și de sistem 
furnizează ENTSO pentru energie electrică 
datele care îi sunt necesare pentru a 
efectua, în fiecare an, o evaluare a 
adecvării resurselor la nivel european.

Or. en
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Amendamentul 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În temeiul legislației naționale, 
operatorii de transport și de sistem pot 
avea dreptul de a solicita date relevante 
care nu conțin informații sensibile din 
punct de vedere comercial de la 
producători, operatorii de sisteme de 
distribuție și alți participanți la piață.

Or. en

Amendamentul 897
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Operatorii de transport și de sistem 
au dreptul de a solicita date relevante care 
nu conțin informații sensibile din punct 
de vedere comercial și care nu sunt deja 
colectate de către OSD relevanți, de la 
producători și alți participanți la piață.

Or. en

Amendamentul 898
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Evaluarea adecvării resurselor la 
nivel european se bazează pe o 
metodologie care asigură faptul că 

4. Evaluarea adecvării resurselor la 
nivel european se bazează pe o 
metodologie transparentă care asigură 



PE609.625v01-00 80/196 AM\1133367RO.docx

RO

evaluarea: faptul că evaluarea:

Or. en

Amendamentul 899
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se bazează pe scenarii adecvate 
care sunt în conformitate cu obiectivele și 
țintele convenite în cadrul de politici 
pentru climă și energie care acoperă 
perioada cuprinsă între 2020 și 2030, 
precum și cu obiectivele de decarbonizare 
ale UE pentru 2050 și cu Acordul de la 
Paris.

Or. en

Amendamentul 900
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se bazează pe scenarii adecvate 
care sunt în conformitate cu obiectivele și 
țintele convenite în cadrul de politici 
pentru climă și energie care acoperă 
perioada cuprinsă între 2020 și 2030, 
precum și cu obiectivele de decarbonizare 
ale UE pentru 2050 și cu Acordul de la 
Paris;

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de amendamentul privind articolul 18 
alineatul (3).

Amendamentul 901
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se bazează pe scenarii adecvate de 
cerere și ofertă prognozată, incluzând o 
evaluare economică a probabilității de 
scoatere din uz, de construcție a unor noi 
active de producere și de adoptare a unor 
măsuri pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică, precum și 
sensibilitățile corespunzătoare cu privire la 
evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor 
carbonului;

(b) se bazează pe scenarii adecvate de 
cerere și ofertă prognozată, incluzând o 
evaluare economică a probabilității de 
scoatere din uz, de suspendare temporară,
de construcție a unor noi active de
producere și de adoptare a unor măsuri 
pentru atingerea obiectivelor în materie de 
eficiență energetică și de interconectare a 
energiei electrice, precum și sensibilitățile 
corespunzătoare cu privire la evoluțiile 
prețurilor angro și ale prețurilor carbonului 
și ia în considerare în mod corespunzător 
contribuția tuturor resurselor și 
potențialul acestora pentru progres 
tehnologic, și anume prin monitorizarea 
flexibilității disponibile în sistem, inclusiv 
a flexibilității existente și potențiale 
provenite din producție, din partea cererii, 
din interconectări și din stocare;

Or. en

Amendamentul 902
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se bazează pe scenarii adecvate de 
cerere și ofertă prognozată, incluzând o 

(b) se bazează pe scenarii adecvate de 
cerere și ofertă prognozată, incluzând o 
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evaluare economică a probabilității de 
scoatere din uz, de construcție a unor noi 
active de producere și de adoptare a unor 
măsuri pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică, precum și 
sensibilitățile corespunzătoare cu privire la 
evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor 
carbonului;

evaluare economică a probabilității de 
scoatere din uz, de suspendare temporară,
de construcție a unor noi active de 
producere și de adoptare a unor măsuri 
pentru atingerea obiectivelor în materie de 
eficiență energetică, a unor măsuri pentru 
atingerea obiectivelor în materie de 
interconectare a energiei electrice, precum 
și sensibilitățile corespunzătoare cu privire 
la evoluțiile prețurilor angro și ale 
prețurilor carbonului;

Or. en

Amendamentul 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se bazează pe scenarii adecvate de 
cerere și ofertă prognozată, incluzând o 
evaluare economică a probabilității de 
scoatere din uz, de construcție a unor noi 
active de producere și de adoptare a unor 
măsuri pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică, precum și 
sensibilitățile corespunzătoare cu privire la 
evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor 
carbonului;

(b) se bazează pe scenarii adecvate de 
cerere și ofertă prognozată, incluzând o 
evaluare economică a probabilității de 
scoatere din uz, de construcție a unor noi 
active de producere și de adoptare a unor 
măsuri pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică și de 
interconectare, precum și sensibilitățile 
corespunzătoare cu privire la evoluțiile 
prețurilor angro și ale prețurilor carbonului;

Or. en

Amendamentul 904
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se bazează pe scenarii adecvate de 
cerere și ofertă prognozată, incluzând o 

(b) se bazează pe scenarii naționale
adecvate de cerere și ofertă prognozată, 
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evaluare economică a probabilității de 
scoatere din uz, de construcție a unor noi 
active de producere și de adoptare a unor 
măsuri pentru atingerea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică, precum și 
sensibilitățile corespunzătoare cu privire la 
evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor 
carbonului;

incluzând o evaluare economică a 
probabilității de scoatere din uz, de 
construcție a unor noi active de producere 
și de adoptare a unor măsuri pentru 
atingerea obiectivelor în materie de 
eficiență energetică, precum și 
sensibilitățile corespunzătoare cu privire la 
evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor 
carbonului;

Or. en

Amendamentul 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ține cont în mod corespunzător de 
contribuția tuturor resurselor, inclusiv de 
producția existentă și viitoare, de stocarea 
energiei, de consumul dispecerizabil, de 
posibilitățile de import și de export și de 
contribuția lor la exploatarea flexibilă a 
sistemului;

(c) ține cont în mod corespunzător de 
contribuția tuturor resurselor și de 
potențialul acestora pentru progres 
tehnologic, inclusiv de producția existentă 
și viitoare, de stocarea energiei, de 
consumul dispecerizabil, de posibilitățile 
de import și de export și de contribuția lor 
la exploatarea flexibilă a sistemului;

Or. en

Amendamentul 906
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ține cont în mod corespunzător de 
contribuția tuturor resurselor, inclusiv de 
producția existentă și viitoare, de stocarea 
energiei, de consumul dispecerizabil, de 
posibilitățile de import și de export și de 
contribuția lor la exploatarea flexibilă a 

(c) ține cont în mod corespunzător de 
contribuția tuturor resurselor și de 
potențialul acestora pentru progres 
tehnologic, inclusiv de producția existentă 
și viitoare, de stocarea energiei, de 
consumul dispecerizabil, de posibilitățile 
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sistemului; de import și de export și de contribuția lor 
la exploatarea flexibilă a sistemului;

Or. en

Amendamentul 907
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ține cont în mod corespunzător de 
contribuția tuturor resurselor, inclusiv de 
producția existentă și viitoare, de stocarea 
energiei, de consumul dispecerizabil, de 
posibilitățile de import și de export și de 
contribuția lor la exploatarea flexibilă a 
sistemului;

(c) ține cont în mod corespunzător de 
contribuția tuturor resurselor, inclusiv de 
producția existentă și viitoare, de stocarea 
energiei, de integrarea sectorială, de 
consumul dispecerizabil, de posibilitățile 
de import și de export și de contribuția lor 
la exploatarea flexibilă a sistemului;

Or. de

Justificare

Adăugarea integrării sectoriale în textul regulamentului va asigura stabilitate și condiții de 
egalitate între toate resursele bazate pe piață, care vor contribui la atingerea obiectivelor 
pieței interne de energie a UE.

Amendamentul 908
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) include scenarii fără mecanismele 
existente sau planificate de asigurare a 
capacității;

eliminat

Or. en



AM\1133367RO.docx 85/196 PE609.625v01-00

RO

Amendamentul 909
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera h – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- „nivelul de capacitate sigură 
necesară pentru asigurarea adecvării”;

Or. en

Amendamentul 910
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) identifică sursele unor posibile 
probleme de adecvare a resurselor, în 
special dacă este vorba de o constrângere 
care ține de rețea, de resurse sau de
ambele.

(i) identifică sursele unor posibile 
probleme de adecvare a resurselor, în 
special dacă este vorba de o constrângere 
care ține de rețea, de resurse sau de
disfuncționalitățile pieței.

Or. en

Amendamentul 911
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) respectă dezvoltarea reală a rețelei.

Or. en

Amendamentul 912
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) respectă dezvoltarea reală a rețelei.

Or. en

Amendamentul 913
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) respectă dezvoltarea reală a rețelei.

Or. en

Justificare

We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Amendamentul 914
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Până la [OP: șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], ENTSO pentru energie 
electrică prezintă agenției o propunere de 
metodologie pentru a calcula:

5. Până la [OP: șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], ENTSO pentru energie 
electrică publică și prezintă agenției o 
propunere de metodologie pentru a calcula:
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Or. en

Amendamentul 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică;

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică. 
Metodologia de calcul al valorii
pierderilor datorate întreruperii 
alimentării cu energie electrică le permite 
statelor membre să ia în considerare 
condițiile economice locale;

Or. pl

Justificare

Scopul amendamentului este acela de a le permite statelor membre să ia în calcul propriile 
circumstanțe specifice și să evite discriminarea între statele membre.

Amendamentul 916
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică;

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică. 
Metodologia pentru calcularea valorii 
pierderilor datorate întreruperii 
alimentării cu energie electrică permite 
statelor membre să țină cont de condițiile 
economice locale;

Or. en
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Amendamentul 917
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică;

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică. 
Metodologia pentru calcularea valorii 
pierderilor datorate întreruperii 
alimentării cu energie electrică permite 
statelor membre să țină cont de condițiile 
economice locale;

Or. en

Amendamentul 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică;

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică. 
Metodologia pentru calcularea valorii 
pierderilor datorate întreruperii 
alimentării cu energie electrică permite 
statelor membre să țină cont de condițiile 
economice locale;

Or. en

Justificare

Amendamentele propuse au scopul de a atenua respectivele diferențe economice dintre statele 
membre și de a evita discriminarea față de clienții din orice stat membru.

Amendamentul 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică;

(a) valoarea pierderilor datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică, 
ținând cont de nivelul de interconectare al 
fiecărui stat membru;

Or. en

Amendamentul 920
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) standardul de fiabilitate exprimat ca 
„previziune de energie nefurnizată” și 
„previziune de neasigurare a sarcinii”.

(c) standardul de fiabilitate exprimat ca 
„previziune de energie nefurnizată” și 
„previziune de neasigurare a sarcinii”. 
Statele membre stabilesc valoarea-țintă 
pentru standardul de fiabilitate în 
conformitate cu metodologia UE privind 
adecvarea, elaborată de ENTSO-E.

Or. en

Amendamentul 921
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera c – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) (d) condițiile tehnice de producție 
și funcționare ale rețelei, inclusiv 
parametrii tipului de instalație, 
programele de întreținere, întreruperile 
centralelor electrice și întreruperile rețelei 
și factorii de reducere pentru toate 
instalațiile de producție;

Or. en
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Amendamentul 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) condițiile tehnice ale 
producătorilor și ale operatorilor de rețea, 
luând în considerare parametrii specifici 
unității de producere în cauză, 
respectarea termenelor, caracteristicile 
specifice ale unităților de producere, 
întreruperile de transport și factori ce 
reduc valoarea tuturor unităților de 
producere;

Or. pl

Justificare

ENTSO-E ar trebui să elaboreze o metodologie comună pentru calcularea impactului 
factorilor ce reduc valoarea pentru toate unitățile de generare, astfel încât evaluarea 
adecvării producției la nivel european să poată lua în calcul capacitatea reală a unităților de 
producere de a furniza energie electrică în sistem.

Amendamentul 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) condițiile tehnice de producție și 
funcționare ale rețelei, inclusiv parametrii 
tipului de instalație, programele de 
întreținere, întreruperile centralelor 
electrice și întreruperile rețelei și factorii 
de reducere pentru toate instalațiile de 
producție;

Or. en
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Justificare

ENTSO-E ar trebui să elaboreze o metodă unificată de calculare a factorilor de reducere 
pentru toate instalațiile de producție, astfel încât evaluarea adecvării resurselor la nivel 
european să poată lua în considerare în mod corespunzător contribuția efectivă a tuturor 
resurselor.

Amendamentul 924
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), scenariile și ipotezele pe care se 
bazează, precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile a tuturor părților 
interesate și al aprobării de către agenție în 
temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

Or. en

Amendamentul 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), scenariile și ipotezele pe care se 
bazează, precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile a tuturor părților 
interesate relevante și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.



PE609.625v01-00 92/196 AM\1133367RO.docx

RO

Or. en

Justificare

Evaluarea adecvării resurselor la nivel european trebuie să fie pe deplin transparentă, 
inclusiv scenariile și ipotezele subiacente, pentru a fi examinată în mod corespunzător de 
părțile interesate.

