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Amendamentul 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 eliminat

Entitatea europeană pentru operatorii de 
sisteme de distribuție

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical 
sau care nu sunt separați în conformitate 
cu dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru 
a promova finalizarea și funcționarea 
pieței interne a energiei electrice și pentru 
a promova gestionarea optimă și 
exploatarea coordonată a sistemelor de 
transport și de distribuție. Operatorii de 
sisteme de distribuție care doresc să 
participe la entitatea OSD UE devin 
membri înregistrați ai entității.

Or. en

Justificare

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response).EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting.This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure

Amendamentul 1362
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Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau 
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau 
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității. În cazul 
chestiunilor cu relevanță transsectorială, 
entitatea OSD UE pentru operatorii de 
sisteme de distribuție a electricității 
asigură coordonarea, în condiții de 
egalitate, cu operatorii de distribuție a 
gazului reprezentați de un comitet 
permanent până când este instituită o 
entitate echivalentă care să reprezinte 
OSD de pe piața gazului și au fost stabilite 
modalitățile de relaționare dintre cele 
două entități.

Or. en

Amendamentul 1363
Morten Helveg Petersen

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte Operatorii de distribuție cooperează la 
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dintr-o întreprindere integrată vertical 
sau care nu sunt separați în conformitate 
cu dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

nivelul Uniunii prin intermediul unei 
entități europene pentru operatorii de 
sisteme de distribuție („entitatea OSD 
UE”), pentru a promova finalizarea și 
funcționarea pieței interne a energiei 
electrice și pentru a promova gestionarea 
optimă și exploatarea coordonată a 
sistemelor de transport și de distribuție. 
Operatorii de sisteme de distribuție care 
doresc să participe la entitatea OSD UE 
devin membri înregistrați ai entității.

Or. en

Amendamentul 1364
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical, care 
nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2] sau care sunt separați 
financiar și deplin independenți de 
entitățile legate de energie în conformitate 
cu dispozițiile articolului [50 c], 
cooperează la nivelul Uniunii prin 
intermediul unei entități europene pentru 
operatorii de sisteme de distribuție 
(„entitatea OSD UE”), pentru a promova 
finalizarea și funcționarea pieței interne a 
energiei electrice și pentru a promova 
gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
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entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Or. en

Amendamentul 1365
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau 
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau 
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității. Procesul decizional 
asigură o reprezentare geografică 
proporțională a OSD în cadrul entității 
OSD UE.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că OSD sunt reprezentați proporțional din punct de vedere 
geografic în cadrul OSD UE pentru a se asigura că aceasta ține seama de particularitățile 
regiunilor în cauză atunci când elaborează documentele sau actele legislative aferente.

Amendamentul 1366
Miroslav Poche



AM\1134764RO.docx 7/127 PE610.751v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau 
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau 
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității. Procesul decizional 
asigură o reprezentare geografică 
proporțională a OSD în cadrul entității 
OSD UE.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că OSD sunt reprezentați proporțional din punct de vedere 
geografic în cadrul OSD UE pentru a se asigura că aceasta ține seama de particularitățile 
regiunilor în cauză atunci când elaborează documentele sau actele legislative aferente.

Amendamentul 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical 
sau care nu sunt separați în conformitate 
cu dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 

Operatorii de distribuție, inclusiv 
operatorii de sisteme de distribuție de 
minimis, cooperează la nivelul Uniunii 
prin intermediul unei entități europene 
pentru operatorii de sisteme de distribuție 
(„entitatea OSD UE”), pentru a promova 
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Uniunii prin intermediul unei entități
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

finalizarea și funcționarea pieței interne a 
energiei electrice și pentru a promova 
gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE au dreptul să devină
membri înregistrați ai entității.

Or. de

Justificare

Micii operatori de sisteme de distribuție nu trebuie să fie excluși din entitatea europeană 
pentru operatorii de sisteme de distribuție.

Amendamentul 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical 
sau care nu sunt separați în conformitate 
cu dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Operatorii de distribuție cooperează la 
nivelul Uniunii prin intermediul unei 
entități europene pentru operatorii de 
sisteme de distribuție („entitatea OSD 
UE”), pentru a promova finalizarea și 
funcționarea pieței interne a energiei 
electrice, pentru a promova gestionarea 
optimă și exploatarea coordonată a 
sistemelor de transport și de distribuție și 
pentru a face schimburi de cele mai bune 
practici în legătură cu diferitele provocări 
cu care se confruntă operatorii de sisteme 
de distribuție în Uniune, printre care 
digitalizarea rețelelor de distribuție, 
implementarea rețelelor inteligente și 
sistemele de contorizare inteligente.

Or. en
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Amendamentul 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical 
sau care nu sunt separați în conformitate 
cu dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Operatorii de distribuție cooperează la 
nivelul Uniunii prin intermediul unei 
entități europene pentru operatorii de 
sisteme de distribuție („entitatea OSD 
UE”), pentru a promova finalizarea și 
funcționarea pieței interne a energiei 
electrice și pentru a promova gestionarea 
optimă și exploatarea coordonată a
sistemelor de transport și de distribuție. 
Operatorii de sisteme de distribuție care 
doresc să participe la entitatea OSD UE 
devin membri înregistrați ai entității. 
Membrii înregistrați pot participa la 
entitatea OSD UE direct sau pot fi 
reprezentați de asociația națională sau 
europeană aleasă de ei.

Or. en

Amendamentul 1370
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical 
sau care nu sunt separați în conformitate 
cu dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 

Toți operatorii de distribuție cooperează la 
nivelul Uniunii prin intermediul unei 
entități europene pentru operatorii de 
sisteme de distribuție („entitatea OSD 
UE”), pentru a promova finalizarea și 
funcționarea pieței interne a energiei 
electrice, pentru a sprijini dezvoltarea 
unui sistem energetic sustenabil, 
descentralizat și mai integrat și pentru a 
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promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție și asociațiile care îi reprezintă 
la nivelul Uniunii care doresc să participe 
la entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Or. en

Amendamentul 1371
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau 
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE devin membri 
înregistrați ai entității.

Operatorii de distribuție care nu fac parte 
dintr-o întreprindere integrată vertical sau 
care nu sunt separați în conformitate cu 
dispozițiile articolului 35 [Directiva 
2009/72/CE reformată propusă prin 
COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul 
Uniunii prin intermediul unei entități 
europene pentru operatorii de sisteme de 
distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și exploatarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție. Operatorii de sisteme de 
distribuție care doresc să participe la 
entitatea OSD UE au dreptul să devină
membri înregistrați ai entității.

Or. de

Justificare

OSD UE elaborează norme privind funcționarea pieței interne europene care, după punerea 
în aplicare de către Comisia Europeană, se aplică tuturor OSD, indiferent de dimensiunea 
sau structura organizațională a acestora. Din acest motiv, toate OSD europene pot participa 
la OSD UE (participarea trebuie să rămână voluntară), inclusiv așa-numitele OSD de 
minimis.
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Amendamentul 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În îndeplinirea funcțiilor ce îi revin în 
temeiul legislației UE, entitatea OSD UE 
acționează în mod independent de interese 
naționale individuale sau de interesele 
naționale ale operatorilor de sisteme de 
transport și contribuie la realizarea 
eficientă și sustenabilă a obiectivelor 
stabilite în cadrul de politici privind clima 
și energia care acoperă perioada 2020-
2030, în special contribuind la integrarea 
eficientă a energiei electrice produse din 
surse regenerabile de energie și la
sporirea eficienței energetice.

Or. en

Amendamentul 1373
Morten Helveg Petersen

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

OSD-urilor din fiecare țară li se acordă 
oportunitatea de a alege un reprezentant 
OSD la nivel de țară care să fie 
responsabil de coordonarea aporturilor, 
numirea experților în grupurile de lucru 
și votare.

Or. en

Amendamentul 1374
Morten Helveg Petersen
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Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderarea voturilor la nivelul 
reprezentanților OSD naționali se face în 
conformitate cu procedura de votare a 
Consiliului, astfel cum este definită în 
Tratatul consolidat privind Uniunea 
Europeană la articolul 16 alineatul (4), 
astfel cum a fost modificat prin Tratatul 
de la Lisabona („majoritate dublă”).

Or. en

Amendamentul 1375
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 a

Atribuțiile forumului consultativ

1.Atribuțiile membrilor forumului 
consultativ sunt de a oferi consiliere 
Comisiei cu privire la chestiuni legate de 
exploatarea și gestionarea rețelelor de 
distribuție.

2.Comisia poate consulta forumul 
consultativ cu privire la orice chestiune 
legată de punerea în aplicare a 
prezentului regulament și a versiunii 
reformate a Directivei 2009/72/CE astfel 
cum a fost propusă prin COM (2016) 
864/2 și cu privire la adoptarea codurilor 
de rețea și a orientărilor menționate la 
articolul 54.Forumul consultativ poate fi, 
de asemenea, consultat de Comisie și de
agenție cu privire la alte măsuri.

3.Forumul consultativ poate:

(a) să elaboreze cele mai bune practici, 
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din proprie inițiativă sau la solicitarea 
Comisiei sau a agenției, cu privire la 
chestiuni legate de dezvoltarea 
consumului dispecerizabil, integrarea 
resurselor regenerabile de energie, a 
producerii distribuite și a altor resurse 
integrate în rețeaua de distribuție;

(b) să informeze Comisia sau agenția cu 
privire la problemele legate de punerea în 
aplicare a codurilor de rețea menționate 
la articolul 54 și să prezinte Comisiei 
sau agenției recomandări și sugestii cu 
privire la aceste probleme;

(c) să desfășoare orice altă activitate 
necesară în scopul îndeplinirii funcției 
sale. Forumul consultativ informează 
Comisia cu privire la activitățile sale.

Or. en

Amendamentul 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 a

Participarea la Entitatea europeană 
pentru operatorii de sisteme de distribuție 

(entitatea OSD UE)

Participarea operatorilor individuali de 
sisteme de distribuție la entitatea OSD UE 
este voluntară.

Operatorii de sisteme de distribuție care 
doresc să participe la entitatea OSD UE 
devin membri înregistrați ai entității OSD 
UE.

Entitatea OSD UE asigură un tratament 
echitabil al tuturor operatorilor de sisteme 
de distribuție care sunt membri, indiferent 
de dimensiunea acestora.



PE610.751v01-00 14/127 AM\1134764RO.docx

RO

Entitatea OSD UE asigură că OSD mai 
mici sau independenți sunt reprezentați în 
mod adecvat, inclusiv în cadrul 
procedurilor decizionale.

