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Amendamentul 201
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistență face obiectul unei compensații.

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistență face obiectul unei compensații, 
care include cel puțin următoarele:
(a) energia electrică furnizată pe teritoriul 
statului membru care a solicitat asistența;
(b) toate celelalte costuri pertinente și 
rezonabile suportate atunci când se 
acordă asistență de solidaritate, inclusiv, 
după caz, costurile eventualelor măsuri 
hotărâte în prealabil;
(c) rambursarea oricărei compensații 
plătite de statul membru care acordă 
asistență de solidaritate unor entități 
implicate în acordarea acestei asistențe, 
ca urmare a unor proceduri judiciare, 
proceduri de arbitraj sau proceduri 
similare și ca urmare a soluționării 
litigiilor, precum și rambursarea 
costurilor aferente unor astfel de 
proceduri.
Până cel târziu la 1 decembrie 2019, 
statele membre adoptă măsurile tehnice, 
juridice și financiare necesare pentru a 
pune în aplicare prezentul alineat.Prin 
aceste măsuri se pot stabili modalități 
practice pentru a face plăți rapide.

Or. es

Amendamentul 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistențăfaceobiectul unei compensații.

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistență trebuie să facă obiectul unei 
compensații rezonabile, care să acopere 
cel puțin costul energiei electrice 
furnizate pe teritoriul statului membru 
care solicită asistența și toate celelalte 
costuri pertinente suportate pentru a 
acorda asistență, inclusiv, după caz, 
costurile asistenței pregătite, dar 
neacordate efectiv;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se prevadă definiția cerințelor minime pentru acordarea unei compensații 
rezonabile, care să fie aliniate cu cerințele prevăzute de regulament pentru securitatea 
aprovizionării cu gaze naturale.

Amendamentul 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistență face obiectul unei compensații.

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică, respectând 
prerogativele statelor membre și 
autonomia autorităților naționale. O astfel 
de asistență face obiectul unei compensații.

Or. it

Amendamentul 204
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistență face obiectul unei compensații.

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistență face obiectul unei compensații în 
conformitate cu principiile identificate în 
temeiul articolului 7a din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a se evita neînțelegerile cu privire la compensații, principiile de acordare a acestora 
ar trebui să fie stabilite de o agenție neutră de la nivelul UE ̶ ACER.De asemenea, pentru a fi 
în concordanță cu amendamentele anterioare care definesc rolul ACER în armonizarea 
listelor de consumatori protejați din toate statele membre.

Amendamentul 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistență face obiectul unei compensații.

2. În cazul în care este necesar și 
posibil, statele membre își oferă asistență 
reciprocă pentru a preveni sau a atenua o 
criză de energie electrică. O astfel de 
asistență face obiectul unei compensații
juste, ținând seama de capacitățile 
financiare ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile care nu se bazează pe 2. Măsurile care nu se bazează pe 
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piață pot fi activate într-o situație de criză 
și numai în cazul în care toate opțiunile 
furnizate de piață au fost epuizate. Acestea 
nu trebuie să denatureze în mod nejustificat 
concurența și funcționarea eficace a pieței 
energiei electrice. Ele trebuie să fie 
necesare, proporționale, nediscriminatorii 
și temporare.

piață sunt activate într-o situație de criză 
numai în cazul în care este probabil ca 
toate opțiunile furnizate de piață să fie 
epuizate sau au fost epuizate și atunci 
când continuarea activităților de piață ar 
putea duce la înrăutățirea în și mai mare 
măsură a situației de criză. Acestea nu 
trebuie să denatureze în mod nejustificat 
concurența și funcționarea eficace a pieței 
energiei electrice. Ele trebuie să fie 
necesare, proporționale, nediscriminatorii 
și temporare.

Or. en

Amendamentul 207
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile care nu se bazează pe 
piață pot fi activate într-o situație de criză 
și numai în cazul în care toate opțiunile 
furnizate de piață au fost epuizate. Acestea 
nu trebuie să denatureze în mod nejustificat 
concurența și funcționarea eficace a pieței
energiei electrice. Ele trebuie să fie 
necesare, proporționale, nediscriminatorii 
și temporare.