Amendamentul 926
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), scenariile și ipotezele pe care se 
bazează, precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile a tuturor părților 
interesate relevante și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

Or. en

Amendamentul 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), scenariile și ipotezele pe care se 
bazează, precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

Or. en
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Amendamentul 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5) fac obiectul unei consultări prealabile și 
al aprobării de către agenție în temeiul 
procedurii prevăzute la articolul 22.

Or. en

Amendamentul 929
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5) fac obiectul unei consultări prealabile și 
al aprobării de către agenție în temeiul 
procedurii prevăzute la articolul 22.

Or. en

Justificare

Estimarea și propunerea indicatorilor conform alineatului (5) vor fi stabilite de statele 
membre în conformitate cu metodologia UE privind adecvarea, elaborată de ENTSO-E.

Amendamentul 930
Massimiliano Salini
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Propunerile de la alineatele (2) și 
(5), precum și rezultatele evaluării 
adecvării resurselor la nivel european în 
temeiul alineatului (3) fac obiectul unei 
consultări prealabile și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

6. Propunerile de metodologie de la 
alineatele (2), (4) și (5), precum și 
rezultatele evaluării adecvării resurselor la 
nivel european în temeiul alineatului (3) 
fac obiectul unei consultări prealabile a 
părților interesate și al aprobării de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 22.

Or. en

Amendamentul 931
Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a

Mecanismele de asigurare a capacității

(1) Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității ca o soluție de 
ultimă instanță, sub rezerva dispozițiilor 
prezentului articol și a normelor Uniunii 
privind ajutoarele de stat. Volumul 
capacității angajate în cadrul 
mecanismului nu depășește ceea ce este 
strict necesar pentru a remedia problema 
identificată. Parametrii care determină 
volumul de capacitate achiziționat în 
cadrul mecanismului de asigurare a 
capacității se aprobă de către autoritatea 
națională de reglementare.

(2) Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile 
ale pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Ele sunt deschise tuturor 
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tehnologiilor de producție, stocării și 
răspunsului părții de consum.

(3) Înainte de introducerea mecanismelor 
de asigurare a capacității în conformitate 
cu alineatul (2), statele membre 
efectuează un studiu cuprinzător cu 
privire la posibilele lor efecte asupra 
statelor membre învecinate, consultând 
cel puțin statele membre învecinate și 
conectate din punct de vedere electric și 
părțile interesate din statele membre 
respective.

(4) Statele membre evaluează dacă un 
mecanism de asigurare a capacității sub 
forma unei rezerve strategice poate 
remedia problemele lor în materie de 
adecvare identificate în evaluarea 
adecvării resurselor la nivel european. În 
acest caz, statele membre introduc o 
rezervă strategică. Doar în caz contrar, 
statele membre pot pune în aplicare un alt 
mecanism de asigurare a capacității în 
afară de o rezervă strategică.

(5) Statele membre nu introduc 
mecanisme de asigurare a capacității în 
cazul în care:

(a) evaluarea adecvării resurselor la nivel 
european nu a identificat o problemă 
legată de adecvarea resurselor; sau

(b) foaia de parcurs detaliată menționată 
la articolul 18 alineatul (3) nu a primit o 
decizie pozitivă din partea Comisiei, astfel 
cum se menționează la articolul 18 
alineatul (3b).

(6) În cazul în care un stat membru aplică 
un mecanism de asigurare a capacității, 
acesta revizuiește mecanismul respectiv și 
prevede că nu se încheie contracte noi în 
cadrul mecanismului respectiv atunci 
când:

(a) evaluarea adecvării resurselor la nivel 
european nu a identificat o problemă 
legată de adecvarea resurselor; și/sau

(b) măsurile menționate la articolul 18 
alineatul (3) au fost puse în aplicare 
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suficient în conformitate cu articolul 18 
alineatul (3e).

(7) Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt temporare. Acestea sunt 
aprobate de Comisie pentru o perioadă de 
cel mult cinci ani. Ele se elimină treptat 
sau, cel puțin, se diminuează pe baza 
planului de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

(8) Cu excepția rezervelor strategice, 
capacitatea de producție care emite 450 g 
CO2/kWh sau mai mult nu este angajată 
în cadrul mecanismelor de asigurare a 
capacității după (la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament).

Or. en

Amendamentul 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a

Mecanismele de asigurare a capacității

(1) Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității ca o soluție de 
ultimă instanță, sub rezerva dispozițiilor 
prezentului articol și a normelor Uniunii 
privind ajutoarele de stat. Volumul 
capacității angajate în cadrul 
mecanismului nu depășește ceea ce este 
strict necesar pentru a remedia problema 
respectivă. Parametrii care determină 
volumul de capacitate achiziționat în 
cadrul mecanismului de asigurare a 
capacității se aprobă de către autoritatea 
națională de reglementare.
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(2) Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile 
ale pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Ele sunt deschise tuturor 
tehnologiilor de producție, stocării și 
răspunsului părții de consum.

(3) Înainte de introducerea mecanismelor 
de asigurare a capacității în conformitate 
cu alineatul (2), statele membre 
efectuează un studiu cuprinzător cu 
privire la posibilele lor efecte asupra 
statelor membre învecinate, consultând 
cel puțin statele membre învecinate și 
conectate din punct de vedere electric și 
părțile interesate din statele membre 
respective.

(4) Statele membre evaluează dacă un 
mecanism de asigurare a capacității sub 
forma unei rezerve strategice poate 
remedia problemele lor în materie de 
adecvare identificate în evaluarea 
adecvării resurselor la nivel european. În 
acest caz, statele membre introduc o 
rezervă strategică. Doar în caz contrar, 
statele membre pot pune în aplicare un alt 
mecanism de asigurare a capacității în 
afară de o rezervă strategică.

(5) Statele membre nu introduc 
mecanisme de asigurare a capacității în 
cazul în care:

(a) evaluarea adecvării resurselor la nivel 
european nu a identificat o problemă 
legată de adecvarea resurselor; sau

(b) foaia de parcurs detaliată menționată 
la articolul 18 alineatul (3) nu a primit o 
decizie pozitivă din partea Comisiei.

(6) În cazul în care un stat membru aplică 
un mecanism de asigurare a capacității, 
acesta revizuiește mecanismul respectiv și 
prevede că nu se încheie contracte noi în 
cadrul mecanismului respectiv atunci 
când:

(a) evaluarea adecvării resurselor la nivel 
european nu a identificat o problemă 
legată de adecvarea resurselor; și/sau
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(b) măsurile menționate la articolul 18 
alineatul (3) au fost puse în aplicare 
suficient.

(7) Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt temporare. Acestea sunt 
aprobate de Comisie pentru o perioadă de 
cel mult cinci ani. Acestea se elimină 
treptat sau, cel puțin, se diminuează pe 
baza planului de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

(8) Cu excepția rezervelor strategice, 
capacitatea de producție care emite 550 g 
CO2/kWh sau mai mult nu poate fi 
angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după [la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Or. en

Amendamentul 933
Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent.

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul necesar de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent. Se efectuează o 
analiză amănunțită costuri-beneficii 
pentru a justifica necesitatea de a atinge 
un anumit nivel de securitate a 
aprovizionării, precum și pentru a 
justifica nevoia de a adopta mecanisme de 
asigurare a capacității pentru a atinge 
acest nivel necesar.

Or. en
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Justificare

Nivelul necesar de securitate a aprovizionării ar trebui să fie stabilit ținând seamă de 
valoarea pe care consumatorii o atribuie energiei electrice (VoLL - valoarea pierderilor 
datorate întreruperii), prin concordanța dintre costul marginal de asigurare a 
consumatorilor împotriva întreruperilor și costul întreruperilor incrementale pentru 
consumatori. În ceea ce privește atingerea acestui nivel necesar și întrucât mecanismele de 
asigurare a capacității denaturează piața, acestea ar trebui adoptate numai după verificarea 
atât a necesității lor tehnice, cât și a eficienței lor economice, după evaluarea altor opțiuni 
alternative.

Amendamentul 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent.

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent. În cazul zonelor 
de ofertare transfrontaliere, aceste 
standarde de fiabilitate sunt stabilite în 
comun de către autoritățile relevante.

Or. en

Amendamentul 935
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
pe care acestea îl consideră necesar într-
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într-un mod transparent. un mod transparent și obiectiv. Standardul 
de fiabilitate este stabilit la un nivel 
fezabil din punct de vedere tehnic și 
eficient din punctul de vedere al 
costurilor.

Or. en

Justificare

Este posibil ca, în încercarea de a justifica utilizarea unui mecanism de asigurare a 
capacității, un stat membru să stabilească un standard de fiabilitate inutil de ridicat și 
nerealizabil, care, pentru a fi îndeplinit, ar impune utilizarea unui astfel de mecanism de 
asigurare a capacității. Pentru buna funcționare a piețelor și reducerea la minimum a 
costului energiei electrice pentru consumatori, standardul de fiabilitate ar trebui să fie 
stabilit la nivelul cel mai fezabil din punct de vedere tehnic și eficient din punctul de vedere al 
costurilor.

Amendamentul 936
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent.

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul necesar de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent. Standardul de 
fiabilitate ar trebui să fie stabilit la un 
nivel fezabil din punct de vedere tehnic și
eficient din punctul de vedere al 
costurilor.

Or. en

Amendamentul 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent.

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate pentru a determina nivelul 
necesar de siguranță a alimentării cu 
energie electrică într-un mod transparent.

Or. en

Justificare

Atunci când identifică nivelul necesar de siguranță a alimentării cu energie electrică, statele 
membre vor ține seama de potențialul impact negativ asupra mediului al producerii de 
energie electrică și de nevoia de a evita subvențiile dăunătoare mediului.

Amendamentul 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent.

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul necesar de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent.

Or. en

Amendamentul 939
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității,

1. Statele membre dispun de un 
standard de fiabilitate care să indice nivelul 
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statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent.

dorit de siguranță a alimentării cu energie 
electrică într-un mod transparent.

Or. en

Amendamentul 940
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când pun în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității,
statele membre dispun de un standard de 
fiabilitate care să indice nivelul dorit de 
siguranță a alimentării cu energie electrică 
într-un mod transparent.

1. Statele membre dispun de un 
standard de fiabilitate care să indice nivelul 
dorit de siguranță a alimentării cu energie 
electrică într-un mod transparent.

Or. en

Amendamentul 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 
temeiul articolului 19 alineatul (5).

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 
temeiul articolului 19 alineatul (5), ținând 
seama de principiul necesității și al 
proporționalității și de nevoia de a evita 
impactul negativ al subvențiilor 
dăunătoare mediului și denaturările pieței 
prin crearea unei supracapacități.

Or. en
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Justificare

Atunci când identifică nivelul necesar de siguranță a alimentării cu energie electrică, statele 
membre vor ține seama de potențialul impact negativ asupra mediului al producerii de 
energie electrică și de nevoia de a evita subvențiile dăunătoare mediului.

Amendamentul 942
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 
temeiul articolului 19 alineatul (5).

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 
temeiul articolului 19 alineatul (5), ținând 
seama de evoluția cererii de energie 
electrică, de principiul necesității și al 
proporționalității și de nevoia de a evita 
subvențiile dăunătoare mediului și 
economiei.

Or. en

Amendamentul 943
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 
temeiul articolului 19 alineatul (5).

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 
temeiul articolului 19 alineatul (5), ținând 
seama de principiul necesității și al 
proporționalității și de nevoia de a evita 
impactul negativ al subvențiilor 
dăunătoare mediului.

Or. en
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Amendamentul 944
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 
temeiul articolului 19 alineatul (5).

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare, de statul membru sau de 
autoritatea desemnată de statul membru
pe baza metodologiei în temeiul 
articolului 19 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 945
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 
temeiul articolului 19 alineatul (5).

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza unei metodologii
convenite, cum este cea în temeiul 
articolului 19 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 946
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către autoritatea națională de 
reglementare pe baza metodologiei în 

2. Standardul de fiabilitate este stabilit 
de către statul membru sau de autoritatea
desemnată de statul membru pe baza 
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temeiul articolului 19 alineatul (5). metodologiei în temeiul articolului 19 
alineatul (5).

Or. en

Justificare

Preferăm ca standardul de fiabilitate să fie stabilit fie direct de către statul membru, fie 
indirect de către autoritatea desemnată a statului membru.

Amendamentul 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Standardul de fiabilitate se 
calculează pe baza valorii pierderilor 
datorate întreruperii alimentării cu 
energie electrică și a costului unei noi 
intrări într-un anumit interval de timp.

3. Standardul de fiabilitate se 
calculează pe baza costului unei noi intrări 
într-un anumit interval de timp.

Or. en

Amendamentul 948
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Parametrii care determină volumul 
de capacitate achiziționat în cadrul 
mecanismului de asigurare a capacității se 
aprobă de către autoritatea de reglementare 
națională.

4. Parametrii care determină volumul 
de capacitate achiziționat în cadrul 
mecanismului de asigurare a capacității se 
aprobă de către autoritatea competentă.