Or. en

Amendamentul 1377
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49 a

Forumul consultativ

Comisia instituie un forum consultativ 
pentru exploatarea și gestionarea rețelelor 
de distribuție. Comisia asigură faptul că 
în cadrul forumului consultativ există o 
participare echilibrată a tuturor părților 
interesate afectate de exploatarea și 
gestionarea rețelelor de distribuție, cum 
ar fi operatorii de sisteme, ii de sisteme, 
agregatorii, asociațiile relevante ale 
industriei, grupurile de protecție a 
mediului și organizațiile consumatorilor.
Regulamentul de procedură al forumului 
este stabilit de Comisie.

Or. en

Justificare

În loc să solicite crearea unei entități OSD UE, Comisia ar trebui să creeze un forum 
consultativ pentru exploatarea și gestionarea rețelelor de distribuție. Forumul consultativ ar 
reduce semnificativ riscul de autoreglementare a OSD, dat fiind faptul că ar avea un caracter 
pur consultativ. În plus, forumul consultativ ar include o gamă mai largă de părți interesate 
în forumul consultativ.

Amendamentul 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli



AM\1134764RO.docx 15/127 PE610.751v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50 eliminat

Înființarea entității OSD UE pentru 
energie electrică

(1) Până la [OP: douăsprezece luni de la 
intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru 
energie electrică și a altor părți interesate 
și normele de finanțare ale entității OSD 
UE care urmează a fi instituită.

(2) În termen de două luni de la primirea 
documentelor de mai sus, după 
consultarea în mod oficial a organizațiilor 
care reprezintă toate părțile interesate, în 
special utilizatorii sistemelor de 
distribuție, agenția furnizează Comisiei 
un aviz cu privire la proiectul de statut, la 
lista membrilor și la proiectul de 
regulament de procedură.

(3) În termen de trei luni de la primirea 
avizului agenției, Comisia emite un aviz 
cu privire la proiectul de statut, la lista 
membrilor și la proiectul de regulament 
de procedură, luând în considerare avizul 
agenției prevăzut la alineatul (2).

(4) În termen de trei luni de la data 
primirii avizului favorabil din partea 
Comisiei, operatorii de distribuție 
înființează entitatea OSD UE și adoptă și 
publică statutul și regulamentul de 
procedură ale acesteia.

(5) Documentele menționate la 
alineatul (1) se transmit Comisiei și 
agenției în cazul în care li se aduc 
modificări sau la cererea motivată a
acestora. Agenția și Comisia emit un aviz 
în conformitate cu procesul prevăzut la 



PE610.751v01-00 16/127 AM\1134764RO.docx

RO

alineatele (2)-(4).

(6) Costurile legate de activitățile entității 
OSD UE sunt suportate de către 
operatorii de distribuție care sunt membri 
înregistrați și se iau în considerare la 
calcularea tarifelor. Autoritățile de 
reglementare aprobă costurile respective 
numai dacă acestea sunt rezonabile și 
proporționale.

Or. en

Justificare

Propunerea de a crea o entitate OSD UE ar trebui eliminată pentru ca să nu existe riscul 
unor conflicte de interese. Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte 
amendamente.

Amendamentul 1379
Morten Helveg Petersen

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Până la [OP: două luni de la 
intrarea în vigoare], fiecare stat membru 
se asigură că operatorilor de sisteme de 
distribuție din statele membre li se oferă 
oportunitatea de a alege un reprezentant 
OSD la nivel de țară pentru entitatea OSD 
UE într-o manieră echitabilă și 
transparentă. Statul membru se asigură 
că reprezentantul este reales din doi în doi 
ani și la cererea unei majorități a 
operatorilor de sisteme de distribuție din 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 1380
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
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Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru 
energie electrică și a altor părți interesate 
și normele de finanțare ale entității OSD 
UE care urmează a fi instituită.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1381
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru
energie electrică și a altor părți interesate și 
normele de finanțare ale entității OSD UE 
care urmează a fi instituită.

1. Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de prezentare generală a unei 
structuri de guvernanță care garantează o 
reprezentare echitabilă și echilibrată a 
intereselor la nivelul membrilor și al 
statelor membre. Aceasta include 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea energie electrică și 
a altor părți interesate și normele de 
finanțare ale entității OSD UE care 
urmează a fi instituită.

Or. en
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Amendamentul 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru 
energie electrică și a altor părți interesate 
și normele de finanțare ale entității OSD 
UE care urmează a fi instituită.

1. Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], membrii 
înregistrați, care fie participă direct, fie 
sunt reprezentați de asociațiile naționale 
sau europene alese de ei, cu sprijinul 
administrativ al agenției, transmit Comisiei 
și agenției proiectul de statut, o listă a 
membrilor înregistrați, proiectul de 
regulament de procedură, inclusiv normele 
de procedură cu privire la consultarea 
ENTSO-E și a altor părți interesate și 
normele de finanțare ale entității OSD UE 
care urmează a fi instituită.

Or. en

Amendamentul 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru 
energie electrică și a altor părți interesate și 
normele de finanțare ale entității OSD UE 
care urmează a fi instituită.

1. Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru 
energie electrică și a altor părți interesate, 
procedurile decizionale și normele de 
finanțare ale entității OSD UE care 
urmează a fi instituită.

Or. en
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Amendamentul 1384
Morten Helveg Petersen

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru 
energie electrică și a altor părți interesate și 
normele de finanțare ale entității OSD UE 
care urmează a fi instituită.

1. Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], reprezentanții OSD 
la nivel de țară, cu sprijinul administrativ 
al agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru 
energie electrică și a altor părți interesate și 
normele de finanțare ale entității OSD UE 
care urmează a fi instituită.

Or. en

Amendamentul 1385
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la [OP: douăsprezece luni de 
la intrarea în vigoare], operatorii de 
distribuție, cu sprijinul administrativ al 
agenției, transmit Comisiei și agenției 
proiectul de statut, o listă a membrilor 
înregistrați, proiectul de regulament de 
procedură, inclusiv normele de procedură 
cu privire la consultarea ENTSO pentru 
energie electrică și a altor părți interesate 
și normele de finanțare ale entității OSD 
UE care urmează a fi instituită.

1. Operatorii de sisteme de distribuție 
cooperează la nivelul Uniunii pentru a 
contribui la realizarea obiectivelor UE 
privind clima și energia, inclusiv 
integrarea unor niveluri ridicate de 
energie electrică generată din surse de 
energie regenerabile variabile, pentru a 
promova finalizarea și funcționarea pieței 
interne a energiei electrice și pentru a 
promova gestionarea optimă și 
exploatarea coordonată a sistemelor de 
transport și de distribuție.

Or. en
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Amendamentul 1386
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de două luni de la 
primirea documentelor de mai sus, după 
consultarea în mod oficial a organizațiilor 
care reprezintă toate părțile interesate, în 
special utilizatorii sistemelor de 
distribuție, agenția furnizează Comisiei 
un aviz cu privire la proiectul de statut, la 
lista membrilor și la proiectul de 
regulament de procedură.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de două luni de la 
primirea documentelor de mai sus, după 
consultarea în mod oficial a organizațiilor 
care reprezintă toate părțile interesate, în 
special utilizatorii sistemelor de distribuție, 
agenția furnizează Comisiei un aviz cu 
privire la proiectul de statut, la lista 
membrilor și la proiectul de regulament de 
procedură.

2. În termen de două luni de la 
primirea documentelor de mai sus, după 
consultarea în mod oficial a organizațiilor 
care reprezintă toate părțile interesate, în 
special utilizatorii sistemelor de distribuție, 
agenția furnizează Comisiei un aviz cu 
privire la proiectul de statut, la lista 
membrilor și la proiectul de regulament de 
procedură, ținând seama în special de 
normele privind independența entității 
OSD UE de membrii săi, la prevenirea 
conflictelor de interese și la necesitatea de 
a asigura o reprezentare echilibrată din 
punct de vedere geografic și un tratament 
echitabil al membrilor săi, în special în 
cazul operatorilor de sisteme de distribuție 
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mici sau independenți.

Or. en

Amendamentul 1388
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de două luni de la 
primirea documentelor de mai sus, după 
consultarea în mod oficial a organizațiilor 
care reprezintă toate părțile interesate, în 
special utilizatorii sistemelor de 
distribuție, agenția furnizează Comisiei un 
aviz cu privire la proiectul de statut, la 
lista membrilor și la proiectul de 
regulament de procedură.

2. Operatorii de sisteme de distribuție 
care respectă principiile stabilite la 
articolul 50c (nou) se pot organiza într-o 
entitate europeană comună pentru 
operatorii de sisteme de distribuție din 
domeniul energiei electrice („entitate 
OSD UE”) structurată cu sprijinul 
administrativ al agenției.

Or. en

Amendamentul 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de două luni de la 
primirea documentelor de mai sus, după 
consultarea în mod oficial a organizațiilor 
care reprezintă toate părțile interesate, în 
special utilizatorii sistemelor de distribuție, 
agenția furnizează Comisiei un aviz cu 
privire la proiectul de statut, la lista 
membrilor și la proiectul de regulament de 
procedură.

2. În termen de două luni de la 
primirea documentelor de mai sus, după 
consultarea în mod oficial a organizațiilor 
care reprezintă toate părțile interesate, în 
special utilizatorii sistemelor de distribuție
și organizațiile de protecție a 
consumatorilor, agenția furnizează 
Comisiei un aviz cu privire la proiectul de 
statut, la lista membrilor și la proiectul de 
regulament de procedură.
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Or. en

Amendamentul 1390
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei luni de la 
primirea avizului agenției, Comisia emite 
un aviz cu privire la proiectul de statut, la 
lista membrilor și la proiectul de 
regulament de procedură, luând în 
considerare avizul agenției prevăzut la 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1391
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei luni de la 
primirea avizului agenției, Comisia emite 
un aviz cu privire la proiectul de statut, la 
lista membrilor și la proiectul de 
regulament de procedură, luând în 
considerare avizul agenției prevăzut la 
alineatul (2).

3. Entitatea OSD UE trimite 
Comisiei și agenției proiectul de statut, o 
listă a membrilor înregistrați, proiectul de 
regulament de procedură, inclusiv 
normele de procedură cu privire la 
consultarea ENTSO pentru energie 
electrică și a altor părți interesate și 
normele de finanțare ale entității OSD UE 
care urmează a fi instituită.

Or. en

Amendamentul 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei luni de la primirea 
avizului agenției, Comisia emite un aviz cu 
privire la proiectul de statut, la lista 
membrilor și la proiectul de regulament de 
procedură, luând în considerare avizul 
agenției prevăzut la alineatul (2).