2. Măsurile care nu se bazează pe 
piață pot fi activate într-o situație de criză 
și numai în cazul în care toate opțiunile 
furnizate de piață au fost epuizate. Acestea 
nu trebuie să denatureze în mod nejustificat 
concurența și funcționarea eficace a pieței 
energiei electrice. Ele trebuie să fie 
necesare, proporționale, nediscriminatorii 
și temporare. Actorii de pe piață afectați 
sunt informați corespunzător, în cel mai 
scurt timp posibil, cu privire la aplicarea 
oricăror măsuri care nu se bazează pe 
piață.

Or. en

Justificare

Transparența este esențială pentru buna funcționare a piețelor de energie electrică.Actorii de 
pe piață trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la orice recurgere la măsuri 
nebazate pe piață, cum ar fi reducerea capacităților de transport disponibile sau 
redispecerizarea nebazată pe piață.

Amendamentul 208
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Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile care nu se bazează pe 
piață pot fi activate într-o situație de criză 
și numai în cazul în care toate opțiunile 
furnizate de piață au fost epuizate. Acestea 
nu trebuie să denatureze în mod nejustificat 
concurența și funcționarea eficace a pieței 
energiei electrice. Ele trebuie să fie
necesare, proporționale, nediscriminatorii 
și temporare.

2. Măsurile care nu se bazează pe 
piață pot fi activate într-o situație de criză 
ca ultimă soluție și numai în cazul în care 
toate opțiunile furnizate de piață au fost 
epuizate. Acestea nu trebuie să denatureze 
în mod nejustificat concurența și 
funcționarea eficace a pieței energiei 
electrice. Ele sunt necesare, proporționale, 
nediscriminatorii și temporare și țin seama 
în totalitate de principiile identificate în 
temeiul articolului 7a din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a întări alineatul și subliniază necesitatea de a se recurge 
cât mai puțin posibil la măsuri care nu se bazează pe piață.

Amendamentul 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile care nu se bazează pe 
piață pot fi activate într-o situație de criză 
și numai în cazul în care toate opțiunile 
furnizate de piață au fost epuizate. Acestea 
nu trebuie să denatureze în mod nejustificat 
concurența și funcționarea eficace a pieței 
energiei electrice. Ele trebuie să fie 
necesare, proporționale, nediscriminatorii 
și temporare.

2. Măsurile care nu se bazează pe 
piață pot fi activate într-o situație de criză 
și numai în cazul în care toate opțiunile 
furnizate de piață au fost epuizate. Acestea 
nu trebuie să denatureze în mod nejustificat 
concurența și funcționarea eficace a pieței 
energiei electrice. Ele trebuie să fie 
necesare, proporționale, nediscriminatorii 
și temporare. Atunci când sunt activate, 
acestea ar trebui să facă obiectul unei 
compensații.

Or. en
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Amendamentul 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile care nu se bazează pe 
piață pot fi activate într-o situație de criză 
și numai în cazul în care toate opțiunile 
furnizate depiațăau fost epuizate. Acestea 
nu trebuie să denatureze în mod nejustificat 
concurența și funcționarea eficace a pieței 
energiei electrice. Ele trebuie să fie 
necesare, proporționale, nediscriminatorii 
și temporare.

2. Atunci când funcționarea pieței 
poate pune în pericol soluționarea crizei, 
se activează măsuri care nu se bazează 
pepiață. Acestea nu trebuie să denatureze 
în mod nejustificat concurența și 
funcționarea eficace a pieței energiei 
electrice. Ele trebuie să fie necesare, 
proporționale, nediscriminatorii și 
temporare.

Or. en

Amendamentul 211
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Restricționarea tranzacțiilor, 
inclusiv restricționarea capacității 
interzonale deja alocate, limitarea furnizării 
de capacitate interzonală pentru alocarea
capacității sau limitarea furnizării de 
programe se inițiază numai în conformitate 
cu normele stabilite la articolul 14 alineatul 
(2) din Regulamentul privind energia 
electrică [Regulamentul privind energia 
electrică propus] și cu normele adoptate 
pentru a preciza prezenta dispoziție.

3. Restricționarea tranzacțiilor, 
inclusiv restricționarea capacității 
interzonale deja alocate, limitarea furnizării 
de capacitate interzonală pentru alocarea 
capacității sau limitarea furnizării de 
programe se inițiază numai în conformitate 
cu normele stabilite la articolul 14 alineatul 
(2) din Regulamentul privind energia 
electrică [Regulamentul privind energia 
electrică propus], la articolul 72 din 
Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire 
a unor linii directoare privind alocarea 
capacităților și gestionarea congestiilor și 
cu normele adoptate pentru a preciza 
prezenta dispoziție.