Or. en
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Amendamentul 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. În cazul în care acest lucru este 
posibil din punct de vedere tehnic, 
mecanismele de asigurare a capacității 
sunt deschise participării transfrontaliere 
directe a altor state membre, cu condiția să 
existe o racordare directă la nivel de rețea 
între aceste state membre și zona de 
ofertare care aplică mecanismul. În acest 
caz, participarea transfrontalieră directă 
este deschisă furnizorilor de capacitate 
situați în statele membre în cauză, iar 
atunci când acest lucru nu este posibil, 
este deschisă interconexiunilor cu statul 
membru care pune în aplicare 
mecanismul de asigurare a capacității.

Or. fr

Amendamentul 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării transfrontaliere directe, prin 
care capacitățile situate într-un alt stat 
membru, cu condiția să existe o racordare 
la nivel de rețea între statul membru 
respectiv sau liniile de interconexiune să 
poată fi certificate în mecanismul de 
asigurare a capacității și remunerate 
pentru participarea lor, sub rezerva 
limitărilor menționate la alineatul (2) și la 
alineatul (2a).
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Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată determina normele de participare transfrontalieră în 
mecanismul lor de asigurare a capacității cu un grad necesar de flexibilitate.

Amendamentul 951
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel 
de rețea între statul membru respectiv și 
zona de ofertare care aplică mecanismul.

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării transfrontaliere directe, prin 
care capacitățile situate într-un alt stat 
membru sau liniile de interconexiune să 
poată fi certificate în mecanismul de 
asigurare a capacității și remunerate 
pentru participarea lor, sub rezerva 
limitărilor menționate la alineatul (2) și la 
alineatul (2a).

Or. en

Amendamentul 952
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel 
de rețea între statul membru respectiv și 
zona de ofertare care aplică mecanismul.

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării transfrontaliere directe, prin 
care capacitățile situate într-un alt stat 
membru și/sau liniile de interconexiune să 
poată fi certificate în mecanismul de 
asigurare a capacității și remunerate 
pentru participarea lor, sub rezerva 
limitărilor menționate la alineatul (2a).
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Or. en

Amendamentul 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel 
de rețea între statul membru respectiv și 
zona de ofertare care aplică mecanismul.

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, în 
măsura în care capacitatea situată într-un 
alt stat membru poate fi certificată în 
mecanismul de asigurare a capacității 
vizat ținând cont de limitele prevăzute la 
alineatele (2) și (2a).

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să poată specifica normele privind participarea capacității 
transfrontaliere la mecanismele de asigurare a capacității, menținând un anumit nivel de 
flexibilitate în aplicarea criteriilor adoptate.

Amendamentul 954
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Toate mecanismele de asigurare a 
capacității în afară de rezervele strategice 
sunt deschise participării directe a 
furnizorilor de capacitate situați într-un alt 
stat membru, cu condiția să existe o 
racordare la nivel de rețea între statul 
membru respectiv și zona de ofertare care 
aplică mecanismul.
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Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe o excepție pentru rezervele strategice.

Amendamentul 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare fizică la 
nivel de rețea între statul membru respectiv 
și zona de ofertare care aplică mecanismul.

Or. en

Amendamentul 956
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Mecanismele de asigurare a 
capacității și rezervele strategice sunt 
deschise participării directe a furnizorilor 
de capacitate situați într-un alt stat 
membru, cu condiția să existe o racordare 
la nivel de rețea între statul membru 
respectiv și zona de ofertare care aplică 
mecanismul.

Or. en
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Amendamentul 957
András Gyürk, György Hölvényi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice pot fi deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

Or. en

Amendamentul 958
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Mecanismele sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei de la articolul 21 alineatul (1) exclude participarea transfrontalieră la 
mecanismul de asigurare a capacității pentru rezerva strategică. Această excepție nu este 
justificată nicăieri în propunere și, în opinia noastră, nu există nici vreun motiv teoretic 
pentru această excepție. Rezerva strategică este forma standard a mecanismului de asigurare 
a capacității, în care participarea transfrontalieră poate aduce o eficiență sporită. În ceea ce 
privește rezerva strategică, această temă este de interes special și aduce o nouă posibilitate 
de a partaja în mod eficient excedentul de adecvare a producției aferent țărilor învecinate.
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Amendamentul 959
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Mecanismele sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

Or. en

Amendamentul 960
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Mecanismele sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

Or. en

Amendamentul 961
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 

1. Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt deschise participării directe 
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participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

a furnizorilor de capacitate situați într-un 
alt stat membru, cu condiția să existe o 
racordare la nivel de rețea între statul 
membru respectiv și zona de ofertare care 
aplică mecanismul.

Or. en

Justificare

Participarea transfrontalieră ar trebui să se aplice pentru toate tipurile de mecanisme 
destinate asigurării siguranței alimentării cu energie electrică, inclusiv pentru rezervele 
strategice.

Amendamentul 962
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel de 
rețea între statul membru respectiv și zona 
de ofertare care aplică mecanismul.

1. Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt deschise participării directe 
a furnizorilor de capacitate situați într-un 
alt stat membru, cu condiția să existe o 
racordare la nivel de rețea între statul 
membru respectiv și zona de ofertare care 
aplică mecanismul.

Or. en

Amendamentul 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Alte mecanisme în afară de 
rezervele strategice sunt deschise 
participării directe a furnizorilor de 
capacitate situați într-un alt stat membru, 
cu condiția să existe o racordare la nivel 
de rețea între statul membru respectiv și 

1. Mecanismele sunt deschise 
participării transfrontaliere directe a 
furnizorilor de capacitate situați într-un alt 
stat membru în funcție de nivelul de 
interconectare dintre statul membru 
respectiv și zona de ofertare care aplică 
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zona de ofertare care aplică mecanismul. mecanismul.

Or. en

Amendamentul 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă care poate asigura o 
performanță tehnică echivalentă cu cea a 
capacităților interne are șansa să participe 
la același proces concurențial ca și 
capacitatea internă.

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă eligibilă care poate 
asigura o contribuție echivalentă la
adecvarea sistemului lor ca și capacitățile
interne are șansa să participe la același 
proces concurențial ca și capacitatea 
internă.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată determina normele de participare transfrontalieră în
mecanismul lor de asigurare a capacității cu un grad necesar de flexibilitate.

Amendamentul 965
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă care poate asigura o 
performanță tehnică echivalentă cu cea a 
capacităților interne are șansa să participe 
la același proces concurențial ca și 
capacitatea internă.

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă eligibilă care poate 
asigura o contribuție echivalentă la
adecvarea sistemului lor ca și capacitățile
interne are șansa să participe la același 
proces concurențial ca și capacitatea 
internă.

Or. en
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Amendamentul 966
András Gyürk, György Hölvényi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă care poate asigura o 
performanță tehnică echivalentă cu cea a 
capacităților interne are șansa să participe 
la același proces concurențial ca și 
capacitatea internă.

2. Statele membre se pot asigura că 
capacitatea externă eligibilă care poate 
asigura o contribuție echivalentă la
adecvarea sistemului lor cu capacitățile
interne are șansa să participe la același 
proces concurențial ca și capacitatea 
internă.

Or. en

Justificare

Deschiderea obligatorie către capacitatea externă ar putea interfera cu obiectivele politicii 
energetice interne. Stimulentele pentru construirea unor noi centrale electrice interne pot 
scădea considerabil.

Amendamentul 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă care poate asigura o 
performanță tehnică echivalentă cu cea a 
capacităților interne are șansa să participe 
la același proces concurențial ca și 
capacitatea internă.

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă autorizată care poate 
asigura o contribuție la sistem echivalentă 
cu cea a capacităților interne are șansa să 
participe la același proces concurențial ca 
și capacitatea internă.

Or. pl
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Justificare

Statele membre ar trebui să poată specifica normele privind participarea capacității 
transfrontaliere la mecanismele de asigurare a capacității, menținând un anumit nivel de 
flexibilitate în aplicarea criteriilor adoptate.

Amendamentul 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă care poate asigura o 
performanță tehnică echivalentă cu cea a 
capacităților interne are șansa să participe 
la același proces concurențial ca și 
capacitatea internă.

2. Statele membre se asigură că 
capacitatea externă eligibilă care poate 
asigura o performanță tehnică echivalentă 
cu cea a capacităților interne are șansa să 
participe la același proces concurențial ca 
și capacitatea internă.

Or. fr

Amendamentul 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru care aplică 
mecanismul poate limita participarea 
transfrontalieră directă numai la:

(a) zonele de ofertare cu o racordare 
directă la nivel de rețea între zona de 
ofertare respectivă și zona de ofertare 
care aplică mecanismul;

(b) zonele de ofertare care nu aplică o 
rezervă strategică;

(c) furnizorii de capacitate care nu 
participă încă la alt mecanism de 
asigurare a capacității pentru aceeași 
perioadă de furnizare.
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În cazurile specifice în care se aplică 
respectivele limitări, statele membre țin 
seama, totuși, în cerințele lor în materie 
de capacitate, de contribuția acelor 
capacități neeligibile la adecvarea 
sistemului lor.

Or. en

Justificare

Statul membru ar trebui să aibă dreptul de a limita participarea transfrontalieră a 
furnizorilor de capacitate dintr-o zonă de ofertare care aplică o rezervă strategică.

Amendamentul 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Un stat membru care aplică un 
mecanism de asigurare a capacității poate 
limita participarea directă a capacității 
transfrontaliere:

a. doar la acele zone de preț care au 
legătură directă cu zona de preț în care se 
aplică mecanismul de asigurare a 
capacității;

b. doar la acele zone de preț care nu 
aplică un mecanism de asigurare a unei 
rezerve strategice;

c. doar la acei furnizori de capacitate care 
nu participă la niciun alt mecanism de 
asigurare a capacității în aceeași perioadă 
de aprovizionare.

În cazuri specifice în care se aplică 
limitele menționate mai sus, statele 
membre iau în calcul contribuția la 
adecvarea producției pentru acele 
capacități care ar fi putut participa dacă 
nu s-ar fi aplicat limitele.
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Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să poată specifica normele privind participarea capacității 
transfrontaliere la mecanismele de asigurare a capacității, menținând un anumit nivel de 
flexibilitate în aplicarea criteriilor adoptate.

Amendamentul 971
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statul membru care aplică 
mecanismul poate limita participarea 
transfrontalieră directă:

(a) numai la zonele de ofertare cu o 
racordare directă la nivel de rețea între 
zona de ofertare respectivă și zona de 
ofertare care aplică mecanismul;

(b) singurele zonele de ofertare care nu 
aplică o rezervă strategică;

(c) numai la furnizorii de capacitate care 
nu participă încă la alt mecanism de 
asigurare a capacității pentru aceeași 
perioadă de furnizare. În cazurile 
specifice în care se aplică respectivele 
limitări, statele membre vor ține seama, 
totuși, în cerințele lor în materie de 
capacitate, de contribuția acelor capacități 
neeligibile la adecvarea sistemului lor.

Or. en

Amendamentul 972
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2a. Statul membru care aplică 
mecanismul poate limita participarea 
transfrontalieră directă numai la:

(a) zonele de ofertare cu o racordare 
directă la nivel de rețea între zona de 
ofertare respectivă și zona de ofertare 
care aplică mecanismul;

(b) zonele de ofertare care nu aplică o 
rezervă strategică;

(c) furnizorii de capacitate care nu 
participă încă la alt mecanism de 
asigurare a capacității pentru aceeași 
perioadă de furnizare.

Or. en

Amendamentul 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre nu restricționează 
participarea capacității situate pe teritoriul
lor la mecanismele de asigurare a 
capacității ale altor state membre.

3. Statele membre nu restricționează 
participarea capacității situate pe teritoriul 
lor la mecanismele de asigurare a 
capacității ale altor state membre. Cu toate 
acestea, ar trebui să se rețină faptul că, de 
preferință, capacitatea națională își 
acoperă nevoile din surse interne în 
perioadele deosebit de dificile.

Or. de

Justificare

Dacă apar presiuni deosebite, capacitatea națională ar trebui folosită în principal în statul 
membru în cauză.

Amendamentul 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
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Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre nu restricționează 
participarea capacității situate pe teritoriul 
lor la mecanismele de asigurare a 
capacității ale altor state membre.

3. Statele membre nu restricționează 
participarea furnizorilor de capacitate 
eligibili situați pe teritoriul lor la 
mecanismele de asigurare a capacității ale 
altor state membre.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată determina normele de participare transfrontalieră în 
mecanismul lor de asigurare a capacității cu un grad necesar de flexibilitate.

Amendamentul 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre nu restricționează 
participarea capacității situate pe teritoriul 
lor la mecanismele de asigurare a 
capacității ale altor state membre.

3. Statele membre nu restricționează 
participarea capacității autorizate situate 
pe teritoriul lor la mecanismele de 
asigurare a capacității ale altor state 
membre.