3. În termen de trei luni de la primirea 
avizului agenției, Comisia emite un aviz cu 
privire la proiectul de statut, la lista 
membrilor și la proiectul de regulament de 
procedură și la procedura decizională, 
luând în considerare avizul agenției 
prevăzut la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1393
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei luni de la data 
primirii avizului favorabil din partea 
Comisiei, operatorii de distribuție 
înființează entitatea OSD UE și adoptă și 
publică statutul și regulamentul de 
procedură ale acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1394
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de trei luni de la data 
primirii avizului favorabil din partea 
Comisiei, operatorii de distribuție
înființează entitatea OSD UE și adoptă și 

4. În termen de două luni de la 
primire, agenția, după ce a consultat 
formal organizațiile care reprezintă toate 
părțile interesate, în special utilizatorii 



PE610.751v01-00 24/127 AM\1134764RO.docx

RO

publică statutul și regulamentul de 
procedură ale acesteia.

sistemelor de distribuție, prezintă Comisiei 
un aviz privind proiectul de statut, lista 
membrilor și proiectul de regulament de 
procedură, instituind cel puțin o adunare 
generală, un consiliu de administrație, un 
consiliu consultativ independent, un 
secretar general și un secretariat și 
respectând principiile enunțate la 
articolul 50a (nou).

Or. en

Amendamentul 1395
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Documentele menționate la 
alineatul (1) se transmit Comisiei și 
agenției în cazul în care li se aduc 
modificări sau la cererea motivată a 
acestora. Agenția și Comisia emit un aviz 
în conformitate cu procesul prevăzut la 
alineatele (2)-(4).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1396
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Documentele menționate la 
alineatul (1) se transmit Comisiei și 
agenției în cazul în care li se aduc 
modificări sau la cererea motivată a 
acestora. Agenția și Comisia emit un aviz 
în conformitate cu procesul prevăzut la 

eliminat
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alineatele (2)-(4).

Or. en

Amendamentul 1397
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Costurile legate de activitățile 
entității OSD UE sunt suportate de către 
operatorii de distribuție care sunt membri 
înregistrați și se iau în considerare la 
calcularea tarifelor. Autoritățile de 
reglementare aprobă costurile respective 
numai dacă acestea sunt rezonabile și 
proporționale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1398
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Costurile legate de activitățile 
entității OSD UE sunt suportate de către 
operatorii de distribuție care sunt membri 
înregistrați și se iau în considerare la 
calcularea tarifelor. Autoritățile de 
reglementare aprobă costurile respective 
numai dacă acestea sunt rezonabile și 
proporționale.

6. Costurile legate de activitățile 
entității OSD UE sunt suportate de către 
operatorii de distribuție care sunt membri 
înregistrați și sunt considerate costuri 
eligibile și se iau în considerare de către 
autoritatea de reglementare la calcularea 
tarifelor. Autoritățile de reglementare 
aprobă costurile respective numai dacă 
acestea sunt rezonabile și proporționale.

Or. en
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Justificare

Clarificarea articolului: costurile legate de participarea la OSD la OSD UE sunt considerate 
costuri eligibile de către autoritățile de reglementare naționale și sunt recunoscute în mod 
corespunzător în cadrul tarifelor. În caz contrar există riscul de a descuraja OSD să devină 
membri ai entității OSD UE.

Amendamentul 1399
Morten Helveg Petersen

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Costurile legate de activitățile 
entității OSD UE sunt suportate de către 
operatorii de distribuție care sunt membri 
înregistrați și se iau în considerare la 
calcularea tarifelor. Autoritățile de 
reglementare aprobă costurile respective 
numai dacă acestea sunt rezonabile și 
proporționale.

6. Costurile legate de activitățile 
entității OSD UE sunt suportate de către
toți operatorii de distribuție europeni și se 
iau în considerare la calcularea tarifelor. 
Autoritățile de reglementare aprobă 
costurile respective numai dacă acestea 
sunt rezonabile și proporționale.

Or. en

Amendamentul 1400
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50 a

Norme și proceduri ale entității OSD UE 
pentru energie electrică

1. Statutul și regulamentul de procedură 
al entității OSD UE adoptate în 
conformitate cu articolul 50 garantează 
următoarele principii de organizare:

(a) doar membrii înregistrați pot participa 
la lucrările entității OSD UE;
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(b) deciziile strategice privind activitățile 
entității OSD UE, precum și orientările 
pentru consiliul de administrație sunt 
adoptate de adunarea generală;

(c) deciziile adunării generale sunt 
adoptate cu 65% din voturile exprimate de 
membri provenind din cel puțin 55% din 
statele membre;

(d) deciziile adunării generale pot fi 
blocate cu 35% din voturile exprimate de 
membri provenind din cel puțin patru 
state membre;

(e) consiliul de administrație este ales de 
adunarea generală și are un mandat de 
cel mult 4 ani, care poate fi reînnoit o 
singură dată;

(f) consiliul de administrație numește 
președintele și cei trei vicepreședinți din 
rândul membrilor săi;

(g) cooperarea OSD-OST în conformitate 
cu articolele 52 și 53 este coordonată de 
consiliul de administrație;

(h) deciziile consiliului de administrație 
sunt adoptate cu majoritate simplă de 11 
voturi sau cu majoritate calificată de 15 
voturi;

(i) secretarul general este numit de 
adunarea generală din rândul membrilor 
săi, având un mandat de patru ani care 
poate fi reînnoit o dată;

(j) grupurile de experți sunt numite de 
adunarea generală.

2. Statutul și regulamentul de procedură 
al entității OSD UE, adoptate în 
conformitate cu articolul 50, asigură 
tratamentul echitabil și proporțional al 
membrilor acesteia și reflectă structura 
geografică și economică diversă a 
membrilor săi. În special, procedurile 
prevăd următoarele:

(a) numărul drepturilor de vot în 
adunarea generală este repartizat 
membrilor pe baza unor criterii obiective, 
transparente, ce reflectă amploarea 
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activității lor economice;

(c) consiliul de administrație este alcătuit 
din președintele consiliului și 
reprezentanții a 19 membri, dintre care:10 
sunt reprezentanți ai membrilor cu mai 
mult de 1 milion de utilizatori de rețea;5 
sunt reprezentanți ai membrilor cu mai 
mult de 100 000 și mai puțin de 1 milion 
de utilizatori de rețea;5 sunt reprezentanți 
ai membrilor cu mai puțin de 100 000 de 
utilizatori de rețea;

(c) consiliul de administrație nu are în 
componență mai mult de 3 reprezentanți 
ai membrilor stabiliți în același stat 
membru;

(d) vicepreședinții consiliului sunt numiți 
din rândul reprezentanților membrilor, 
din fiecare grup care reprezintă numărul 
aferent de utilizatori de rețea;

3.Statutul și regulamentul de procedură al 
entității OSD UE, adoptate în 
conformitate cu articolul 50, asigură 
funcționarea corectă a consiliului 
consultativ independent, în special:

(a) asigură faptul că consiliul consultativ 
independent este alcătuit din 
reprezentanții utilizatorilor sistemelor, 
utilizatorilor finali și ai oricărei alte părți 
interesate relevante;

(b) lucrează la identificarea celor mai 
bune practici pentru atribuțiile enunțate 
la articolul 51;

(c) își aduce aportul la lucrările entității 
OSD UE și în special contribuie la 
elaborarea codurilor de rețea, a 
programului de lucru anual și a 
rapoartelor anuale.

Or. en

Justificare

Acest articol este o consecință logică a instituirii unei entități OSD UE prin articolul 
precedent.
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Amendamentul 1401
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50 b

Supravegherea entității OSD UE de către 
agenție

1.În timpul pregătirii propunerilor în 
conformitate cu atribuțiile menționate la 
articolul 51, entitatea OSD UE transmite 
agenției proiectele de texte ale propunerii.
În termen de două luni de la primire, 
agenția furnizează entității OSD UE un 
aviz și propune amendamente. În cazul 
unui aviz negativ, entitatea OSD UE 
propune o versiune revizuită a textului.

2. Orice persoană fizică sau juridică 
afectată de o decizie poate introduce o 
cale de atac în fața agenției pentru a 
contesta o decizie luată de entitatea OSD 
UE în cazul în care entitatea are într-
adevăr competențe decizionale.

Or. en

Justificare

Acest articol este o consecință logică a articolului 50 privind instituirea unei entități OSD 
UE.

Amendamentul 1402
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 50 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50 c
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Participarea operatorilor de sisteme de 
distribuție

1.Pentru a asigura independența entității 
OSD UE, toți operatorii de sisteme de 
distribuție aplică următoarele dispoziții 
pentru a deveni membri ai entității OSD 
UE:

(a) operatorii de sisteme de distribuție 
stabilesc și pun în aplicare un program de 
conformitate care definește măsurile 
adoptate în vederea excluderii 
posibilităților de comportament 
discriminatoriu și asigură monitorizarea 
adecvată a respectării acestui program.
Programul de conformitate stabilește 
obligațiile specifice impuse angajaților 
pentru realizarea obiectivelor respective.
Programul este supus aprobării autorității 
de reglementare. Fără a aduce atingere 
competențelor autorității de reglementare 
naționale, respectarea programului este 
monitorizată independent de către un 
agent de conformitate;

(b) operatorul de sistem de distribuție 
informează autoritatea de reglementare 
cu privire la resursele financiare 
menționate disponibile pentru proiecte de 
investiții viitoare și/sau pentru înlocuirea 
activelor existente.

2.Operatorii de sisteme de distribuție care 
fac parte dintr-o întreprindere integrată 
vertical aplică următoarele dispoziții 
suplimentare pentru a deveni membri ai 
entității OSD UE:

(a) structura generală de conducere și 
statutul operatorului de sistem de 
distribuție asigură independența efectivă 
a operatorului de sistem de distribuție.
Întreprinderea integrată vertical nu 
determină, în mod direct sau indirect, 
comportamentul concurențial al 
operatorului de sistem de distribuție în 
materie de activități curente ale acestuia 
și de gestionare a rețelei sau cu privire la 
activitățile necesare pentru dezvoltarea 
rețelei;
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(b) operatorul de sistem de distribuție nu 
discriminează diferite persoane sau 
entități și nu restricționează, denaturează 
sau împiedică concurența în domeniul 
producției sau furnizării;

(c) operatorul de sistem de distribuție 
poate însă să furnizeze servicii 
întreprinderii integrate vertical atâta timp 
cât furnizarea respectivelor servicii nu 
face discriminări între utilizatorii 
sistemelor, este disponibilă tuturor 
utilizatorilor sistemelor în aceleași 
condiții și nu restricționează, denaturează 
sau împiedică concurența în domeniul 
producției sau furnizării;

(d) operatorul de sistem de distribuție are 
dreptul de a obține finanțare pe piețele de 
capital, în special prin împrumuturi și 
aport de capital;

(e) orice relații comerciale și financiare 
între întreprinderea integrată vertical și 
operatorul de sistem de distribuție, 
inclusiv împrumuturile acordate de 
operatorul de sistem de distribuție 
întreprinderii integrate vertical, respectă 
condițiile pieței. Operatorul de sistem de 
distribuție păstrează date detaliate privind 
astfel de relații comerciale sau financiare 
și le pune la dispoziția autorității de 
reglementare, la cererea acesteia.
Operatorul de sistem de distribuție 
prezintă autorității de reglementare, în 
vederea aprobării, toate acordurile 
comerciale și financiare încheiate cu 
întreprinderea integrată vertical.