Or. en
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Justificare

Pentru a clarifica faptul că și alte alineate de la articolul 14 se referă la alocarea capacității, 
la alineatul (3), de exemplu se prevede că „participanții la piață trebuie să dispună de 
capacitatea maximă a interconexiunilor și/sau a rețelelor de transport care afectează 
fluxurile transfrontaliere”.Este important, de asemenea, să se adauge o trimitere la 
Regulamentul privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

Amendamentul 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cât mai curând posibil și nu mai 
târziu de șase săptămâni de la declararea 
unei situații de criză de energie electrică, 
autoritățile competente în cauză, în 
consultare cu autoritatea națională de 
reglementare (în cazul în care aceasta nu 
coincide cu autoritatea competentă) 
furnizează Grupului de coordonare în 
domeniul energiei electrice și Comisiei un 
raport de evaluare.

1. Cât mai curând posibil și nu mai 
târziu de șase săptămâni de la încheierea 
situației de criză de energie electrică, 
autoritățile competente în cauză, în 
consultare cu autoritatea națională de 
reglementare (în cazul în care aceasta nu 
coincide cu autoritatea competentă) 
furnizează Grupului de coordonare în 
domeniul energiei electrice și Comisiei un 
raport detaliat de evaluare.

Or. en

Amendamentul 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o prezentare a asistenței furnizate 
statelor membre învecinate sau țărilor terțe 
sau primite din partea acestora;

(d) o prezentare a asistenței pregătite, 
furnizate statelor membre învecinate sau 
țărilor terțe sau primite din partea acestora;

Or. en

Amendamentul 214
Luděk Niedermayer
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) impactul economic al crizei de 
energie electrică și impactul măsurilor 
întreprinse în sectorul energiei electrice, în 
special volumele de energie electrică 
nefurnizată și nivelul deconectării manuale 
a consumatorilor (inclusiv o comparație 
între nivelurile de deconectare voluntară și 
forțată a consumatorilor);

(e) impactul economic al crizei de 
energie electrică, impactul măsurilor 
întreprinse în sectorul energiei electrice, în 
special volumele de energie electrică 
nefurnizată și nivelul deconectării manuale 
a consumatorilor (inclusiv o comparație 
între nivelurile de deconectare voluntară și 
forțată a consumatorilor) și măsurile 
impuse părților interesate, cum ar fi 
producătorii și furnizorii de energie 
electrică și alți participanți la piață 
pertinenți;

Or. en

Justificare

În ciuda faptului că lista este introdusă de sintagma „în special”, ar trebui menționat în mod 
explicit impactul economic asupra producătorilor de energie electrică și a altor furnizori de 
servicii (răspunsul părții de consum și stocarea) al măsurilor luate în timpul situațiilor de 
criză (nu numai costul energiei, ci și alte impacturi, cum ar fi pornirea unităților aflate 
în afara ordinii de merit, dezoptimizarea producției sau a programelor de întreținere etc.).

Amendamentul 215
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) impactul economic al crizei de 
energie electrică și impactul măsurilor 
întreprinse în sectorul energiei electrice, în 
special volumele de energie electrică 
nefurnizată și nivelul deconectării manuale 
a consumatorilor (inclusiv o comparație 
între nivelurile de deconectare voluntară și 
forțată a consumatorilor);

(e) impactul economic al crizei de 
energie electrică și impactul măsurilor 
întreprinse în sectorul energiei electrice, în 
special volumele de energie electrică 
nefurnizată, restricționarea capacității 
interzonale disponibile sau alocate și 
nivelul deconectării manuale a 
consumatorilor (inclusiv o comparație între 
nivelurile de deconectare voluntară și 
forțată a consumatorilor);

Or. en
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Justificare

Din motive legate de funcționarea pieței interne de energie electrică, este nevoie de 
transparență maximă.