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să poată specifica normele privind participarea capacității 
transfrontaliere la mecanismele de asigurare a capacității, menținând un anumit nivel de 
flexibilitate în aplicarea criteriilor adoptate.

Amendamentul 976
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre nu restricționează 
participarea capacității situate pe teritoriul 
lor la mecanismele de asigurare a 
capacității ale altor state membre.

3. Statele membre nu restricționează 
participarea furnizorilor de capacitate 
eligibili situați pe teritoriul lor la 
mecanismele de asigurare a capacității ale 
altor state membre.

Or. en

Amendamentul 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Participarea transfrontalieră la 
mecanismele de asigurare a capacității la 
nivelul întregii pieți nu modifică, nu 
alterează și nu afectează în niciun alt mod 
programele interzonale și fluxurile fizice 
dintre statele membre care sunt determinate 
exclusiv de rezultatul alocării capacității în 
temeiul articolului 14.

4. Participarea transfrontalieră la 
mecanismele de asigurare a capacității nu 
modifică, nu alterează și nu afectează în 
niciun alt mod programele interzonale și 
fluxurile fizice dintre statele membre care 
sunt determinate exclusiv de rezultatul 
alocării capacității în temeiul 
articolului 14.

Or. fr

Amendamentul 978
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Participarea transfrontalieră la 
mecanismele de asigurare a capacității la
nivelul întregii pieți nu modifică, nu 
alterează și nu afectează în niciun alt mod 
programele interzonale și fluxurile fizice 
dintre statele membre care sunt determinate 
exclusiv de rezultatul alocării capacității în 
temeiul articolului 14.

4. Participarea transfrontalieră la 
mecanismele de asigurare a capacității nu 
modifică, nu alterează și nu afectează în 
niciun alt mod programele interzonale și 
fluxurile fizice dintre statele membre care 
sunt determinate exclusiv de rezultatul 
alocării capacității în temeiul 
articolului 14.
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Or. en

Amendamentul 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Participarea transfrontalieră la 
mecanismele de asigurare a capacității la 
nivelul întregii pieți nu modifică, nu 
alterează și nu afectează în niciun alt mod 
programele interzonale și fluxurile fizice 
dintre statele membre care sunt determinate 
exclusiv de rezultatul alocării capacității în 
temeiul articolului 14.

4. Participarea transfrontalieră la 
mecanismele de asigurare a capacității nu 
modifică, nu alterează și nu afectează în 
niciun alt mod programele interzonale și 
fluxurile fizice dintre statele membre care 
sunt determinate exclusiv de rezultatul 
alocării capacității în temeiul 
articolului 14.

Or. en

Amendamentul 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de 
indisponibilitate, și fac obiectul a două 
sau mai multe plăți de indisponibilitate în 
caz de penurie simultană în două sau mai 
multe zone de ofertare în care este 
contractat furnizorul de capacitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 981
Massimiliano Salini
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de 
indisponibilitate, și fac obiectul a două 
sau mai multe plăți de indisponibilitate în 
caz de penurie simultană în două sau mai 
multe zone de ofertare în care este 
contractat furnizorul de capacitate.

5. Furnizorii de capacitate nu trebuie 
să fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceeași perioadă de 
furnizare.

Or. en

Amendamentul 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate, 
și fac obiectul a două sau mai multe plăți 
de indisponibilitate în caz de penurie 
simultană în două sau mai multe zone de 
ofertare în care este contractat furnizorul 
de capacitate.

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la un singur 
mecanism în afara pieței interne pentru 
aceeași perioadă de furnizare. Ei fac 
obiectul unor plăți de indisponibilitate în 
caz de indisponibilitate.

Or. de

Justificare

Furnizorii de capacitate ar trebui să fie în măsură să participe la un singur mecanism în 
afara pieței interne pentru aceeași perioadă de furnizare. Dacă furnizorii de capacitate ar 
participa la mai multe mecanisme în afara pieței interne pentru aceeași perioadă de 
furnizare, ar exista riscul să nu fie disponibilă capacitatea necesară.
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Amendamentul 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate, 
și fac obiectul a două sau mai multe plăți 
de indisponibilitate în caz de penurie 
simultană în două sau mai multe zone de 
ofertare în care este contractat furnizorul 
de capacitate.

5. Fără a aduce atingere limitelor 
menționate la alineatul (2), furnizorii de 
capacitate trebuie să fie în măsură să 
participe la mai multe mecanisme pentru 
aceleași perioadă de furnizare. Ei fac 
obiectul unor plăți de indisponibilitate în 
caz de indisponibilitate.
.

Or. pl

Justificare

Statele membre ar trebui să poată specifica normele privind participarea capacității 
transfrontaliere la mecanismele de asigurare a capacității, menținând un anumit nivel de 
flexibilitate în aplicarea criteriilor adoptate.

Amendamentul 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate, 
și fac obiectul a două sau mai multe plăți 
de indisponibilitate în caz de penurie 
simultană în două sau mai multe zone de 
ofertare în care este contractat furnizorul 

5. Furnizorii de capacitate nu trebuie 
să fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceeași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate.
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de capacitate.

Or. en

Amendamentul 985
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate, 
și fac obiectul a două sau mai multe plăți 
de indisponibilitate în caz de penurie 
simultană în două sau mai multe zone de 
ofertare în care este contractat furnizorul 
de capacitate.

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceeași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate, 
și fac obiectul a două sau mai multe plăți 
de indisponibilitate în caz de penurie 
simultană în două sau mai multe zone de 
ofertare în care este contractat furnizorul 
de capacitate. Furnizorii de capacitate 
sunt autorizați să participe cu nu mai 
mult decât capacitatea lor maximă 
disponibilă.

Or. en

Justificare

Deși un furnizor de capacitate trebuie să fie în măsură să participe la mai mult de un 
mecanism pentru aceeași perioadă de livrare, furnizorilor de capacitate nu li se permite să 
participe cu mai mult decât capacitatea lor maximă disponibilă, pentru a nu pune în pericol 
securitatea aprovizionării.

Amendamentul 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
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furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate, 
și fac obiectul a două sau mai multe plăți 
de indisponibilitate în caz de penurie 
simultană în două sau mai multe zone de 
ofertare în care este contractat furnizorul 
de capacitate.

furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate 
sau în caz de incapacitate de a-și îndeplini 
toate angajamentele asumate.

Or. fr

Amendamentul 987
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate, 
și fac obiectul a două sau mai multe plăți 
de indisponibilitate în caz de penurie 
simultană în două sau mai multe zone de 
ofertare în care este contractat furnizorul 
de capacitate.

5. Fără a aduce atingere limitărilor 
stabilite la alineatul (2), furnizorii de 
capacitate trebuie să fie în măsură să 
participe la mai multe mecanisme pentru 
aceeași perioadă de furnizare. Ei fac 
obiectul unor plăți de indisponibilitate în 
caz de indisponibilitate în temeiul 
normelor comune menționate la 
alineatul 10 litera (d), în caz de 
indisponibilitate.

Or. en

Amendamentul 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Furnizorii de capacitate trebuie să 
fie în măsură să participe la mai multe 
mecanisme pentru aceleași perioadă de 
furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de 
indisponibilitate în caz de indisponibilitate, 
și fac obiectul a două sau mai multe plăți 

5. Fără a aduce atingere limitărilor 
stabilite la alineatul (2), furnizorii de 
capacitate trebuie să fie în măsură să 
participe la mai multe mecanisme pentru 
aceeași perioadă de furnizare. Ei fac 
obiectul unor plăți de indisponibilitate în 
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de indisponibilitate în caz de penurie 
simultană în două sau mai multe zone de 
ofertare în care este contractat furnizorul 
de capacitate.

caz de indisponibilitate în temeiul 
normelor comune menționate la 
alineatul 10 litera (d), în caz de 
indisponibilitate.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să fie autorizate să stabilească normele de participare 
transfrontalieră la mecanismul lor de asigurare a capacității, cu gradul de flexibilitate 
necesar.

Amendamentul 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32 
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a 
sistemului unde se aplică mecanismul și a 
sistemului în care este situată capacitatea 
externă. Trebuie efectuat un calcul pentru 
fiecare graniță a zonei de ofertare.

eliminat

Or. de

Justificare

Nu este deloc clar ce valoare adăugată s-ar crea prin instituirea centrelor operaționale 
regionale. ENTSO pentru energie electrică reprezintă o grupare existentă a operatorilor de 
transport și de sistem la nivel european. Un organism suplimentar ar putea crea sarcini 
administrative și birocratice disproporționat de ridicate. Structurile duble trebuie evitate.

Amendamentul 990
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32 
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

6. Acolo unde sunt puse în aplicare 
mecanisme de asigurare a capacității, 
operatorii de transport și de sistem oferă 
autorităților de reglementare în cauză 
asistență pentru a calcula capacitatea 
maximă de intrare disponibilă pentru 
participarea capacității externe, ținând 
seama de disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

Or. fr

Amendamentul 991
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32 
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

6. Operatorii de transport și de sistem 
calculează anual, în coordonare cu
operatorii de transport și de sistem vizați,
capacitatea maximă de intrare disponibilă 
pentru participarea capacității externe, 
ținând seama de disponibilitatea de 
interconectare preconizată și de 
probabilitatea suprasolicitării în același 
timp a sistemului unde se aplică 
mecanismul și a sistemului în care este 
situată capacitatea externă. Trebuie 
efectuat un calcul pentru fiecare graniță a 
zonei de ofertare.

Or. en
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Amendamentul 992
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

6. Operatorii de transport și de sistem 
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

Or. en

Amendamentul 993
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

6. Operatorii de transport și de sistem 
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

Or. en
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Amendamentul 994
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

6. Operatorii de transport și de sistem 
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

Or. en

Amendamentul 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

6. Operatorii de transport și de sistem 
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

Or. en
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Justificare

Având în vedere faptul că centrelor de coordonare a securității la nivel regional nu le-ar fi 
încredințată competența de a calcula capacitatea maximă de intrare disponibilă pentru 
participarea capacității externe la mecanismul de asigurare a capacității, această dispoziție 
ar trebui modificată în consecință.

Amendamentul 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

6. Operatorii de transport și de sistem
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

Or. pl

Justificare

Această competență ar trebui să revină în continuare statelor membre.

Amendamentul 997
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32
calculează anual capacitatea maximă de 

6. Operatorul de transport și de 
sistem relevant calculează anual 
capacitatea maximă de intrare disponibilă 
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intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

pentru participarea capacității externe, 
ținând seama de disponibilitatea de 
interconectare preconizată și de 
probabilitatea suprasolicitării în același 
timp a sistemului unde se aplică 
mecanismul și a sistemului în care este 
situată capacitatea externă. Trebuie 
efectuat un calcul pentru fiecare graniță a 
zonei de ofertare.

Or. en

Amendamentul 998
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32
calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

6. Operatorul de transport și de 
sistem relevant calculează anual 
capacitatea maximă de intrare disponibilă 
pentru participarea capacității externe, 
ținând seama de disponibilitatea de 
interconectare preconizată și de 
probabilitatea suprasolicitării în același 
timp a sistemului unde se aplică 
mecanismul și a sistemului în care este 
situată capacitatea externă. Trebuie 
efectuat un calcul pentru fiecare graniță a 
zonei de ofertare.

Or. en

Amendamentul 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele operaționale regionale 
înființate în temeiul articolului 32

6. Acolo unde se aplică sisteme de 
asigurare a capacității, operatorii de 
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calculează anual capacitatea maximă de 
intrare disponibilă pentru participarea 
capacității externe, ținând seama de 
disponibilitatea de interconectare 
preconizată și de probabilitatea 
suprasolicitării în același timp a sistemului 
unde se aplică mecanismul și a sistemului 
în care este situată capacitatea externă. 
Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare 
graniță a zonei de ofertare.

transport și de sistem calculează 
capacitatea maximă de intrare disponibilă 
pentru participarea capacității externe, 
ținând seama de disponibilitatea de 
interconectare preconizată și de 
probabilitatea suprasolicitării în același 
timp a sistemului unde se aplică 
mecanismul și a sistemului în care este 
situată capacitatea externă. Trebuie 
efectuat un calcul pentru fiecare graniță a 
zonei de ofertare.