(f) Operatorul de sistem de distribuție nu 
împarte sistemele sau echipamentele 
informatice, spațiile fizice și sistemele de 
acces securizat cu nicio parte a 
întreprinderii integrate vertical și nici nu 
folosește aceiași consultanți sau 
contractanți externi pentru sistemele sau 
echipamentele informatice și pentru 
sistemele de acces securizate.

(g) Operatorul de sistem de distribuție nu 
creează, prin identitatea sa corporativă, 
comunicarea, imaginea de marcă și 
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spațiul său, confuzii cu privire la 
identitatea separată a întreprinderii 
integrate vertical sau a oricărei părți a 
acesteia.

(h) Operatorul de sistem de distribuție 
instituie un organism de supraveghere 
responsabil cu luarea deciziilor 
susceptibile de a avea un impact major 
asupra valorii activelor acționarilor în 
cadrul operatorului de sistem de 
distribuție, în special a deciziilor privind 
aprobarea planurilor financiare anuale și 
pe termen mai lung, nivelul de îndatorare 
a operatorului de sistem de distribuție și 
dividendele distribuite acționarilor.
Deciziile care țin de competența 
organismului de supraveghere le exclud 
pe cele care sunt legate de activitățile 
curente ale operatorului de sistem de 
distribuție și de gestionarea rețelei, și de 
activitățile necesare pentru elaborarea 
planului de dezvoltare a rețelei pe zece 
ani. Organismul de supraveghere este 
compus din membri reprezentând 
întreprinderea integrată vertical, din 
membri reprezentând acționarii terți și, în 
cazurile prevăzute de legislația pertinentă 
a unui stat membru, din membri 
reprezentând alte părți interesate, precum 
angajații operatorului de sistem de 
distribuție.

(i) Deciziile privind numirea, prelungirea 
mandatului, condițiile de lucru, inclusiv 
remunerația, și încetarea mandatului 
persoanelor cu funcții de conducere și/sau 
a membrilor organelor administrative ale 
operatorului de sistem de distribuție sunt 
adoptate de către organismul de 
supraveghere al operatorului de sistem de 
distribuție.

(j) Nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interes sau relație de
afaceri, de ordin direct sau indirect, cu 
întreprinderea integrată vertical, cu vreo 
parte a acesteia sau cu acționarii 
majoritari, cu excepția operatorului de 
sistem de distribuție nu trebuie să fie 
deținută pe o perioadă de trei ani înainte 
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de numirea persoanelor cu funcții de 
conducere și/sau a membrilor organelor 
administrative ale operatorului de sistem 
de distribuție cărora li se aplică prezentul 
alineat.

(k) Persoanele cu funcții de conducere 
și/sau membrii organelor administrative, 
precum și angajații operatorului de sistem 
de distribuție nu dețin nicio poziție sau 
responsabilitate profesională, interes sau 
relație de afaceri, de ordin direct sau 
indirect, cu vreo altă parte a întreprinderii 
integrate vertical sau cu acționarii 
majoritari ai acesteia.

(l) Persoanele cu funcții de conducere 
și/sau membrii organelor administrative, 
precum și angajații operatorului de sistem 
de distribuție nu dețin niciun interes și nu 
primesc niciun beneficiu financiar, de 
ordin direct sau indirect, de la vreo parte 
a întreprinderii integrate vertical, cu 
excepția operatorului de sistem de 
distribuție. Remunerația acestora nu 
depinde de activitățile sau rezultatele 
întreprinderii integrate vertical, cu 
excepția celor ale operatorului de sistem 
de distribuție.

(m) După încetarea mandatului deținut în 
cadrul operatorului de sistem de 
distribuție, persoanele cu funcție de 
conducere și/sau membrii organelor 
administrative ale acestuia nu au dreptul 
să dețină, timp de cel puțin patru ani, 
nicio poziție sau responsabilitate 
profesională, interes sau relație de afaceri 
cu orice parte a întreprinderii integrate 
vertical, cu excepția operatorului de 
sistem de distribuție, sau cu acționarii 
majoritari ai acesteia.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat intrinsec de articolul 50 și oferă detalii suplimentare cu privire 
la dispozițiile legate de instituirea unei entități OSD.
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Amendamentul 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51 eliminat

Atribuțiile entității OSD UE

(1) Atribuțiile entității OSD UE sunt 
următoarele:

(a) exploatarea și planificarea coordonată 
a rețelelor de transport și de distribuție;

(b) integrarea surselor regenerabile de 
energie, a producerii distribuite și a altor 
resurse integrate în rețeaua de distribuție, 
cum ar fi stocarea energiei;

(c) dezvoltarea consumului dispecerizabil;

(d) digitizarea rețelelor de distribuție, 
inclusiv implementarea rețelelor 
inteligente și a sistemelor de contorizare 
inteligentă;

(e) gestionarea datelor, securitatea 
cibernetică și protecția datelor;

(f) participarea la elaborarea codurilor de 
rețea în temeiul articolului 55.

(2) În plus, entitatea OSD UE:

(a) cooperează cu ENTSO pentru energie 
electrică la monitorizarea punerii în 
aplicare a codurilor de rețea și a 
orientărilor adoptate în temeiul 
prezentului regulament care sunt 
relevante pentru exploatarea și 
planificarea rețelelor de distribuție și 
pentru exploatarea coordonată a rețelelor 
de transport și de distribuție;

(b) cooperează cu ENTSO pentru energie 
electrică și adoptă cele mai bune practici 
cu privire la exploatarea și planificarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție, inclusiv aspecte precum 
schimbul de date între operatori și 
coordonarea resurselor de energie 
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distribuite;

(c) lucrează la identificarea celor mai 
bune practici în domeniile menționate la 
alineatul (1) și la introducerea 
îmbunătățirilor în materie de eficiență 
energetică în rețelele de distribuție;

(d) adoptă un program de lucru anual și 
un raport anual;

(e) funcționează în deplină conformitate 
cu normele în materie de concurență.

Or. en

Justificare

Propunerea de a crea o entitate OSD UE ar trebui eliminată pentru ca să nu existe riscul 
unor conflicte de interese. Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte 
amendamente.

Amendamentul 1404
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51 eliminat

Atribuțiile entității OSD UE

(1) Atribuțiile entității OSD UE sunt 
următoarele:

(a) exploatarea și planificarea coordonată 
a rețelelor de transport și de distribuție;

(b) integrarea surselor regenerabile de 
energie, a producerii distribuite și a altor 
resurse integrate în rețeaua de distribuție, 
cum ar fi stocarea energiei;

(c) dezvoltarea consumului dispecerizabil;

(d) digitizarea rețelelor de distribuție, 
inclusiv implementarea rețelelor 
inteligente și a sistemelor de contorizare 
inteligentă;

(e) gestionarea datelor, securitatea 
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cibernetică și protecția datelor;

(f) participarea la elaborarea codurilor de 
rețea în temeiul articolului 55.

(2) În plus, entitatea OSD UE:

(a) cooperează cu ENTSO pentru energie 
electrică la monitorizarea punerii în 
aplicare a codurilor de rețea și a 
orientărilor adoptate în temeiul 
prezentului regulament care sunt 
relevante pentru exploatarea și 
planificarea rețelelor de distribuție și 
pentru exploatarea coordonată a rețelelor 
de transport și de distribuție;

(b) cooperează cu ENTSO pentru energie 
electrică și adoptă cele mai bune practici 
cu privire la exploatarea și planificarea 
coordonată a sistemelor de transport și de 
distribuție, inclusiv aspecte precum 
schimbul de date între operatori și 
coordonarea resurselor de energie 
distribuite;

(c) lucrează la identificarea celor mai 
bune practici în domeniile menționate la 
alineatul (1) și la introducerea 
îmbunătățirilor în materie de eficiență 
energetică în rețelele de distribuție;

(d) adoptă un program de lucru anual și 
un raport anual;

(e) funcționează în deplină conformitate 
cu normele în materie de concurență.

Or. en

Amendamentul 1405
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atribuțiile entității OSD UE sunt 
următoarele:

1. Principala atribuție a entității OSD 
UE este de a participa la elaborarea 
codurilor de rețea în conformitate cu 
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articolele 55 și 56.
Alte atribuții pot include schimbul de 
opinii și de bune practici privind:

Or. en

Amendamentul 1406
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) exploatarea și planificarea 
coordonată a rețelelor de transport și de 
distribuție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1407
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) exploatarea și planificarea 
coordonată a rețelelor de transport și de 
distribuție;

(a) adoptarea recomandărilor privind 
exploatarea și planificarea coordonată a 
rețelelor de transport și de distribuție în 
cooperare cu ENTSO pentru energie 
electrică;

Or. en

Amendamentul 1408
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrarea surselor regenerabile de 
energie, a producerii distribuite și a altor 
resurse integrate în rețeaua de distribuție, 
cum ar fi stocarea energiei;

(b) furnizarea de consiliere privind 
integrarea eficientă a surselor regenerabile 
de energie, a producerii distribuite și a altor 
resurse integrate în rețeaua de distribuție, 
cum ar fi stocarea energiei;

Or. en

Amendamentul 1409
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrarea surselor regenerabile de 
energie, a producerii distribuite și a altor 
resurse integrate în rețeaua de distribuție, 
cum ar fi stocarea energiei;

(b) integrarea surselor regenerabile de 
energie, a producerii distribuite și a altor 
resurse integrate în rețeaua de distribuție, 
cum ar fi stocarea energiei și integrarea 
sectorială;

Or. de

Justificare

Adăugarea integrării sectoriale în reglementare are rolul de a asigura stabilitatea și condiții 
de concurență echitabile între toate resursele bazate pe piață, în vederea realizării 
obiectivelor pieței interne a energiei din Uniune.