Amendamentul 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) impactul economic al crizei de 
energie electrică și impactul măsurilor 
întreprinse în sectorul energiei electrice, în 
special volumele de energie electrică 
nefurnizată și nivelul deconectării manuale 
a consumatorilor (inclusiv o comparație 
între nivelurile de deconectare voluntară și 
forțată a consumatorilor);

(e) impactul economic al crizei de 
energie electrică, impactul economic 
asupra producătorilor de energie electrică
și impactul măsurilor întreprinse în sectorul 
energiei electrice, în special volumele de 
energie electrică nefurnizată și nivelul 
deconectării manuale a consumatorilor 
(inclusiv o comparație între nivelurile de 
deconectare voluntară și forțată a 
consumatorilor);

Or. en

Amendamentul 217
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) justificarea temeinică a recurgerii 
la acestor măsuri care nu sunt bazate pe 
piață în cazurile în care au fost aplicate 
astfel de măsuri;

Or. en

Justificare

Obligația de a justifica recurgerea la măsuri care nu se bazează pe piață ar reprezenta o 
descurajare suplimentară a statelor membre de la recurgerea la aceste măsuri.
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Amendamentul 218
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) un plan de acțiune actualizat în 
cazul în care criza a fost provocată de 
deficiențele structurale ale sistemului.

Or. en

Amendamentul 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile competente în cauză 
prezintă rezultatele evaluării Grupului de 
coordonare în domeniul energiei electrice.

4. Autoritățile competente în cauză 
prezintă rezultatele evaluării Grupului de 
coordonare în domeniul energiei electrice, 
iar rezultatele se reflectă în actualizarea 
planurilor de pregătire pentru riscuri în 
sectorul energiei electrice;

Or. en

Amendamentul 220
Rebecca Harms
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile competente în cauză 
prezintă rezultatele evaluării Grupului de 
coordonare în domeniul energiei electrice.

4. Autoritățile competente în cauză 
prezintă rezultatele evaluării Grupului de 
coordonare în domeniul energiei electrice
și parteneriatului macroregional 
pertinent.
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Or. en

Amendamentul 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

3.Grupul de coordonare în domeniul 
energiei electrice formulează recomandări 
în conformitate cu regulamentul de 
procedură pe care l-a adoptat în 
unanimitate.

Or. en

Amendamentul 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea cu părțile contractante la 
Comunitatea Energiei

Cooperarea cu părțile contractante la 
Comunitatea Energiei și cu țări terțe

Or. en

Amendamentul 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și părțile contractante la 
Comunitatea Energiei sunt invitate să 
coopereze îndeaproape în procesul de 
identificare a scenariilor de criză de 
energie electrică și în stabilirea planurilor 

Statele membre și părțile contractante la 
Comunitatea Energiei, precum și țările 
terțe care se racordează la rețeaua de 
energie electrică a UE sunt invitate să 
coopereze îndeaproape în procesul de 
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de pregătire pentru riscuri, astfel încât să 
nu fie întreprinse măsuri care pun în 
pericol securitatea aprovizionării statelor 
membre, a părților contractante sau a 
Uniunii. În acest sens, părțile contractante 
la Comunitatea Energiei pot participa la 
Grupul de coordonare în domeniul energiei 
electrice, la invitația Comisiei, cu privire la 
toate aspectele care prezintă un interes 
pentru acestea.

identificare a scenariilor de criză de 
energie electrică și în stabilirea planurilor 
de pregătire pentru riscuri, astfel încât să 
nu fie întreprinse măsuri care pun în 
pericol securitatea aprovizionării statelor 
membre, a părților contractante, a țărilor 
terțe sau a Uniunii. În acest sens, părțile 
contractante la Comunitatea Energiei și, 
atunci când este relevant, țările terțe pot 
participa la Grupul de coordonare în 
domeniul energiei electrice, la invitația 
Comisiei, cu privire la toate aspectele care 
prezintă un interes pentru acestea.

Or. en

Amendamentul 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și părțile contractante la 
Comunitatea Energiei sunt invitate să 
coopereze îndeaproape în procesul de 
identificare a scenariilor de criză de 
energie electrică și în stabilirea planurilor 
de pregătire pentru riscuri, astfel încât să 
nu fie întreprinse măsuri care pun în 
pericol securitatea aprovizionării statelor 
membre, a părților contractante sau a 
Uniunii. În acest sens, părțile contractante 
la Comunitatea Energiei pot participa la 
Grupul de coordonare în domeniul energiei 
electrice, la invitația Comisiei, cu privire la 
toate aspectele care prezintă un interes 
pentru acestea.