Or. en

Amendamentul 1000
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Orice diferență dintre costul 
capacității externe și costul capacității 
interne care rezultă prin alocarea 
menționată la alineatul (7) revine 
operatorilor de transport și de sistem și se 
împarte între aceștia conform 
metodologiei menționate la alineatul (10) 
litera (b). Operatorii de transport și de 
sistem utilizează aceste venituri pentru 
scopurile prevăzute la articolul 17 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Orice diferență dintre costul 8. Toate veniturile care le revin 
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capacității externe și costul capacității 
interne care rezultă prin alocarea 
menționată la alineatul (7) revine 
operatorilor de transport și de sistem și se 
împarte între aceștia conform metodologiei 
menționate la alineatul (10) litera (b). 
Operatorii de transport și de sistem 
utilizează aceste venituri pentru scopurile 
prevăzute la articolul 17 alineatul (2).

operatorilor de transport și de sistem ca 
urmare a alocării menționate la alineatul 
(7) se împarte între aceștia conform unei 
metodologii aprobate de autoritatea de 
reglementare a statului membru în care se 
aplică mecanismul de asigurare a 
capacității, după obținerea avizului 
autorităților de reglementare din statele 
membre vecine. Operatorii de transport și 
de sistem utilizează aceste venituri pentru 
scopurile prevăzute la articolul 17 
alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Operatorul de transport și de 
sistem de unde este situată capacitatea 
externă:

9. Operatorii de sistem de unde este 
situată capacitatea externă:

Or. fr

Amendamentul 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește dacă furnizorii de 
capacitate interesați pot oferi performanța 
tehnică necesară pentru mecanismul de 
asigurare a capacității la care aceștia 
intenționează să participe și înregistrează 
furnizorii de capacitate în registru ca 
furnizori de capacitate eligibili.

(a) stabilesc dacă furnizorii de 
capacitate interesați pot oferi performanța 
tehnică necesară pentru mecanismul de 
asigurare a capacității la care aceștia 
intenționează să participe și înregistrează 
furnizorii de capacitate în registru ca 
furnizori de capacitate eligibili;
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Or. fr

Amendamentul 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuează verificări privind 
disponibilitatea, dacă este cazul.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o metodologie de calculare a
capacității maxime de intrare pentru 
participarea transfrontalieră menționată la 
alineatul (6);

(a) principii pentru evaluarea
capacității maxime de intrare pentru 
participarea transfrontalieră menționată la 
alineatul (6);

Or. fr

Amendamentul 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o metodologie de împărțire a 
veniturilor menționate la alineatul (8);

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) norme comune pentru efectuarea 
verificărilor privind disponibilitatea 
menționate la alineatul (9) litera (b);

(c) principii comune pentru efectuarea 
verificărilor privind disponibilitatea 
menționate la alineatul (9) litera (b);

Or. fr

Amendamentul 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) norme comune pentru identificarea 
situațiilor în care devine exigibilă o plată 
de indisponibilitate;

(d) principii comune pentru 
identificarea situațiilor în care devine 
exigibilă o plată de indisponibilitate;

Or. fr

Amendamentul 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) norme comune pentru identificarea 
capacității eligibile pentru participare 
menționată la alineatul (9) litera (a).

(f) principii comune pentru 
identificarea capacității eligibile pentru 
participare menționată la alineatul (9) litera 
(a).

Or. fr
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Amendamentul 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Agenția verifică dacă capacitățile 
au fost calculate în conformitate cu 
metodologia menționată la alineatul (10) 
litera (a).

11. Agenția verifică dacă capacitățile 
au fost calculate în conformitate cu 
principiile menționate la alineatul (10) 
litera (a).

Or. fr

Amendamentul 1011
Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de 
stat.

1. Mecanismele de asigurare a 
capacității, altele decât rezerva strategică:

(a) nu creează denaturări inutile ale pieței 
și nu limitează comerțul transfrontalier;

(b) nu depășesc ceea ce este necesar
pentru a aborda problema privind 
adecvarea în statele membre și se 
desfășoară în conformitate cu 
metodologia UE privind adecvarea,
elaborată de ENTSO-E;
(c) selectează furnizorii de capacitate prin 
intermediul unui proces transparent, 
nediscriminatoriu și bazat pe piață;
(d) sunt neutre din punctul de vedere al 
tehnologiei;
(e) sunt temporare și aprobate de Comisie 
pentru o perioadă de cel mult cinci ani;
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(f) aplică produse de capacitate care sunt 
emise pentru o perioadă de cel mult doi 
ani;
(g) oferă stimulente astfel încât furnizorii 
de capacitate să fie disponibili în 
momentele preconizate de suprasolicitare 
a sistemului;
(h) asigură că remunerația este 
determinată printr-un proces bazat pe 
piață;
(i) stabilesc condițiile tehnice necesare 
participării furnizorilor de capacitate 
înaintea procesului de selecție;
(j) sunt deschise participării tuturor 
resurselor, inclusiv energiei din surse 
regenerabile, stocării și managementului 
cererii de energie care pot asigura 
performanța tehnică necesară;
(k) aplică sancțiuni adecvate furnizorilor 
de capacitate atunci când nu sunt 
disponibili în caz de suprasolicitare a 
sistemelor;
(l) nu sunt deschise pentru capacitatea de 
producere cu emisii de 450 g CO2/kWh 
sau mai mult la momentul intrării în 
vigoare a prezentului regulament;
(m) sunt eliminate treptat sau cel puțin 
sunt reduse treptat la o rezervă strategică 
după o perioadă de timp prestabilită, pe 
baza implementării depline a măsurilor 
prezentate în foaia de parcurs în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

Or. en

Justificare

(b) Statele membre își desfășoară propriile evaluări și studii ale adecvării pe baza cărora își 
fundamentează deciziile cu privire la introducerea sau neintroducerea mecanismelor de 
asigurare a capacității în sistemul lor. Normele comune și metodologiile UE pentru 
evaluarea adecvării producției sunt foarte necesare. (l) Stabilirea unui standard de 
performanță privind emisiile este strâns legată de stabilirea unor praguri ambițioase realiste.

Amendamentul 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de 
stat.

1. Mecanismele de asigurare a 
capacității, altele decât rezervele 
strategice:

(a) nu creează denaturări inutile ale pieței 
și nu limitează comerțul transfrontalier;

(b) nu depășesc ceea ce este necesar
pentru a aborda problema privind 
adecvarea
(c) selectează furnizorii de capacitate prin 
intermediul unui proces transparent, 
nediscriminatoriu și bazat pe piață;
(d) se bazează pe piață și sunt neutre din 
punct de vedere tehnologic
(e) sunt temporare și aprobate de Comisie 
pentru cel mult cinci ani
((f) aplică produse de capacitate care sunt 
emise pentru o perioadă de cel mult doi 
ani
(g) oferă stimulente pentru ca furnizorii 
de capacitate să fie disponibili în 
perioadele de suprasolicitare preconizată 
a sistemelor;
(h) asigură că remunerația este 
determinată printr-un proces bazat pe 
piață;
(i) stabilesc condițiile tehnice necesare 
participării furnizorilor de capacitate 
înaintea procesului de selecție;
(j) sunt deschise participării tuturor 
resurselor, inclusiv energiei din surse 
regenerabile, stocării și managementului 
cererii de energie care pot asigura 
performanța tehnică necesară;
(k) aplică sancțiuni adecvate furnizorilor 
de capacitate atunci când nu sunt 
disponibili în caz de suprasolicitare a 
sistemelor.
(l) nu sunt deschise pentru capacitatea de 
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producere cu emisii de 550 g CO2/kWh 
sau mai mult la momentul intrării în 
vigoare a prezentului regulament.
(m) sunt eliminate treptat sau cel puțin 
sunt reduse treptat la o rezervă strategică 
după o perioadă de timp prestabilită, pe 
baza implementării depline a măsurilor 
prezentate în foaia de parcurs în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1013
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce temporar
mecanisme de asigurare a capacității, ca 
ultimă soluție. Comisia poate adopta o 
decizie care să permită aprobarea 
mecanismului de asigurare a capacității 
solicitat, sub rezerva dispozițiilor 
prezentului articol și a normelor Uniunii 
privind ajutoarele de stat. Înainte de a lua 
o decizie, Comisia informează toate statele 
membre cu privire la aceste solicitări, 
ținând seama de confidențialitate. Decizia 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Comisia poate include în 
decizia sa condițiile de punere în aplicare 
a mecanismului de asigurare a 
capacității. Sunt excluse remediile care se 
bazează pe restricționarea producerii de 
energie din surse regenerabile, pe 
debranșări forțate ale consumatorilor 
casnici sau pe limitarea tarifelor 
fixe/dispecerizării pentru prosumatori la 
scară mică. Decizia este limitată în timp și 
conține un calendar detaliat cu măsurile 
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de eliminare treptată a mecanismului de 
asigurare a capacității, precum și data 
prevăzută pentru expirarea mecanismului 
de asigurare a capacității.

Or. en

Justificare

Dacă nu sunt bine concepute și nu au un caracter temporar, mecanismele de asigurare a 
capacității pot să creeze denaturări importante ale pieței. Acestea nu sunt utilizate ca ancoră 
de salvare pentru capacitatea de producere convențională și sunt introduse doar ca ultimă 
soluție.

Amendamentul 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele 
rămase care nu pot fi eliminate prin 
măsurile prevăzute la articolul 18 
alineatul (3), statele membre pot introduce 
mecanisme de asigurare a capacității, sub 
rezerva dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

1. Statele membre pot introduce 
mecanisme de asigurare a capacității, sub 
rezerva dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 1015
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității.
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normelor Uniunii privind ajutoarele de 
stat.

Or. en

Amendamentul 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de 
stat.

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității.

Or. pl

Justificare

Alimentarea cu energie este tot un mecanism al pieței.

Amendamentul 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de 
stat.

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității.
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Or. en

Justificare

Definiția ajutorului de stat ar trebui aplicată în conformitate cu abordarea dinamică bazată 
pe piață, reflectând faptul că plățile bazate pe capacitate nu ar crea un avantaj economic, 
deoarece constituie o remunerație pentru contribuția la securitatea aprovizionării. În acest 
sens, un mecanism de asigurare a capacității nu ar constitui o subvenție pentru producători și 
resursele legate de răspunsul părții de consum, ci un instrument echitabil destinat să 
partajeze responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării între furnizorii de capacități și 
operatorii de transport și de sistem.

Amendamentul 1018
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de 
stat.

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre elaborează un plan care 
prevede măsuri adecvate pentru a aborda 
aceste aspecte, care să fie puse în aplicare 
în decursul unei perioade maxime de 
cinci ani.

Or. en

Amendamentul 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de 

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre elaborează un plan care 
prevede măsuri adecvate pentru a aborda 
aceste aspecte, care să fie puse în aplicare 
în decursul unei perioade maxime de 
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stat. cinci ani.

Or. en

Amendamentul 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate prin măsurile 
prevăzute la articolul 18 alineatul (3), 
statele membre pot introduce mecanisme 
de asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

1. Pentru a aborda problemele rămase 
care nu pot fi eliminate din punct de 
vedere economic prin măsurile prevăzute 
la articolul 18 alineatul (3), statele membre 
pot introduce mecanisme de asigurare a 
capacității, sub rezerva dispozițiilor 
prezentului articol și a normelor Uniunii 
privind ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 1021
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul prevăzut la alineatul (1) vizează 
abordarea structurală și permanentă a 
unei probleme privind adecvarea 
resurselor prin intermediul uneia sau mai 
multora dintre următoarele:

(a) capacitatea suplimentară de producere 
de energie din surse regenerabile;

(b) eficiența energetică;

(c) răspunsul părții de consum;

(d) stocare;

(e) interconectare.
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Or. en

Amendamentul 1022
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când concep mecanisme de 
asigurare a capacității, statele membre 
includ o clauză de ieșire, o dispoziție care 
permite o eliminare treptată eficientă a 
unui mecanism de asigurare a capacității 
în cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor dovedește că problema privind 
adecvarea nu mai este de actualitate.

Or. en

Amendamentul 1023
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – punctul 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În așteptarea punerii în aplicare a 
planului prevăzut la alineatul (1), statele 
membre pot introduce mecanisme de 
asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de 
stat.

Or. en

Amendamentul 1024
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – punctul 3 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La conceperea mecanismelor de 
asigurare a capacității, statele membre 
acordă prioritate resurselor în funcție de 
beneficiile sociale, economice și de mediu 
pe care le oferă.

Or. en

Amendamentul 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Planul prevăzut la alineatul (1) 
vizează abordarea structurală și 
permanentă a unei probleme privind 
adecvarea resurselor, în special prin 
planificarea sprijinului și a investițiilor 
în:

(a) capacitatea suplimentară de producere 
de energie din surse regenerabile;

(b) eficiența energetică;

(c) răspunsul părții de consum;

(d) stocare;

(e) interconectare.

Or. en

Amendamentul 1026
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Mecanismele de asigurare a 
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capacității pot fi introduse doar atunci 
când sunt: bazate pe piață, transparente, 
neutre din punct de vedere tehnologic și 
deschise.

Or. de

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să stabilească principiile de proiectare a mecanismelor de 
asigurare a capacității, în vederea asigurării unei abordări coordonate și europene.

Amendamentul 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. În așteptarea punerii în aplicare a 
planului prevăzut la alineatul (1), statele 
membre pot introduce mecanisme de 
asigurare a capacității, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol și a 
normelor Uniunii privind ajutoarele de 
stat.

Or. en

Amendamentul 1028
Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism 
de asigurare a capacității, aceasta se 
consultă cu privire la mecanismul propus 
cel puțin cu statele membre învecinate cu 
care este conectat din punctul de vedere al 
energiei electrice.