Amendamentul 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrarea surselor regenerabile de 
energie, a producerii distribuite și a altor 
resurse integrate în rețeaua de distribuție, 
cum ar fi stocarea energiei;

(b) îmbunătățirea și maximizarea 
integrării surselor regenerabile de energie, 
a producerii distribuite și a altor resurse 
integrate în rețeaua de distribuție, cum ar fi 
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stocarea energiei;

Or. en

Amendamentul 1411
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrarea surselor regenerabile de 
energie, a producerii distribuite și a altor 
resurse integrate în rețeaua de distribuție, 
cum ar fi stocarea energiei;

(b) facilitarea integrării surselor 
regenerabile de energie, a producerii 
distribuite și a altor resurse integrate în 
rețeaua de distribuție, cum ar fi stocarea 
energiei;

Or. en

Amendamentul 1412
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea consumului 
dispecerizabil;

(c) facilitarea dezvoltării consumului 
dispecerizabil, în special prin intermediul 
agregatorilor;

Or. en

Amendamentul 1413
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea consumului 
dispecerizabil;

(c) adoptarea recomandărilor legate 
de dezvoltarea consumului dispecerizabil;

Or. en

Amendamentul 1414
Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea consumului 
dispecerizabil;

(c) dezvoltarea consumului 
dispecerizabil și a stocării energiei;

Or. en

Amendamentul 1415
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea consumului 
dispecerizabil;

(c) dezvoltarea consumului 
dispecerizabil și a stocării energiei;

Or. en

Amendamentul 1416
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea unor tehnici de 
finanțare inovatoare, inclusiv a 
prefinanțării combinate cu rambursări pe 
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factură prin contor, pentru investiții în 
energia regenerabilă și măsuri de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 1417
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) îndeplinirea atribuțiilor în calitate 
de parte obligată în cadrul [Directivei 
privind eficiența energetică];

Or. en

Amendamentul 1418
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) introducerea îmbunătățirilor în 
materie de eficiență energetică în rețeaua 
de distribuție;

Or. en

Amendamentul 1419
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) digitizarea rețelelor de distribuție, (d) adoptarea recomandărilor legate 
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inclusiv implementarea rețelelor inteligente 
și a sistemelor de contorizare inteligentă;

de digitizarea rețelelor de distribuție, 
inclusiv implementarea rețelelor inteligente 
și a sistemelor de contorizare inteligentă;

Or. en

Amendamentul 1420
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) digitizarea rețelelor de distribuție, 
inclusiv implementarea rețelelor inteligente 
și a sistemelor de contorizare inteligentă;

(d) accelerarea digitizării rețelelor de 
distribuție, inclusiv implementarea 
rețelelor inteligente și a sistemelor de 
contorizare inteligentă;

Or. en

Amendamentul 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) digitizarea rețelelor de distribuție, 
inclusiv implementarea rețelelor inteligente 
și a sistemelor de contorizare inteligentă;

(d) îmbunătățirea digitizării rețelelor 
de distribuție, inclusiv implementarea 
rețelelor inteligente și a sistemelor de 
contorizare inteligentă;

Or. en

Amendamentul 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) digitizarea rețelelor de distribuție, 
inclusiv implementarea rețelelor inteligente 
și a sistemelor de contorizare inteligentă;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea datelor, securitatea 
cibernetică și protecția datelor;

(e) garantarea unui acces 
nediscriminatoriu și neutru la date, 
indiferent de modelul de gestionare a
datelor, și promovarea standardizării, a 
schimbului de date transfrontalier, în 
special cu ENTSO pentru energie 
electrică atunci când acest lucru este 
relevant pentru facilitarea schimbului de 
date, a securității cibernetice și a 
protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea datelor, securitatea 
cibernetică și protecția datelor;

(e) gestionarea neutră a datelor, 
securitatea cibernetică și protecția datelor, 
în cooperare cu autoritățile și cu entitățile 
relevante;
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Or. en

Amendamentul 1425
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea datelor, securitatea 
cibernetică și protecția datelor;

(e) să contribuie la gestionarea 
adecvată a datelor, în conformitate cu 
dreptul la viață privată, securitatea 
cibernetică și protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 1426
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea datelor, securitatea 
cibernetică și protecția datelor;

(e) adoptarea de recomandări legate 
de gestionarea datelor, securitatea 
cibernetică și protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea datelor, securitatea (e) promovarea unei gestionări neutre 
a datelor, a securității cibernetice și a 
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cibernetică și protecția datelor; protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 1428
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) participarea la elaborarea 
codurilor de rețea în temeiul 
articolului 55.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) participarea la elaborarea codurilor 
de rețea în temeiul articolului 55.

(f) participarea la recomandarea, 
propunerea, elaborarea codurilor de rețea
și a orientărilor în temeiul articolului 55.

Or. en

Justificare

Orientările sunt foarte importante, chiar dacă acestea nu au o valoare juridică: ele stabilesc 
calea care trebuie urmată. Prin urmare, este important ca entitatea distribuitorilor de energie 
electrică să poată participa la definirea acestora prin intermediul viitorului OSD UE.

Amendamentul 1430
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Articolul 51 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) participarea la elaborarea codurilor 
de rețea în temeiul articolului 55.

(f) să contribuie la elaborarea 
codurilor de rețea prin emiterea de avize în 
temeiul articolului 55.

Or. en

Amendamentul 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) definirea unor produse de piață 
standardizate, cel puțin pentru zonele de 
ofertare transfrontaliere, în cooperare cu 
toți participanții relevanți de pe piață, 
inclusiv operatorii de sisteme de transport, 
furnizorii de consum dispecerizabil și alți 
utilizatori ai sistemelor;

Or. en

Amendamentul 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cooperează cu ENTSO pentru 
energie electrică la monitorizarea punerii 
în aplicare a codurilor de rețea și a 
orientărilor adoptate în temeiul prezentului 
regulament care sunt relevante pentru 
exploatarea și planificarea rețelelor de 
distribuție și pentru exploatarea coordonată 
a rețelelor de transport și de distribuție;

(a) cooperează eficace cu ENTSO 
pentru energie electrică, cu agenția și cu 
autoritățile de reglementare naționale 
pentru a facilita monitorizarea de către 
agenție și, după caz, autoritățile de 
reglementare naționale a punerii în 
aplicare a codurilor de rețea și a 
orientărilor adoptate în temeiul prezentului 
regulament care sunt relevante pentru 
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exploatarea și planificarea rețelelor de 
distribuție și pentru exploatarea coordonată 
a rețelelor de transport și de distribuție;

Or. en

Amendamentul 1433
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrează la identificarea celor mai 
bune practici în domeniile menționate la 
alineatul (1) și la introducerea 
îmbunătățirilor în materie de eficiență 
energetică în rețelele de distribuție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1434
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) funcționează în deplină 
conformitate cu normele în materie de 
concurență.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) cooperează cu ENTSO pentru 
energia electrică la elaborarea planului la 
nivel comunitar fără caracter obligatoriu 
de dezvoltare a rețelei pe zece ani.

Or. en

Justificare

Planul la nivel comunitar de dezvoltare a rețelei pe zece ani are un impact asupra distribuției 
de energie electrică: prin urmare, este normal ca viitoarea entitate ce va reuni distribuitorii 
de energie electrică să poată coopera cu ENTSO-E.

Amendamentul 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51 a

Adoptarea deciziilor

Entitatea OSD UE adoptă decizii cu 
privire la atribuțiile sale în temeiul 
articolului 51 prin consens.

Or. en

Amendamentul 1437
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52 eliminat

Consultările în cadrul procesului de 
elaborare a codurilor de rețea
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(1) La elaborarea codurilor de rețea în 
temeiul articolului 55, entitatea OSD UE 
organizează un proces de consultare 
extinsă, într-un stadiu incipient și în mod 
deschis și transparent, implicând toate 
părțile interesate relevante și în special 
organizațiile care reprezintă toate părțile 
interesate, în conformitate cu 
regulamentul de procedură menționat la 
articolul 50. Această consultare include, 
de asemenea, autorități de reglementare 
naționale și alte autorități naționale, 
întreprinderi de furnizare și de producție, 
utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți, 
operatori de distribuție, precum și 
asociații relevante din domeniul 
industriei, organisme tehnice și platforme 
ale părților interesate. Consultarea are ca 
scop identificarea punctelor de vedere și a 
propunerilor tuturor părților relevante în 
decursul procesului decizional.

(2) Toate documentele și procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu consultările menționate la alineatul (1) 
se fac publice.

(3) Entitatea OSD UE ia în considerare 
punctele de vedere comunicate în 
decursul consultărilor. Înainte de 
adoptarea propunerilor pentru codurile de 
rețea menționate la articolul 55, entitatea 
OSD UE precizează în ce mod au fost 
luate în considerare observațiile primite în 
cadrul consultării. În cazul în care 
observațiile nu au fost luate în 
considerare, aceasta furnizează justificări.

Or. en

Amendamentul 1438
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 52 eliminat

Consultările în cadrul procesului de 
elaborare a codurilor de rețea

(1) La elaborarea codurilor de rețea în 
temeiul articolului 55, entitatea OSD UE 
organizează un proces de consultare 
extinsă, într-un stadiu incipient și în mod 
deschis și transparent, implicând toate 
părțile interesate relevante și în special 
organizațiile care reprezintă toate părțile 
interesate, în conformitate cu 
regulamentul de procedură menționat la 
articolul 50. Această consultare include, 
de asemenea, autorități de reglementare 
naționale și alte autorități naționale, 
întreprinderi de furnizare și de producție, 
utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți, 
operatori de distribuție, precum și 
asociații relevante din domeniul 
industriei, organisme tehnice și platforme 
ale părților interesate. Consultarea are ca 
scop identificarea punctelor de vedere și a 
propunerilor tuturor părților relevante în 
decursul procesului decizional.

(2) Toate documentele și procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu consultările menționate la alineatul (1) 
se fac publice.

(3) Entitatea OSD UE ia în considerare 
punctele de vedere comunicate în 
decursul consultărilor. Înainte de 
adoptarea propunerilor pentru codurile de 
rețea menționate la articolul 55, entitatea 
OSD UE precizează în ce mod au fost 
luate în considerare observațiile primite în 
cadrul consultării. În cazul în care 
observațiile nu au fost luate în 
considerare, aceasta furnizează justificări.

Or. en

Amendamentul 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
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Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52 eliminat

Consultările în cadrul procesului de 
elaborare a codurilor de rețea

(1) La elaborarea codurilor de rețea în 
temeiul articolului 55, entitatea OSD UE 
organizează un proces de consultare 
extinsă, într-un stadiu incipient și în mod 
deschis și transparent, implicând toate 
părțile interesate relevante și în special 
organizațiile care reprezintă toate părțile 
interesate, în conformitate cu 
regulamentul de procedură menționat la 
articolul 50. Această consultare include, 
de asemenea, autorități de reglementare 
naționale și alte autorități naționale, 
întreprinderi de furnizare și de producție, 
utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți, 
operatori de distribuție, precum și 
asociații relevante din domeniul 
industriei, organisme tehnice și platforme 
ale părților interesate. Consultarea are ca 
scop identificarea punctelor de vedere și a 
propunerilor tuturor părților relevante în 
decursul procesului decizional.

(2) Toate documentele și procesele-
verbale ale întrunirilor care au legătură 
cu consultările menționate la alineatul (1) 
se fac publice.