Statele membre și părțile contractante la 
Comunitatea Energiei, țările SEE și 
Elveția sunt invitate să coopereze 
îndeaproape în procesul de identificare a 
scenariilor de criză de energie electrică și 
în stabilirea planurilor de pregătire pentru 
riscuri, astfel încât să nu fie întreprinse 
măsuri care pun în pericol securitatea 
aprovizionării statelor membre, a părților 
contractante sau a regiunii. În acest sens, 
părțile contractante la Comunitatea 
Energiei, țările SEE și Elveția pot 
participa la Grupul de coordonare în 
domeniul energiei electrice, la invitația 
Comisiei, cu privire la toate aspectele care 
prezintă un interes pentru acestea.

Or. en

Amendamentul 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Propunere de regulament
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Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

2. Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 10 alineatul (3) se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată, începând de la 
[OPOCE: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 10 alineatul (3) poate fi revocată 
în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia de revocare intră în 
vigoare în ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia consultă experții desemnați de 
fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 201630.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 10 alineatul (3) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European sau Consiliu 
sau în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia cu privire la faptul că nu vor 
formula obiecții. Termenul respectiv se 
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prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

_________________

30 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 10 
alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată, începând 
de la [OPOCE: a se introduce data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

2. Competențele de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 10 
alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de cinci ani începând cu 
[xx.xx.xxxx]. Comisia prezintă un raport 
privind competențele delegate cel târziu 
cu șase luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se reînnoiește automat pentru 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul o revocă în conformitate cu 
articolul 24.

Or. de

Amendamentul 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European, Consiliului și Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. de
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Amendamentul 228
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a se descrie măsurile de atenuare a 
situațiilor de criză de energie electrică, în 
special măsurile legate de cerere și 
măsurile legate de ofertă, indicând în 
același timp împrejurările în care măsurile 
respective pot fi utilizate, în special 
factorul declanșator al fiecărei măsuri. În 
cazul în care sunt luate în considerare 
măsuri care nu se bazează pe piață, acestea 
trebuie să fie justificate în mod 
corespunzător având în vedere cerințele 
prevăzute la articolul 15;

(c) a se descrie măsurile de atenuare a 
situațiilor de criză de energie electrică, în 
special măsurile legate de cerere, măsurile 
legate de rețea și măsurile legate de ofertă, 
indicând în același timp împrejurările în 
care măsurile respective pot fi utilizate, în 
special factorul declanșator al fiecărei 
măsuri. În cazul în care sunt luate în 
considerare măsuri care nu se bazează pe 
piață, acestea trebuie să fie justificate în 
mod corespunzător având în vedere 
cerințele prevăzute la articolul 15;

Or. en

Amendamentul 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să descrie măsurile naționale 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare și asigurarea respectării 
măsurilor regionale convenite în 
conformitate cu articolul 12.

Or. en

Amendamentul 230
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizațiile relevante 
reprezentând interesele consumatorilor 
casnici;

eliminat

Or. en

Justificare

Consultarea organizațiilor de acest fel (care reprezintă interesele consumatorilor casnici), 
dacă ele există, este, din punctul nostru de vedere, dificilă și inutilă, iar în multe cazuri, 
aproape imposibilă.Este imperios necesar ca statele membre să fie răspunzătoare față de 
cetățenii lor în domeniul securității aprovizionării cu energie electrică.Securitatea 
aprovizionării cu energie electrică este reprezentată de implicarea statului (autoritatea 
competentă) și a autorității naționale de reglementare.

Amendamentul 231
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organizațiile relevante reprezentând 
interesele consumatorilor industriali de 
energie electrică, inclusiv întreprinderile 
din sectorul energiei electrice;

(c) organizațiile relevante reprezentând 
interesele consumatorilor industriali de 
energie electrică;

Or. es

Amendamentul 232
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) (e) operatorii sistemelor de 
transport și distribuție.

Or. en
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Amendamentul 233
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a se preciza calendarul pentru 
simulările anuale regionale (și, după caz, 
naționale) în timp real ale reacției la 
situații de criză de energie electrică;

eliminat

Or. en

Justificare

Descrierea cerută a procedurilor și acțiunilor întreprinse în timpul crizei de energie 
electrică, astfel cum se specifică în anexa intitulată „Model pentru planul de pregătire pentru 
riscuri”, este inutil de amănunțită din punct de vedere administrativ în ceea ce privește 
consultările necesare.Cerința privind testarea anuală a planurilor de pregătire pentru riscuri 
este inutilă din punct de vedere practic.Planurile trebuie actualizate; cu toate acestea, 
testarea anuală va genera doar sarcini administrative suplimentare inutile, fără niciun 
impact pozitiv semnificativ.
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