2. Mecanismele de asigurare a 
capacității sub formă de rezerve strategice 
cu capacități deținute în afara pieței:
(a) sunt dispecerizate numai dacă piețele 
pentru ziua următoare și intrazilnice nu 
s-au echilibrat și operatorii de transport și 
de sistem și-au epuizat resursele de 
echilibrare pentru a stabili un echilibru 



AM\1133367RO.docx 147/196 PE609.625v01-00

RO

între cerere și ofertă;
(b) asigură că, în perioadele în care au 
fost dispecerizate rezerve strategice, 
dezechilibrele sunt decontate cel puțin la 
limita prețului tehnic aplicat de operatorii 
pieței în conformitate cu articolul 9.
(c) sunt deschise și pentru capacitatea de 
producere cu emisii de 450 g CO2/kWh 
sau mai mult pentru a permite o tranziție 
echitabilă;
(d) nu le permit furnizorilor de capacitate 
care intră în rezerva strategică să revină 
pe piață.

Or. en

Justificare

Stabilirea unui standard de performanță privind emisiile este strâns legată de stabilirea unor 
praguri ambițioase realiste.

Amendamentul 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism 
de asigurare a capacității, aceasta se 
consultă cu privire la mecanismul propus 
cel puțin cu statele membre învecinate cu 
care este conectat din punctul de vedere al 
energiei electrice.

2. Mecanismele de asigurare a 
capacității sub formă de rezerve strategice 
cu capacități deținute în afara pieței:

(a) sunt dispecerizate numai dacă piețele 
pentru ziua următoare și intrazilnice nu s-
au echilibrat și operatorii de transport și 
de sistem și-au epuizat resursele de 
echilibrare pentru a stabili un echilibru 
între cerere și ofertă;

(b) asigură că, în perioadele în care au 
fost dispecerizate rezerve strategice, 
dezechilibrele sunt decontate cel puțin la 



PE609.625v01-00 148/196 AM\1133367RO.docx

RO

limita prețului tehnic aplicat de operatorii 
pieței în conformitate cu articolul 9.
(c) sunt deschise și pentru capacitatea de 
producere cu emisii de 550 g CO2/kWh 
sau mai mult pentru a permite o tranziție 
echitabilă
(d) nu permit furnizorilor de capacitate 
care intră în rezerva strategică să revină 
pe piață

Or. en

Amendamentul 1030
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism de 
asigurare a capacității, aceasta se consultă 
cu privire la mecanismul propus cel puțin 
cu statele membre învecinate cu care este 
conectat din punctul de vedere al energiei 
electrice.

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism de 
asigurare a capacității, aceasta se consultă 
cu privire la mecanismul propus cel puțin 
cu statele membre învecinate cu care este 
conectat din punctul de vedere al energiei 
electrice, cu agenția, precum și cu toate 
părțile interesate relevante, inclusiv cu 
organizațiile de consumatori. Înainte de a 
prezenta o propunere de mecanism de 
asigurare a capacității pentru consultare 
publică, autoritatea națională de 
reglementare evaluează impactul 
mecanismului de asigurare a capacității 
asupra prețurilor energiei, în special 
asupra prețurilor la energie pentru 
consumatorii casnici. Evaluarea 
impactului se publică.

Or. en

Amendamentul 1031
Gunnar Hökmark
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism de 
asigurare a capacității, aceasta se consultă 
cu privire la mecanismul propus cel puțin 
cu statele membre învecinate cu care este 
conectat din punctul de vedere al energiei 
electrice.

2. În cazul în care un stat membru
dorește să pună în aplicare un mecanism de 
asigurare a capacității, aceasta se consultă 
cu privire la mecanismul propus cel puțin 
cu statele membre învecinate cu care este 
conectat din punctul de vedere al energiei 
electrice, în special în ceea ce privește 
creșterea participării regionale și a 
comerțului transfrontalier în condiții 
bazate de piață.

Or. en

Amendamentul 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism de 
asigurare a capacității, aceasta se consultă 
cu privire la mecanismul propus cel puțin 
cu statele membre învecinate cu care este 
conectat din punctul de vedere al energiei 
electrice.

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism de 
asigurare a capacității, aceasta se consultă 
cu privire la mecanismul propus cel puțin 
cu toate părțile interesate, inclusiv 
organizațiile de consumatori, și cu statele 
membre învecinate cu care este conectat 
din punctul de vedere al energiei electrice.

Or. en

Amendamentul 1033
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 2. Decizia unui stat membru de a 
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dorește să pună în aplicare un mecanism 
de asigurare a capacității, aceasta se 
consultă cu privire la mecanismul propus 
cel puțin cu statele membre învecinate cu 
care este conectat din punctul de vedere al 
energiei electrice.

pune în aplicare un mecanism de asigurare 
a capacității se bazează pe evaluarea 
adecvării efectuată de statul membru în 
cauză în conformitate cu metodologia UE 
privind adecvarea, elaborată de ENTSO-
E.

Or. en

Justificare

Statele membre, care sunt subiecții finali responsabili cu securitatea aprovizionării cu 
energie electrică, monitorizează adecvarea resurselor pe teritoriul lor și efectuează propriile 
evaluări și studii ale adecvării pe care își bazează deciziile privind introducerea sau 
neintroducerea mecanismului de asigurare a capacității în sistemul lor. Sunt necesare norme 
comune și metodologii ale UE pentru evaluarea adecvării producției.

Amendamentul 1034
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism de 
asigurare a capacității, aceasta se consultă 
cu privire la mecanismul propus cel puțin
cu statele membre învecinate cu care este 
conectat din punctul de vedere al energiei 
electrice.

2. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism de 
asigurare a capacității, aceasta se consultă 
cu privire la mecanismul propus cu toate 
părțile interesate, inclusiv cu statele 
membre învecinate cu care este conectat 
din punctul de vedere al energiei electrice.

Or. en

Amendamentul 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile 

eliminat
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ale pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

Or. en

Amendamentul 1036
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și denaturări suplimentare care ar 
spori costurile decarbonizării, nu 
împiedică atingerea obiectivelor stabilite 
în Directiva privind energia din surse 
regenerabile, nu limitează comerțul 
transfrontalier și sunt nediscriminatorii și 
deschise tuturor tehnologiilor de 
producție, capacităților de interconectare, 
resurselor legate de răspunsul părții de 
consum și eficienței energetice. Volumul 
capacității angajate în cadrul mecanismului 
nu depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă. Mecanismele 
de asigurare a capacității sunt proiectate 
într-un mod cât mai puțin intruziv posibil, 
costurile sunt distribuite în mod echitabil 
și nu creează o povară inutilă, în special 
pentru consumatorii care se confruntă cu 
sărăcia energetică.
Furnizorii de capacități de producție sunt 
selectați pe baza unor criterii 
transparente, inclusiv criterii de 
flexibilitate și cele mai mici costuri pentru 
societate.

Or. en
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Amendamentul 1037
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă. În cazul în 
care evaluarea adecvării resurselor la 
nivel european a identificat o problemă de 
adecvare a resurselor, statul membru 
aplică mecanisme de asigurare a 
capacității. Mecanismele de asigurare a 
capacității se aplică pentru o perioadă 
maximă de patru ani.
La fiecare patru ani, statele membre 
evaluează mecanismul lor de asigurare a 
capacității și, în special:
(a) nivelul de sprijin primit de furnizorii 
de capacitate
(b) valoarea capacității angajate în 
mecanism
(c) criteriile de proiectare a 
mecanismului, inclusiv criteriul de 
sustenabilitate.

Or. en

Justificare

Dacă nu sunt bine concepute și nu au un caracter temporar, mecanismele de asigurare a 
capacității pot să creeze denaturări importante ale pieței. Acestea nu trebuie utilizate ca 
ancoră de salvare pentru capacitatea de producere convențională.

Amendamentul 1038
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt deschise tuturor 
tehnologiilor de producției, stocării și 
răspunsului părții de consum, inclusiv 
operatorilor situați în alte state membre, 
cu excepția cazurilor în care acest lucru 
nu este posibil din punct de vedere tehnic.
Acestea nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier; Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

Or. en

Amendamentul 1039
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile
ale pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității se bazează pe piață și nu 
creează nicio denaturare nejustificată a
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este strict necesar pentru 
a aborda problema respectivă.

Or. en

Amendamentul 1040
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt proiectate într-un mod 
care nu creează denaturări inutile ale pieței 
și nu limitează comerțul transfrontalier. 
Volumul capacității angajate în cadrul 
mecanismului nu depășește ceea ce este 
necesar pentru a aborda problema 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 1041
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt proiectate într-un mod 
care nu creează denaturări inutile ale pieței 
și limitează comerțul transfrontalier. 
Volumul capacității angajate în cadrul 
mecanismului nu depășește ceea ce este 
necesar pentru a aborda problema 
respectivă.

Or. en

Justificare

Susținem principiile de proiectare pentru mecanismele de asigurare a capacității (CRM-uri) 
pentru a include și obligația de a dispune de norme și proceduri clare pentru eliminarea 
treptată a CRM-urilor imediat ce motivele introducerii lor vor dispărea. De asemenea, este 
necesar să se stabilească un termen-limită clar pentru armonizarea CRM-urilor existente cu 
această propunere, pentru a evita orice neînțelegere între CRM-urile existente și cele noi. 
Noua formulare specifică cerințele de proiectare pentru CRM-uri în vederea limitării 
impactului lor pe piață.

Amendamentul 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt proiectate într-un mod 
care nu creează denaturări inutile ale pieței 
și limitează comerțul transfrontalier. 
Volumul capacității angajate în cadrul 
mecanismului nu depășește ceea ce este 
necesar pentru a aborda problema 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 1043
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt proiectate într-un mod 
care nu creează denaturări ale pieței și nu
limitează comerțul transfrontalier. Volumul 
capacității angajate în cadrul mecanismului 
nu depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

Or. en

Justificare

Proiectarea CRM-urilor ar trebui să includă și obligația de a dispune de norme și proceduri 
clare pentru eliminarea treptată a CRM-urilor imediat ce motivele introducerii lor vor 
dispărea. De asemenea, este necesar să se stabilească un termen-limită clar pentru 
armonizarea CRM-urilor existente cu regulamentul propus.

Amendamentul 1044
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări 
nejustificate ale pieței și nu limitează 
comerțul transfrontalier. Volumul 
capacității angajate în cadrul mecanismului 
nu depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

Or. en

Amendamentul 1045
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări inutile ale 
pieței și nu limitează comerțul 
transfrontalier. Volumul capacității 
angajate în cadrul mecanismului nu 
depășește ceea ce este necesar pentru a 
aborda problema respectivă.

3. Mecanismele de asigurare a 
capacității nu creează denaturări ale pieței 
și nu limitează comerțul transfrontalier. 
Volumul capacității angajate în cadrul 
mecanismului nu depășește ceea ce este 
necesar pentru a aborda problema 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 1046
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Resursele descentralizate și 
răspunsul părții de consum trebuie să 
aibă un acces nediscriminatoriu la 
mecanismele de asigurare a capacității, 
iar avantajele lor structurale trebuie să se 
reflecteze în orice mecanism;
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Or. en

Justificare

Este esențial ca mecanismul de asigurare a capacității să fie deschis tuturor participanților la 
piață, inclusiv la nivel transfrontalier, și să includă criterii de flexibilitate pentru a putea 
asigura în mod eficient capacități în timp util și cu volume flexibile.

Amendamentul 1047
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. În ceea ce privește capacitățile de 
certificare, se ia în considerare 
flexibilitatea din partea cererii și a 
stocării energiei, inclusiv în definițiile 
produselor și în cerințele de precalificare.

Or. en

Amendamentul 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare] este eligibilă pentru a 
participa la un mecanism de asigurare a 
capacității doar dacă emisiile sale se 
situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. 
Capacitatea de producere care emite 
550 g CO2/kWh sau mai mult nu poate fi 
angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 

eliminat



PE609.625v01-00 158/196 AM\1133367RO.docx

RO

regulament.

Or. de

Justificare

Resursele autohtone de energie reduc dependența de exporturi.

Amendamentul 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare] este eligibilă pentru a 
participa la un mecanism de asigurare a 
capacității doar dacă emisiile sale se 
situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. 
Capacitatea de producere care emite 
550 g CO2/kWh sau mai mult nu poate fi 
angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

eliminat

Or. de

Justificare

Mecanismele de asigurare a capacității garantează siguranța în alimentarea cu energie 
electrică. Prin urmare, nu este deloc clar motivul introducerii unui criteriu privind politica 
climatică în această privință. Stabilirea unei astfel de limite a emisiilor de CO2 va crea 
costuri suplimentare uriașe. Schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii 
reglementează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 1050
Janusz Korwin-Mikke

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare] este eligibilă pentru a 
participa la un mecanism de asigurare a 
capacității doar dacă emisiile sale se 
situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. 
Capacitatea de producere care emite 
550 g CO2/kWh sau mai mult nu poate fi 
angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare] este eligibilă pentru a 
participa la un mecanism de asigurare a 
capacității doar dacă emisiile sale se 
situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. 
Capacitatea de producere care emite 
550 g CO2/kWh sau mai mult nu poate fi 
angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

eliminat

Or. pl

Justificare

ENP 550 slăbește semnalul de preț EU ETS, care este principalul instrument al politicii de 
decarbonizare și introduce norme care nu sunt neutre din punct de vedere tehnologic. ENP 
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550 introduce preferința pentru unitățile pe bază de gaze, ceea ce va slăbi independența 
energetică a UE.