(3) Entitatea OSD UE ia în considerare 
punctele de vedere comunicate în 
decursul consultărilor. Înainte de 
adoptarea propunerilor pentru codurile de 
rețea menționate la articolul 55, entitatea 
OSD UE precizează în ce mod au fost 
luate în considerare observațiile primite în 
cadrul consultării. În cazul în care 
observațiile nu au fost luate în 
considerare, aceasta furnizează justificări.

Or. en
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Justificare

Propunerea de a crea o entitate OSD UE ar trebui eliminată pentru ca să nu existe riscul 
unor conflicte de interese. Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte 
amendamente.

Amendamentul 1440
Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 52 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultările în cadrul procesului de 
elaborare a codurilor de rețea

Consultările entității OSD UE

Or. en

Justificare

OSD UE ar trebui să aibă o imagine clară a activităților sale și ar trebui să recurgă la 
consultanță în legătură cu toate propunerile, nu doar cu cele care privesc dezvoltarea 
codurilor de rețea.

Amendamentul 1441
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 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La elaborarea codurilor de rețea în 
temeiul articolului 55, entitatea OSD UE 
organizează un proces de consultare 
extinsă, într-un stadiu incipient și în mod 
deschis și transparent, implicând toate 
părțile interesate relevante și în special 
organizațiile care reprezintă toate părțile 
interesate, în conformitate cu regulamentul 
de procedură menționat la articolul 50. 
Această consultare include, de asemenea, 
autorități de reglementare naționale și alte 
autorități naționale, întreprinderi de 

1. La elaborarea de noi coduri de 
rețea pentru detaliile tehnice ale actelor 
existente ale Uniunii care stabilesc cadrul 
politic în temeiul articolului 55, entitatea 
OSD UE organizează un proces de 
consultare extinsă, într-un stadiu incipient 
și în mod deschis și transparent, implicând 
toate părțile interesate relevante și în 
special organizațiile care reprezintă toate 
părțile interesate, în conformitate cu 
regulamentul de procedură menționat la 
articolul 50. Această consultare include, de 
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furnizare și de producție, utilizatori ai 
sistemelor, inclusiv clienți, operatori de 
distribuție, precum și asociații relevante 
din domeniul industriei, organisme tehnice 
și platforme ale părților interesate. 
Consultarea are ca scop identificarea 
punctelor de vedere și a propunerilor 
tuturor părților relevante în decursul 
procesului decizional.

asemenea, autorități de reglementare 
naționale și alte autorități naționale, 
întreprinderi de furnizare și de producție, i
ai sistemelor, inclusiv clienți, operatori de 
distribuție, precum și asociații relevante 
din domeniul industriei, organisme tehnice 
și platforme ale părților interesate. 
Consultarea are ca scop identificarea 
punctelor de vedere și a propunerilor 
tuturor părților relevante în decursul
procesului decizional.

Or. en

Amendamentul 1442
Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În timpul pregătirii propunerilor 
în conformitate cu atribuțiile menționate 
la articolul 51, entitatea OSD UE 
transmite agenției proiectele de texte ale 
propunerii. În termen de două luni de la 
primire, agenția furnizează entității OSD 
UE un aviz privind proiectele de text și 
amendamentele propuse. Dacă avizul este 
pozitiv, OSD UE poate adopta textele.
Dacă avizul este negativ, OSD UE ar 
trebui să rescrie textele. În cazul unor 
modificări majore, consultarea stabilită la 
alineatele (1), (2) și (3) este repetată.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se atribuie ACER un rol de control pentru textele redactate de entitatea OSD UE.

Amendamentul 1443
Miroslav Poche
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Entitatea OSD UE ia în considerare 
punctele de vedere comunicate în decursul 
consultărilor. Înainte de adoptarea 
propunerilor pentru codurile de rețea 
menționate la articolul 55, entitatea OSD 
UE precizează în ce mod au fost luate în 
considerare observațiile primite în cadrul 
consultării. În cazul în care observațiile nu 
au fost luate în considerare, aceasta 
furnizează justificări.

3. Entitatea OSD UE ia în considerare 
punctele de vedere comunicate în decursul 
consultărilor. Înainte de adoptarea 
propunerilor pentru codurile de rețea 
menționate la articolul 55 sau a 
propunerilor care rezultă din atribuțiile 
menționate la articolul 51, entitatea OSD 
UE precizează într-o publicație accesibilă 
în ce mod au fost luate în considerare 
observațiile primite în cadrul consultării. În 
aceeași publicație, aceasta furnizează 
motivele în cazul în care observațiile nu au 
fost luate în considerare.

Or. en

Justificare

Obligațiile în materie de consultare nu ar trebui să se limiteze la dezvoltarea codurilor de 
rețea, ci ar trebui să se aplice și proceselor de planificare a lucrărilor și dezvoltării codurilor 
de rețea, în special pentru a asigura faptul că se ține seama încă de la proiectare de livrarea 
către consumatori și că investițiile oferă valoarea maximă posibilă consumatorilor. Procesul 
ar trebui să faciliteze contribuțiile din partea experților netehnici, care pot furniza informații 
despre funcționarea pieței.

Amendamentul 1444
Miroslav Poche

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se înființează un consiliu 
consultativ independent al 
reprezentanților părților interesate, în 
special ai utilizatorilor sistemelor și ai 
consumatorilor finali, pentru a oferi 
entității OSD UE consiliere independentă 
cu privire la:

(a) lucrările vizând identificarea celor mai 
bune practici pentru introducerea 
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îmbunătățirilor în materie de eficiență 
energetică în rețeaua de distribuție 
menționate la articolul 51 alineatul (2) 
litera (c);

(b) programul de lucru anual și 
rapoartele anuale prevăzute la 
articolul 51 alineatul (2) litera (d) și

(c) pregătirea unor posibile coduri de 
rețea în conformitate cu articolul 56.

Or. en

Justificare

Obligațiile în materie de consultare nu ar trebui să se limiteze la dezvoltarea codurilor de 
rețea, ci ar trebui să se aplice și proceselor de planificare a lucrărilor și dezvoltării codurilor 
de rețea, în special pentru a asigura faptul că se ține seama încă de la proiectare de livrarea 
către consumatori și că investițiile oferă valoarea maximă posibilă consumatorilor. Procesul 
ar trebui să faciliteze contribuțiile din partea experților netehnici, care pot furniza informații 
despre funcționarea pieței.

Amendamentul 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii de distribuție cooperează 
cu operatorii de transport și de sistem la 
planificarea și exploatarea rețelelor lor. În 
special, operatorii de transport și de sistem
și operatorii de distribuție fac schimb de 
toate informațiile și datele necesare privind 
performanța activelor de producere și a 
răspunsului părții de consum, exploatarea 
zilnică a rețelelor lor și planificarea pe 
termen lung a investițiilor în rețea, cu 
scopul de a asigura dezvoltarea și 
exploatarea rentabilă, în siguranță și în 
mod fiabil a rețelelor lor.

1. Operatorii de sisteme de distribuție 
și operatorii de sisteme de transport 
cooperează la planificarea și exploatarea 
rețelelor lor. În special, operatorii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de distribuție fac schimb de toate 
informațiile și datele necesare privind 
performanța activelor de producere și a 
răspunsului părții de consum, exploatarea 
zilnică a rețelelor lor și planificarea pe 
termen lung a investițiilor în rețea, cu 
scopul de a asigura dezvoltarea și 
exploatarea rentabilă și exploatarea în 
siguranță și în mod fiabil a rețelelor lor.

Or. en
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Amendamentul 1446
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii de transport și de sistem 
și operatorii de sisteme de distribuție 
cooperează pentru a asigura un acces 
coordonat la resurse precum producerea 
distribuită, stocarea energiei sau consumul 
dispecerizabil, care pot sprijini nevoile 
specifice atât sistemului de distribuție, cât 
și sistemului de transport.

2. Operatorii de transport și de sistem 
și operatorii de sisteme de distribuție 
cooperează pentru a asigura un acces 
coordonat la resurse precum producerea 
distribuită, stocarea energiei sau consumul 
dispecerizabil, care pot sprijini nevoile 
specifice atât sistemului de distribuție, cât 
și sistemului de transport. Aceștia nu 
semnează contracte cu furnizorii de astfel 
de resurse care îi împiedică să își vândă 
serviciile pe alte piețe. Produsele 
standardizate pentru flexibilitate se 
definesc pentru fiecare zonă de piață în 
parte, cu cooperarea operatorilor de 
sisteme de transport și de distribuție, a 
furnizorilor de servicii de consum 
dispecerizabil, a altor utilizatori ai 
sistemului și cu supraveghere 
reglementară în conformitate cu articolul 
32 din [Directiva privind energia 
electrică].

Or. en

Amendamentul 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorii de transport și de sistem 
și operatorii de sisteme de distribuție 
cooperează pentru a asigura un acces 
coordonat la resurse precum producerea 

2. Operatorii de transport și de sistem 
și operatorii de sisteme de distribuție 
cooperează pentru a asigura un acces 
coordonat la resurse precum producerea 
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distribuită, stocarea energiei sau consumul 
dispecerizabil, care pot sprijini nevoile 
specifice atât sistemului de distribuție, cât 
și sistemului de transport.

distribuită, stocarea energiei sau consumul 
dispecerizabil, care pot sprijini nevoile 
specifice atât sistemului de distribuție, cât 
și sistemului de transport. Aceștia nu 
trebuie să semneze contracte cu furnizorii 
de astfel de resurse care îi împiedică să își 
vândă serviciile pe alte piețe.

Or. en

Amendamentul 1448
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. ENTSO pentru energie electrică și 
entitatea OSD UE prezintă o propunere 
privind crearea unui mecanism de 
cooperare formal între operatorii de 
sisteme de distribuție și operatorii de 
sisteme de transport cu obiectivul de a 
maximiza contribuția tuturor actorilor 
(printre altele agenții de pe piață, 
cooperativele, comunitățile energetice) la 
realizarea țintelor și obiectivelor UE 
privind clima și energia. Propunerea 
identifică, printre altele, următoarele 
elemente:

- descrierea funcțiilor mecanismului de 
cooperare;

- enunțarea responsabilităților care le 
revin operatorilor de sisteme de transport,
respectiv operatorilor de sisteme de 
distribuție, în gestionarea serviciilor;

- stabilirea unor mecanisme de 
coordonare concrete;

- identificarea tuturor modificărilor 
necesare la nivelul codurilor de rețea 
existente ale UE;

- analizarea impactului funcțional asupra 
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relațiilor cu alți actori locali.

Or. en

Amendamentul 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la 
articolul 57.Aceste acte delegate pot fi 
adoptate sub formă de coduri de rețea pe 
baza unor propuneri de texte elaborate de 
ENTSO pentru energie electrică sau, în 
cazul în care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

1. Cadrul politic general pentru 
codurile de rețea și orientări este adoptat 
mai întâi în legislația Uniunii prin 
procedura legislativă ordinară. Comisia 
poate adopta, sub rezerva competențelor 
delegate menționate la articolul 55 și la 
articolul 57, acte delegate pentru 
specificațiile tehnice ale codurilor de rețea 
și ale orientărilor după ce cadrul politic 
general a fost adoptat în legislația 
Uniunii. Aceste acte delegate pot fi 
adoptate sub formă de coduri de rețea pe 
baza unor propuneri de texte elaborate de 
ENTSO pentru energie electrică sau, în 
cazul în care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

Or. en

Amendamentul 1450
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

1. Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică, în temeiul 
procedurii prevăzute la articolul 55, ori sub 
formă de orientări adoptate în temeiul 
procedurii prevăzute la articolul 57.

Or. en

Amendamentul 1451
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

1. Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte pentru un aviz elaborate 
de ENTSO pentru energie electrică sau, în 
cazul în care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și
a unei propuneri elaborate de către 
agenție în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 55, ori sub formă de orientări 
adoptate în temeiul procedurii prevăzute la 
articolul 57.

Or. en

Amendamentul 1452
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Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

1. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare, sub rezerva 
competențelor delegate menționate la 
articolul 55 și la articolul 57. Aceste acte 
de punere în aplicare pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

Or. en

Amendamentul 1453
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

1. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare, sub rezerva 
competențelor delegate menționate la 
articolul 55 și la articolul 57. Aceste acte 
de punere în aplicare pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de
orientări adoptate în temeiul procedurii 
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prevăzute la articolul 57.

Or. en

Justificare

Este necesar să se evalueze în ce măsură și în ce formă se utilizează actele delegate în toate 
cazurile propuse de directivă și reflectate în regulament. Nu este clar din propunerea de 
directivă care a fost motivul pentru utilizarea actelor de punere în aplicare (de exemplu, 
pentru formatul datelor la articolul24 din directivă) sau în alte cazuri pentru utilizarea 
actelor delegate (articolul 61 privind ACER sau articolul 63 privind codurile de rețea).Prin 
urmare, nu este clar ce „regulă” a fost folosită pentru a stabili forma actului de utilizat 
pentru subiecte specifice.

Amendamentul 1454
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

1. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare, sub rezerva 
competențelor delegate menționate la 
articolul 55 și la articolul 57. Aceste acte 
de punere în aplicare pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și 
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

Or. en

Amendamentul 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către entitatea OSD UE și
de către agenție în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 55, ori sub formă de 
orientări adoptate în temeiul procedurii 
prevăzute la articolul 57.

1. Comisia poate adopta acte delegate, 
sub rezerva competențelor delegate 
menționate la articolul 55 și la articolul 57. 
Aceste acte delegate pot fi adoptate sub 
formă de coduri de rețea pe baza unor 
propuneri de texte elaborate de ENTSO 
pentru energie electrică sau, în cazul în 
care acest lucru este decis în lista 
priorităților în temeiul articolului 55 
alineatul (2), de către agenție în temeiul 
procedurii prevăzute la articolul 55, ori sub 
formă de orientări adoptate în temeiul 
procedurii prevăzute la articolul 57.

Or. en

Justificare

Propunerea de a crea o entitate OSD UE ar trebui eliminată pentru ca să nu existe riscul 
unor conflicte de interese. Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte 
amendamente.

Amendamentul 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – litera – a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) au un caracter pur tehnic;

Or. en

Amendamentul 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigură gradul minim de 
armonizare necesar pentru a atinge 
obiectivele prezentului regulament;

(a) asigură gradul minim de 
armonizare tehnică necesar pentru a atinge 
obiectivele prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind instituirea de coduri de 
rețea în   următoarele domenii:

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate pentru norme precise 
și detaliate din punct de vedere tehnic cu 
relevanță transfrontalieră în conformitate 
cu articolul 63 privind instituirea de coduri 
de rețea. Înainte de adoptarea unui act 
delegat privind instituirea de coduri de 
rețea sau modificarea unui cod de rețea 
existent, Comisia prezintă o propunere 
legislativă în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară pentru adoptarea 
cadrului politic.

Or. en

Amendamentul 1459
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind instituirea de coduri de 
rețea în   următoarele domenii:

1. Comisia este împuternicită să 
stabilească, prin acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 62 alineatul (2), coduri de rețea în
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următoarele domenii:

Or. en

Amendamentul 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind instituirea de coduri de 
rețea în următoarele domenii:

1. Comisia este împuternicită timp de 
cinci ani să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 63 privind 
instituirea de coduri de rețea care acoperă 
următoarele domenii:

Or. en

Amendamentul 1461
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind instituirea de coduri de 
rețea în   următoarele domenii:

1. Comisia este împuternicită să
adopte acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 63 privind 
instituirea de coduri de rețea în următoarele 
domenii:

Or. en

Justificare

Formularea alternativă este conformă cu comentariul privind actele delegate, deoarece este 
necesar să se evalueze sensul și forma utilizării actelor delegate în toate cazurile propuse de 
directivă și reflectate în regulament. Nu este clar din propunerea directivei care a fost 
motivul pentru utilizarea actelor de punere în aplicare (de exemplu, pentru formatul datelor 
la articolul24 din directivă) sau în alte cazuri de utilizare a actelor delegate (articolul 61 
privind ACER sau articolul 63 privind codurile de rețea).Prin urmare, nu este clar ce 
„regulă” a fost folosită pentru a stabili forma actului de utilizat pentru subiecte specifice.
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Amendamentul 1462
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind instituirea de coduri de 
rețea în   următoarele domenii:

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 63 privind 
instituirea de coduri de rețea în următoarele 
domenii:

Or. en

Amendamentul 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) normele privind alocarea capacității 
și managementul   congestiei, inclusiv 
restricționarea producerii și 
redispecerizarea producerii și a cererii ;

(g) normele privind alocarea capacității 
și gestionarea congestiei;

Or. en

Amendamentul 1464
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) normele privind alocarea capacității 
și managementul   congestiei, inclusiv 
restricționarea producerii și 
redispecerizarea producerii și a cererii ;

(g) normele privind alocarea capacității 
și managementul congestiei;
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Or. en

Justificare

Eliminarea textului este conformă cu poziția noastră actuală menționată la articolul 20.

Amendamentul 1465
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) normele privind alocarea capacității 
și managementul   congestiei, inclusiv 
restricționarea producerii și 
redispecerizarea producerii și a cererii ;

(g) normele privind alocarea capacității 
și managementul congestiei

Or. en

Amendamentul 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) normele privind alocarea capacității 
și managementul   congestiei, inclusiv 
restricționarea producerii și 
redispecerizarea producerii și a cererii ;

(g) normele privind alocarea capacității 
și managementul congestiei;

Or. en

Amendamentul 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 
distribuție și ale tarifelor pentru 
racordare , inclusiv semnalele de 
localizare și normele privind mecanismul 
de compensare între operatorii de 
transport și de sistem;

eliminat

Or. de

Justificare

Metodologiile tarifare și tarifele de rețea au la bază influențe naționale și regionale. O 
armonizare a tarifelor de rețea contravine principiului subsidiarității. Prin urmare, ACER nu 
are competența de a emite o recomandare în acest sens.

Amendamentul 1468
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 
distribuție și ale tarifelor pentru 
racordare , inclusiv semnalele de 
localizare și normele privind mecanismul 
de compensare între operatorii de 
transport și de sistem;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 

eliminat
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distribuție și ale tarifelor pentru 
racordare , inclusiv semnalele de 
localizare și normele privind mecanismul 
de compensare între operatorii de 
transport și de sistem;

Or. en

Amendamentul 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 
distribuție și ale tarifelor pentru 
racordare , inclusiv semnalele de 
localizare și normele privind mecanismul 
de compensare între operatorii de transport 
și de sistem;

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport, 
inclusiv semnalele de localizare și normele 
privind mecanismul de compensare între 
operatorii de sisteme de transport;

Or. en

Amendamentul 1471
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 
distribuție și ale tarifelor pentru 
racordare , inclusiv semnalele de 
localizare și normele privind mecanismul 
de compensare între operatorii de transport 
și de sistem;

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport, 
inclusiv semnalele de localizare și normele 
privind mecanismul de compensare între 
operatorii de sisteme de transport;

Or. en
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Justificare

Din cauza diferențelor și variațiilor regionale, nu pare oportună armonizarea la nivel de UE 
a structurilor tarifare de distribuție.

Amendamentul 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 
distribuție și ale tarifelor pentru 
racordare , inclusiv semnalele de 
localizare și normele privind mecanismul 
de compensare între operatorii de transport 
și de sistem;

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport, 
inclusiv semnalele de localizare și normele 
privind mecanismul de compensare între 
operatorii de sisteme de transport;

Or. en

Amendamentul 1473
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 
distribuție și ale tarifelor pentru racordare , 
inclusiv semnalele de localizare și normele 
privind mecanismul de compensare între 
operatorii de transport și de sistem;

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și ale 
tarifelor pentru racordare , inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
mecanismul de compensare între operatorii 
de sisteme de transport;

Or. en

Justificare

Luând în considerare diferitele aspecte naturale și caracteristicile rețelei de distribuție din 
statele membre, armonizarea tarifelor de distribuție la nivelul UE nu va fi posibilă. Același 
argument este valabil la litera (n) a prezentului articol.
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Amendamentul 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 
distribuție și ale tarifelor pentru racordare , 
inclusiv semnalele de localizare și normele 
privind mecanismul de compensare între 
operatorii de transport și de sistem;

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și ale 
tarifelor pentru racordare , inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
mecanismul de compensare între operatorii 
de sisteme de transport;

Or. en

Justificare

Dată fiind evoluția rapidă a sistemelor energetice, tarifele de rețea pentru structurile tarifare 
de distribuție nu se justifică, având în vedere impactul lor redus la nivel transfrontalier și 
interconectarea lor puternică cu specificitățile de la nivel local.

Amendamentul 1475
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și de 
distribuție și ale tarifelor pentru racordare , 
inclusiv semnalele de localizare și normele 
privind mecanismul de compensare între 
operatorii de transport și de sistem;

(k) normele privind structurile 
armonizate ale tarifelor de transport și ale 
tarifelor pentru racordare , inclusiv 
semnalele de localizare și normele privind 
mecanismul de compensare între operatorii 
de sisteme de transport;

Or. en

Amendamentul 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) normele privind furnizarea 
nediscriminatorie și transparentă de 
servicii de sistem care nu au ca scop 
stabilitatea frecvenței, inclusiv controlul 
tensiunii în regim permanent, inerția, 
injecția rapidă de putere reactivă, 
capacitatea de pornire cu surse proprii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) normele privind furnizarea 
nediscriminatorie și transparentă de 
servicii de sistem care nu au ca scop 
stabilitatea frecvenței, inclusiv controlul 
tensiunii în regim permanent, inerția, 
injecția rapidă de putere reactivă, 
capacitatea de pornire cu surse proprii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1478
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) normele privind consumul 
dispecerizabil, inclusiv agregarea, 
stocarea energiei și restricționarea 
cererii;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1479
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) normele privind consumul 
dispecerizabil, inclusiv agregarea, 
stocarea energiei și restricționarea 
cererii;

eliminat

Or. en

Justificare

În prezentul regulament se menționează clar că normele privind centrele operaționale 
regionale ar trebui instituite de OST. Din acest motiv, nu este clar de ce este necesară o 
dispoziției legală suplimentară privind COR. Se consideră, de asemenea, că toate aceste 
dispoziții importante ar trebui menționate explicit în textul prezentului regulament.