Amendamentul 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 

eliminat
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după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1055
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 

eliminat
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producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1056
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Introducerea de mecanisme de asigurare a capacității vizează abordarea problemei privind 
adecvarea producției și ar trebui să se bazeze pe o abordare neutră din punct de vedere 
tehnologic. Trebuie stabilite reguli clare și pentru eliminarea treptată efectivă a 
mecanismelor de asigurare a capacității.

Amendamentul 1057
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4



AM\1133367RO.docx 163/196 PE609.625v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include new 
para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Amendamentul 1058
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 

eliminat
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producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1059
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Proiectarea mecanismelor de asigurare a capacității ar trebui să fie neutră din punct de 
vedere tehnologic și să nu discrimineze instalațiile electrice convenționale specifice. Din 
punct de vedere economic, acest lucru ar fi ineficient. În plus, mecanismele de asigurare a 
capacității au scopul de a asigura securitatea aprovizionării. Implicarea criteriilor de 
protecție a climei în proiectarea mecanismelor de asigurare a capacității este o amestecare 
inutilă a două subiecte diferite, deoarece reducerea emisiilor de CO2 este deja tratată în 
cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Amendamentul 1060
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Schema EU ETS este instrumentul-cheie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în cadrul politicii climatice. Introducerea standardului de performanță privind emisiile (EPS) 
în Regulamentul privind energia electrică este nejustificată, deoarece se bazează pe 
articolul 194 din TFUE, care se referă numai la politica energetică. În special, EPS 
discriminatoriu este contrar articolului 194 alineatul (2), care conferă statelor membre 
dreptul de a-și stabili mixul energetic. În prezent, EPS ar exclude o mare parte din sursele 
convenționale de energie de pe orice piață de capacități.

Amendamentul 1063
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 

eliminat
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dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1064
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh.
Capacitatea de producere existentă care 
emite 650 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
Capacitatea de producere existentă care 
emite 600 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor 
de asigurare a capacității după 10 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
Capacitatea de producere existentă care 
emite 550 g CO/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor 
de asigurare a capacității după 15 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
Instalațiile de ardere a gazelor reziduale, 
inclusiv a gazelor de furnal, nu sunt 
supuse limitei de emisii de CO2, ținând 
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seama de recuperarea energetică eficientă 
a gazelor reziduale și beneficiile sale 
pentru mediu și de faptul că conținutul 
ridicat de CO2 al gazelor reziduale este 
transferat de la procesul industrial, de 
exemplu procesul de fabricare a oțelului 
(„CO2 inerent” în conformitate cu 
Regulamentul privind monitorizarea și 
raportarea).
Factorul de emisii de CO2 al unei 
instalații de producere a energiei electrice 
se bazează pe eficiența netă la capacitatea 
nominală în condiții ISO.

Or. en

Amendamentul 1065
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh, pentru instalațiile cu o 
capacitate nominală mai mică de 200 MW 
și sub 450 g CO2/kWh pentru instalațiile 
cu o capacitate mai mare. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.
Calcularea emisiilor de CO2 ale unei 
instalații de producere a energiei electrice 
se bazează pe eficiența netă la capacitatea 
nominală în condiții ISO.

Or. en
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Justificare

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Amendamentul 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

4. Capacitatea de producere este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă:
(a) emisiile sale totale de gaze cu efect de 
seră per kilowatt oră de energie electrică 
produsă în instalație nu depășesc 350 g de 
CO2 echivalent de la [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament]; și
(b) este capabilă să crească și să scadă 
sub sarcină cel puțin la nivelul de 5 % din 
capacitatea sa pe minut.
Furnizorii de capacități trebuie să 
respecte standardele UE de calitate a 
mediului și cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pentru a participa la 
mecanismele de asigurare a capacității.

Or. en

Justificare

Criteriile de sustenabilitate propuse vor pune în pericol în mod direct angajamentele UE în 
domeniul climei, lăsând opțiunea deschisă pentru a subvenționa producția de energie 
electrică relativ ridicată pe bază de cărbune (și, eventual, lignit) cu recuperarea căldurii (de 
exemplu, producerea combinată de energie electrică și energie termică) și/sau instalațiile de 
co-ardere a biomasei. Este esențial să se reducă nivelul la 350 g CO2/kWh și să se asigure că 
acest nivel scade în timp. Remunerația pentru capacitate ar trebui garantată numai atunci 
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când aceasta contribuie la stabilitatea sistemului, iar flexibilitatea este o modalitate esențială 
pentru a asigura acest lucru.

Amendamentul 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un 
mecanism de asigurare a capacității doar 
dacă emisiile sale se situează sub nivelul 
de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

4. Statele membre care aplică 
mecanismele de asigurare a capacității 
pot limita participarea transfrontalieră a 
capacității de producere care emite 550 g 
CO2/kWh sau mai mult.

Or. en

Amendamentul 1068
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor 
de asigurare a capacității după cinci ani 

4. Capacitatea de producere este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 350 g 
CO2/kWh. Centralele electrice 
participante au obligația de a respecta 
standardele europene privind calitatea 
aerului, inclusiv documentele de referință 
referitoare la cele mai bune tehnici 
disponibile din Directiva 2010/75/UE 
privind emisiile industriale. Producția de 
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de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

energie nucleară este eligibilă numai dacă 
toate costurile de manipulare, dezafectare 
și răspundere pentru deșeuri sunt 
acoperite integral de operator.

Or. en

Amendamentul 1069
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare] este eligibilă pentru a participa la 
un mecanism de asigurare a capacității 
doar dacă emisiile sale se situează sub 
nivelul de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare] este eligibilă pentru a participa la 
un mecanism de asigurare a capacității 
doar dacă emisiile sale se situează sub 
nivelul de 550 g CO2/kWh.

Or. de

Justificare

Majoritatea dezavantajelor pe care le comportă valoarea limită ar putea fi eliminate aplicând 
pragul de 550 g doar centralelor noi. Investițiile anterioare nu s-ar devaloriza, iar piețele de 
asigurare a capacității ar rămâne ușor de gestionat, întrucât toate centralele existente de pe 
piață ar fi disponibile pe piața de capacități.

Amendamentul 1070
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
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investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Dacă se utilizează producerea 
combinată de energie electrică și energie 
termică, atât energia termică, cât și 
producția de energie electrică trebuie să 
fie luate în considerare la calcularea 
emisiilor specifice. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1071
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. În plus, se acordă prioritate 
capacității de producere a energiei din 
surse regenerabile, cuplată cu stocarea 
energiei. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Pentru a sprijini decarbonizarea sectorului, ar trebui să se acorde prioritate producerii 
dispecerizabile de energie din surse regenerabile. Aceasta va oferi un stimulent pentru a 
investi în generarea dispecerizabilă de energie din surse regenerabile și va impulsiona 
modernizarea majoră a capacităților de producere.

Amendamentul 1072
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. În plus, ar trebui să se acorde 
prioritate capacității eficiente din punctul 
de vedere al costurilor de producere a 
energiei din surse regenerabile, cuplate 
cu stocarea energiei. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 

4. Capacitatea de producere pentru
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
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vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Dacă se utilizează producerea 
combinată de energie electrică și energie 
termică, atât producția de energie 
electrică, cât și energia termică trebuie să 
fie luate în considerare la calcularea 
emisiilor specifice. Capacitatea de 
producere care emite 550 g CO2/kWh sau 
mai mult nu poate fi angajată în cadrul 
mecanismelor de asigurare a capacității 
după cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1074
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării 
în vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor 
de asigurare a capacității după cinci ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 350 g 
CO2/kWh și dacă este capabilă să crească 
și să scadă sub sarcină cel puțin la nivelul 
de 5 % din capacitatea sa pe minut.

Or. en

Justificare

Mecanismele de asigurare a capacității trebuie să includă criterii de flexibilitate pentru a 
putea asigura în mod eficient capacități în timp util și cu volume flexibile.
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Amendamentul 1075
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor 
de asigurare a capacității după cinci ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh, atunci când sunt calculate cu 
referire la baza de putere nominală.

Or. en

Amendamentul 1076
Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament sau după cinci ani pentru 
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instalațiile care fac parte din rezervele 
strategice.

Or. en

Justificare

Eliminarea treptată a celor mai poluante instalații este esențială pentru atingerea 
obiectivului european privind emisiile, prin urmare, introducerea standardului de 
performanță a emisiilor pentru capacitățile de producere existente ar trebui să fie devansată, 
cu o excepție de cinci ani pentru instalațiile care fac parte din rezervele strategice, fiind 
vorba de un mecanism care este mult mai puțin distorsionant.

Amendamentul 1077
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității, altul decât 
rezerva strategică, doar dacă emisiile sale 
se situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. 
Capacitatea de producere care emite 550 g 
CO2/kWh sau mai mult nu poate fi 
angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității, altele decât 
rezervele strategice, după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1078
Henna Virkkunen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității, altul decât 
rezervele strategice, doar dacă emisiile sale 
se situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. 
Capacitatea de producere care emite 550 g 
CO2/kWh sau mai mult nu poate fi 
angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Rezervele strategice sunt în afara pieței și nu funcționează decât în circumstanțe 
excepționale. Activarea acestor rezerve este o situație rară, iar emisiile generate sunt 
nesemnificative. Rezervele strategice sunt folosite pentru a asigura echilibrarea pieței zilei 
următoare.

Amendamentul 1079
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 550 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după cinci ani de la
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

4. Capacitatea de producere pentru 
care a fost luată o decizie finală de 
investiții după data de [OP: data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] este 
eligibilă pentru a participa la un mecanism 
de asigurare a capacității doar dacă emisiile 
sale se situează sub nivelul de 600 g 
CO2/kWh. Capacitatea de producere care 
emite 600 g CO2/kWh sau mai mult nu 
poate fi angajată în cadrul mecanismelor de 
asigurare a capacității după 10 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
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Or. en

Amendamentul 1080
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prin derogare de la alineatul 
anterior, în statele membre în care în 
[2015] peste [20 %] din energia electrică a 
fost produsă din combustibili fosili solizi 
și PIB-ul pe cap de locuitor la prețul 
pieței nu a depășit 60 % din PIB-ul mediu 
pe cap de locuitor la prețul de piață al 
Uniunii Europene1a, capacitatea de 
producție existentă și capacitatea de 
producție nouă pentru care o decizie de 
investiții finală a fost luată cel târziu până 
la [un an] după [PO: data intrării în 
vigoare] sunt eligibile să participe la 
mecanismele de asigurare a capacității în 
cazul în care emisiile acestora depășesc 
550 g CO2/kWh, cu condiția ca 
securitatea aprovizionării să fie în pericol 
în conformitate cu evaluarea autorității 
naționale competente.

În statele membre în cauză, capacitățile 
de producere care emit 550 g CO2/kWh 
sau mai mult nu vor fi angajate în 
mecanismele de asigurare a capacității 
[15 ani] după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

După cinci ani de la [15 ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament], 
statele membre în cauză pot angaja în 
mecanismele de asigurare a capacității 
capacități de producție care generează 
emisii de 550 g CO2/kWh sau mai mult, 
cu condiția ca riscul de securitate a 
aprovizionării să persiste în conformitate 
cu evaluarea autorității competente.

_________________
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1a Următoarele state membre ar trebui să 
îndeplinească aceste criterii: Bulgaria, 
Republica Cehă, Estonia, Grecia, 
Ungaria, Polonia, Portugalia, România.

Or. en

Justificare

Noul standard de performanță privind emisiile la un nivel sub 550 g CO2/kWh (EPS 550) nu 
reflectă situația diferitelor mixuri energetice din cadrul UE și, prin urmare, ar trebui 
modificat pentru a asigura securitatea aprovizionării în toate statele membre. Mecanismele 
de asigurare a capacității în anumite state membre sunt necesare pentru a stimula investițiile 
în capacități noi și pentru a menține operaționale activele convenționale existente.

Amendamentul 1081
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism 
de asigurare a capacității, acesta 
organizează un proces de licitație 
competitivă pentru furnizorii de 
capacitate. Acest proces de licitație 
competitivă va include un set de criterii 
ecologice clare și transparente pentru a 
acorda prioritate celor mai sustenabile și 
mai eficiente energetic surse de 
capacitate, inclusiv răspunsului părții de 
consum. Criteriile procesului de licitație 
competitivă trebuie să includă, de 
asemenea, criterii de flexibilitate. 
Capacitățile eligibile ar trebui să fie 
capabile să crească și să scadă sub 
sarcină cel puțin la nivelul de 5 % din 
capacitatea lor pe minut. Furnizorii de 
capacități trebuie să respecte standardele 
de calitate a mediului din UE, iar 
performanța nu trebuie să depășească 
nivelurile mai stricte de emisii asociate cu 
BAT și intervalul mai ridicat al 
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nivelurilor de eficiență energetică 
asociate BAT ale tuturor concluziilor 
BAT relevante stabilite pentru ca noile 
instalații să participe la mecanismele de 
asigurare a capacității pentru a fi eligibile 
în vederea ofertării.

Or. en

Justificare

Dacă nu sunt bine concepute și nu au un caracter temporar, mecanismele de asigurare a 
capacității pot să creeze denaturări importante ale pieței. Acestea nu trebuie utilizate ca 
ancoră de salvare pentru capacitatea de producere convențională. Este esențial ca un astfel 
de mecanism de asigurare a capacității să fie deschis tuturor participanților la piață, inclusiv 
la nivel transfrontalier, și să includă criterii de flexibilitate pentru a putea asigura în mod 
eficient capacități în timp util și cu volume flexibile.

Amendamentul 1082
Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Mecanismele de asigurare a 
capacității, dacă se consideră necesar pe 
baza unei evaluări a impactului, includ 
criterii de flexibilitate în procesul de 
selecție a furnizorilor de capacitate de 
producție. Aceste criterii vizează 
maximizarea capacității de solicitare și 
minimizarea nivelului necesar de 
producție stabilă a centralelor electrice 
care beneficiază de mecanisme de 
asigurare a capacității.

Or. en

Justificare

Includerea criteriilor de flexibilitate în procesul de selecție a furnizorilor de capacități va 
asigura că ajutorul este acordat în primul rând celei mai eficiente capacități de rezervă. 
Criteriile legate de maximizarea capacității de solicitare a capacităților disponibile și de 
reducerea nivelului inferior al ajustabilității furnizorilor de capacități vor contribui la 
soluționarea problemei surplusului de capacitate al surselor de energie inflexibile.
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Amendamentul 1083
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Capacitatea de producere care 
emite 550 g CO2/kWh pentru care a fost 
luată o decizie de investiții finală înainte 
de data de (OP: data intrării în vigoare) 
nu va fi afectată retroactiv.

Or. en

Amendamentul 1084
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Mecanismele de asigurare a 
capacității recompensează contribuția 
tuturor resurselor în același mod, inclusiv 
flexibilitatea din partea cererii și resursele 
agregate. Acestea stabilesc dispoziții clare 
privind definițiile nediscriminatorii ale 
produselor și includ cerințele de 
precalificare. Mecanismele de asigurare a 
capacității trebuie să reflecte avantajul 
structural oferit de resursele distribuite și 
răspunsul părții de consum.

Or. en

Justificare

Este esențial ca un astfel de mecanism de asigurare a capacității să fie deschis tuturor 
participanților la piață, inclusiv la nivel transfrontalier, și să includă criterii de flexibilitate 
pentru a putea asigura în mod eficient capacități în timp util și cu volume flexibile.
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Amendamentul 1085
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. În cazul în care evaluarea 
adecvării producției pentru un stat 
membru, efectuată în conformitate cu 
principiile prevăzute la articolul 19, 
indică probleme serioase și persistente 
privind siguranța aprovizionării, statul 
membru poate solicita o derogare 
temporară de la aplicarea articolului 23 
alineatul (4) pentru capacitatea de 
producere existentă.

Or. en

Amendamentul 1086
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. Produsele de capacitate ar trebui 
definite pentru un orizont de timp de cel 
mult 4 ani. Aceleași durate ale 
contractelor ar trebui să fie disponibile 
pentru toate resursele.

Or. en

Amendamentul 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5. În cazul în care evaluarea 
adecvării resurselor la nivel european nu 
a identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea 
adecvării resurselor la nivel european nu 
a identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1089
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a identificat 
o problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre nu aplică mecanisme de asigurare 
a capacității.

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a identificat 
o problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre nu aplică mecanisme de asigurare 
a capacității. De asemenea, statele membre 
nu aplică mecanisme de asigurare a 
capacității pe piețele cu prețuri 
reglementate sau plafoane de preț în cazul 
în care nu și-au atins obiectivele de 
interconectare sau în cazul în care 
codurile și orientările de rețea nu sunt 



PE609.625v01-00 184/196 AM\1133367RO.docx

RO

implementate și aplicate integral.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui introduse mecanisme de asigurare a capacității pe piețele care nu au fost încă 
deschise complet și în care lipsește capacitatea de interconectare.

Amendamentul 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

5. În cazul în care un stat membru 
dorește să pună în aplicare un mecanism 
de asigurare a capacității, acesta trebuie 
să explice coerența mecanismului cu 
evaluarea adecvării resurselor la nivel 
european, în special în ceea ce privește 
justificarea, domeniul de aplicare, debutul 
și încetarea, precum și punerea în 
aplicare pe mai mulți ani.

Or. en

Amendamentul 1091
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național nu a identificat 
o problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre nu aplică mecanisme de asigurare 
a capacității.

Or. en
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Amendamentul 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național nu a identificat 
o problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre nu aplică mecanisme de asigurare 
a capacității.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare principiul subsidiarității. Deși monitorizarea și 
evaluarea adecvării resurselor la nivel european sunt necesare și s-ar putea dovedi utile, 
evaluarea adecvării resurselor la nivel european ar trebui doar să completeze și să sprijine 
evaluarea adecvării resurselor la nivel național.

Amendamentul 1093
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național nu a identificat 
o problemă de adecvare a resurselor, statele
membre nu aplică mecanisme de asigurare 
a capacității.

Or. en

Amendamentul 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică
mecanisme de asigurare a capacității.

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național nu a identificat 
o problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre nu aplică mecanisme de asigurare 
a capacității.

Or. en

Amendamentul 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național nu a identificat 
o problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre nu aplică mecanisme de asigurare 
a capacității.

Or. pl

Justificare

Principala referință pentru introducerea mecanismelor de asigurare a capacității ar trebui să 
fie evaluarea adecvării resurselor la nivel european.

Amendamentul 1096
Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea 
adecvării resurselor la nivel european nu 
a identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 

5. Statele membre pot aplica 
mecanisme de asigurare a capacității dacă 
respectă Orientările CE privind ajutoarele 
de stat pentru protecția mediului și 
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mecanisme de asigurare a capacității. energie pentru perioada 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 1097
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea
adecvării resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică
mecanisme de asigurare a capacității.

5. Statele membre iau în considerare 
rezultatul evaluării adecvării resurselor la 
nivel european atunci când decid să aplice
mecanisme de asigurare a capacității.

Or. en

Amendamentul 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

5. În cazul în care un stat membru 
dorește să instituie un mecanism de 
asigurare a capacității, statul membru 
respectiv trebuie să explice coerența 
mecanismului cu evaluările adecvării 
resurselor, în special în ceea ce privește 
justificarea.

Or. fr

Amendamentul 1099
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel european nu a 
identificat o problemă de adecvare a 
resurselor, statele membre nu aplică 
mecanisme de asigurare a capacității.

5. În cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor la nivel național nu a identificat 
o problemă de adecvare a resurselor, statele 
membre nu aplică mecanisme de asigurare 
a capacității.

Or. en

Amendamentul 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Atunci când proiectează un 
mecanism de asigurare a capacității, 
statele membre includ o clauză de ieșire, o 
dispoziție care permite o eliminare 
treptată eficientă a unui mecanism de 
asigurare a capacității în cazul în care 
evaluarea adecvării resurselor dovedește 
că problema privind adecvarea nu mai 
este de actualitate.

Or. en

Amendamentul 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre pot aplica 
mecanisme de asigurare a capacității în 
cazul în care nu s-a atins un nivel 
suficient de interconectare și dacă acestea 
sunt justificate de rezultatele evaluării 
naționale privind adecvarea.
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Or. en

Amendamentul 1102
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Mecanismele de asigurare a 
capacității sunt proiectate astfel încât să 
permită eliminarea treptată efectivă a 
acestora după ce problema de adecvare 
nu mai este de actualitate. În acest scop, 
mecanismele de asigurare a capacității 
conțin o clauză de ieșire specifică.

Or. en

Amendamentul 1103
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Acolo unde sunt puse în aplicare, 
mecanismele de asigurare a capacității 
sunt bine concepute: bazate pe piață, 
neutre din punct de vedere tehnologic, 
deschise activelor existente și noi, 
deschise participării transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Atunci când proiectează 
mecanisme de asigurare a capacității, 
statele membre țin seama de obiectivul de 
mediu vizând eliminarea progresivă a 
subvențiilor dăunătoare mediului sau 
economiei.

Or. en

Amendamentul 1105
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a

Atunci când proiectează mecanisme de 
asigurare a capacității, statele membre 
includ o clauză de ieșire, o dispoziție care 
permite o eliminare treptată eficientă a 
unui mecanism de asigurare a capacității 
în cazul în care evaluarea adecvării 
resurselor dovedește că problema privind 
adecvarea nu mai este de actualitate.

Or. en

Amendamentul 1106
Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat

Mecanismele existente

Statele membre care aplică mecanismele 
de asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului 
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regulament] își adaptează mecanismele 
pentru a se conforma articolelor 18, 21 și 
23 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1107
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 18a, 21 și 23 din 
prezentul regulament. Fără a aduce 
atingere aplicării imediate a limitelor de 
emisii și a cerințelor de flexibilitate 
prevăzute la articolul 23, până la [doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], statele membre finalizează 
revizuirea mecanismelor de asigurare a 
capacității existente și a aranjamentelor 
contractuale sau administrative aferente 
și le aduc în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament. Acestea prezintă 
Comisiei un raport detaliat privind 
rezultatele revizuirii și ale măsurilor 
luate.

Or. en

Justificare

Pentru a crea condiții de concurență echitabile, mecanismele de piață existente privind 
capacitățile trebuie să fie aliniate cât mai curând cu dispozițiile generale.

Amendamentul 1108
Pavel Telička
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Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament în termen de [doi] 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească un termen-limită clar pentru adaptarea mecanismelor de 
asigurare a capacității existente pentru a se conforma regulamentului propus.

Amendamentul 1109
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament în termen de [doi] 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a se conforma regulamentului propus, este oportun să se stabilească un termen-limită 
clar pentru adaptarea mecanismelor de asigurare a capacității existente.

Amendamentul 1110
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Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament în termen de doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate legislativă, este necesar să se precizeze termenul-limită pentru 
conformitatea mecanismelor existente cu normele propuse în regulament.

Amendamentul 1111
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament în termen de doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Propunere de regulament
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Articolul 24 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament până la 
31 decembrie 2030.

Or. pl

Justificare

Scopul amendamentului propus este acela de a asigura respectarea principiului așteptărilor 
legitime, ceea ce ar necesita o perioadă de ajustare pentru a le permite statelor membre să 
alinieze mecanismele de asigurare a capacității la cerințele ce rezultă din regulament.

Amendamentul 1113
Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament până la 
31 decembrie 2030.

Or. en

Amendamentul 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de Statele membre care aplică mecanismele de 
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asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament.

asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului regulament] 
își adaptează mecanismele pentru a se 
conforma articolelor 18, 21 și 23 din 
prezentul regulament până la 
31 decembrie 2030.

Or. en

Justificare

La data intrării în vigoare a Regulamentului privind energia electrică, ar trebui să se 
stabilească o perioadă de tranziție rezonabilă pentru statele membre care aplică un 
mecanism de asigurare a capacității.

Amendamentul 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității la [OP: data de 
intrare în vigoare a prezentului 
regulament] își adaptează mecanismele 
pentru a se conforma articolelor 18, 21 și 
23 din prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de 
asigurare a capacității își adaptează 
mecanismele pentru a se conforma 
articolelor 18, 21 și 23 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a

În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, se 
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instituie un Consiliu consultativ pentru 
organizarea pieței energiei electrice. 
Comitetul consultativ este alcătuit din 
experți la nivel înalt din statele membre 
ale UE și un grup relevant și echilibrat de 
experți din sectorul energetic, inclusiv 
companii de utilități, investitori, furnizori 
de tehnologie, operatori de rețea, grupuri 
de protecție a climei, reprezentanți ai 
consumatorilor și reprezentanți ai 
comunităților locale de energie.

Comitetul consultativ va furniza Comisiei 
expertiză și viziune și, astfel, va consilia și 
va asista Comisia în evaluarea 
provocărilor legate de actuala organizare 
a pieței energiei și de pregătirea 
viitoarelor inițiative de politici în acest 
sens. Acesta va face acest lucru prin 
formularea de avize, recomandări sau 
rapoarte, după caz.

În termen de 24 de luni de la înființarea 
comitetului consultativ, Comisia 
Europeană ar trebui să își tragă 
concluziile din discuție printr-o 
comunicare care să stabilească prioritățile 
strategice pentru o piață europeană a 
energiei electrice capabilă să stimuleze 
investițiile necesare pentru o tranziție 
energetică durabilă, sigură și accesibilă 
din perspectiva costurilor.

Or. en
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