Amendamentul 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) normele privind consumul 
dispecerizabil, inclusiv agregarea, 
stocarea energiei și restricționarea 
cererii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
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Articolul 55 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) normele privind consumul 
dispecerizabil, inclusiv agregarea, stocarea 
energiei și restricționarea cererii;

(n) normele privind consumul 
dispecerizabil, inclusiv agregarea și 
restricționarea cererii;

Or. en

Amendamentul 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) stocarea energiei;

Or. en

Amendamentul 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) normele de securitate cibernetică 
și

eliminat

Or. en

Justificare

Este foarte probabil că mai multe organisme europene care abordează deja acest subiect 
(cum ar fi ENISA) și un cod de rețea s-ar suprapune cu alte reglementări și informarea 
publicului ar trebui limitată la ceea ce este necesar.

Amendamentul 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche
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Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) normele de securitate cibernetică 
și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) normele privind centrele 
operaționale regionale.

eliminat

Or. en

Justificare

Normele privind centrele de coordonare regionale sunt cuprinse în mod firesc în Orientările 
privind operarea sistemului, dat fiind că oferă un nivel suplimentar de detaliere cu privire la 
modul în care coordonarea ar trebui executată în practică.

Amendamentul 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) normele privind centrele 
operaționale regionale.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1487
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) Stocarea energiei

Or. en

Amendamentul 1488
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă  a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la  alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea.
Dacă obiectul codului de rețea este direct 

legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

2. După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea.

Or. en

Amendamentul 1489
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă  a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la  alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea.
Dacă obiectul codului de rețea este direct 

legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

2. După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică, a entității 
OSD UE și a celorlalte părți interesate 
relevante, Comisia stabilește o listă anuală 
a priorităților la fiecare trei ani , care 
identifică domeniile prevăzute la articolul 
8 alineatul (6) punctul 1, pentru a fi incluse 
în elaborarea codurilor de rețea.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament introduce o entitate europeană pentru operatorii de distribuție la 
articolele 49-51.Sarcinile legate de această entitate trebuie, prin urmare, să fie aliniate cu 
dispoziția prezentului articol și în special în ceea ce privește cooperarea între OST și OSD, 
precum și cu articolul 53.

Amendamentul 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de 
rețea. Dacă obiectul codului de rețea este 
direct legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 

2. După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea. 
Dacă obiectul codului de rețea este direct 
legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
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sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea. Entitatea OSD 
UE se asigură că comitetul de redactare 
convocat are o reprezentare echilibrată 
din punct de vedere geografic, 
inclusiv operatorii de distribuție mici sau 
independenți și face obiectul normelor 
privind independența și prevenirea 
conflictelor de interese.

Or. en

Amendamentul 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă  a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la  alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea.
Dacă obiectul codului de rețea este direct 

legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

2. După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică, a entității 
OSD UE pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea, în 
urma unei analize aprofundate costuri-
beneficii. Dacă obiectul codului de rețea 
este direct legat de exploatarea sistemului 
de distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să existe o paritate între ENTSO-E și OSD-UE. Analiza costuri-beneficii este 
importantă pentru ca consumatorii să poată fi informați cu privire la motivul deciziei.

Amendamentul 1492
Fulvio Martusciello

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea agenției, a
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă  a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la  alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea.
Dacă obiectul codului de rețea este direct 

legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

2. După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică, a 
operatorilor de distribuție și a celorlalte 
părți interesate relevante, Comisia 
stabilește o listă anuală a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea. 
Dacă obiectul codului de rețea este direct 
legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

Or. en

Amendamentul 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă  a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 

2. După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
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prevăzute la  alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea.
Dacă obiectul codului de rețea este direct 

legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

prevăzute la alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea. 
Dacă obiectul codului de rețea este direct 
legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita agenției, în locul ENTSO pentru 
energie electrică, să convoace un comitet al 
părților interesate și să înainteze o 
propunere de cod de rețea.

Or. en

Justificare

În absența unei entități OSD UE, ACER ar trebui să redacteze și să monitorizeze 
implementarea codurilor de rețea legate de rețelele de distribuție. ACER ar trebui să aibă 
autoritatea să convoace „comitetul de redactare” a codurilor de rețea. Aceste „comitete de 
redactare” ar trebui redenumite „comitete ale părților interesate” pentru a preveni orice 
interpretare greșită a rolului lor: comitetele ar trebui să aibă un rol consultativ, de sprijin, 
dar nu ar trebui să redacteze direct codurile de rețea.

Amendamentul 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă  a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la  alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea.
Dacă obiectul codului de rețea este direct 

legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

2. După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică, a entității 
OSD UE și a celorlalte părți interesate 
relevante, Comisia stabilește o listă a 
priorităților la fiecare trei ani , care 
identifică domeniile prevăzute la alineatul 
(1), pentru a fi incluse în elaborarea 
codurilor de rețea. Dacă obiectul codului 
de rețea este direct legat de exploatarea 
sistemului de distribuție și mai puțin 
relevant pentru sistemul de transport, 
Comisia solicită entității OSD UE pentru 
energie electrică, în locul ENTSO pentru 
energie electrică, să convoace un comitet 
de redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.
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Or. en

Amendamentul 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă  a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică domeniile 
prevăzute la  alineatul (1), pentru a fi 
incluse în elaborarea codurilor de rețea.
Dacă obiectul codului de rețea este direct 

legat de exploatarea sistemului de 
distribuție și mai puțin relevant pentru 
sistemul de transport, Comisia poate 
solicita entității OSD UE pentru energie 
electrică, în locul ENTSO pentru energie 
electrică, să convoace un comitet de 
redactare și să înainteze agenției o 
propunere de cod de rețea.

2. După consultarea agenției, a 
ENTSO pentru energie electrică și a 
celorlalte părți interesate relevante, 
Comisia stabilește o listă a priorităților la 
fiecare trei ani , care identifică 
domeniile care să fie incluse în 
planificarea legislativă și în elaborarea 
codurilor de rețea. Dacă obiectul codului 
de rețea este direct legat de exploatarea 
sistemului de distribuție și mai puțin 
relevant pentru sistemul de transport, 
Comisia poate solicita entității OSD UE 
pentru energie electrică, în locul ENTSO 
pentru energie electrică, să convoace un 
comitet de redactare și să înainteze agenției 
o propunere de cod de rețea.

Or. en

Amendamentul 1496
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia solicită agenției să îi 
prezinte într-un termen rezonabil, care să 
nu depășească șase luni, o orientare-cadru 
fără caracter obligatoriu („orientare-
cadru”) care să stabilească principii clare și 
obiective pentru dezvoltarea codurilor de 
rețea referitor la domeniile identificate în 

3. Comisia solicită agenției să îi 
prezinte într-un termen rezonabil, care să 
nu depășească șase luni, o orientare-cadru 
fără caracter obligatoriu („orientare-
cadru”) care să stabilească principii clare și 
obiective pentru dezvoltarea codurilor de 
rețea referitor la domeniile identificate în 
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lista de priorități. Solicitarea Comisiei 
poate include condițiile pe care trebuie să 
le abordeze orientarea-cadru. Fiecare 
orientare-cadru contribuie la integrarea 
pieței și la respectarea principiilor 
nediscriminării, concurenței efective și 
funcționării eficiente a pieței. În urma unei 
cereri motivate din partea agenției, Comisa
poate prelungi acest termen.

lista de priorități. Solicitarea Comisiei 
poate include condițiile pe care trebuie să 
le abordeze orientarea-cadru. Fiecare 
orientare-cadru contribuie la o mai bună 
integrare pe piață a nivelurilor ridicate de 
energie electrică generate din diferite 
surse de energie regenerabilă și la
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței. În urma unei cereri 
motivate din partea agenției, Comisia poate 
prelungi acest termen.

Or. en

Amendamentul 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Agenția consultă în mod oficial 
ENTSO pentru energie electrică , entitatea 
OSD UE și alte părți interesate relevante 
cu privire la orientarea-cadru, în termen de 
cel puțin două luni, într-un mod deschis și 
transparent.

4. Agenția consultă în mod oficial 
ENTSO pentru energie electrică și alte 
părți interesate relevante cu privire la 
orientarea-cadru, în termen de cel puțin 
două luni, într-un mod deschis și 
transparent.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte amendamente. În plus, pentru a 
clarifica rolurile și responsabilitățile distincte în elaborarea codurilor de rețea, dispozițiile 
privind codurile de rețea legate de rețeaua de distribuție ar trebui abordate la un alt alineat.
Prin urmare, conținutul acestui alineat este limitat la codurile de rețea care intră în domeniul 
de competență al ENTSO-E.

Amendamentul 1498
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Agenția consultă în mod oficial 
ENTSO pentru energie electrică , entitatea 
OSD UE și alte părți interesate relevante 
cu privire la orientarea-cadru, în termen de 
cel puțin două luni, într-un mod deschis și 
transparent.

4. Agenția consultă în mod oficial 
ENTSO pentru energie electrică și alte 
părți interesate relevante cu privire la 
orientarea-cadru, în termen de cel puțin 
două luni, într-un mod deschis și 
transparent.

Or. en

Amendamentul 1499
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia consideră 
că orientarea-cadru nu contribuie 
la integrarea pieței și la respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței, 
Comisia poate solicita agenției să 
revizuiască orientarea-cadru într-un termen 
rezonabil și să o retransmită Comisiei.

6. În cazul în care Comisia consideră 
că orientarea-cadru nu contribuie la o mai 
bună integrare pe piață a nivelurilor 
ridicate de energie electrică generate din 
diferite surse de energie regenerabilă și la
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței, Comisia poate solicita 
agenției să revizuiască orientarea-cadru 
într-un termen rezonabil și să o retransmită 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia solicită ENTSO pentru 
energie electrică sau entității OSD UE, 
atunci când se decide astfel în lista 

8. Comisia solicită ENTSO pentru 
energie electrică să transmită agenției o 
propunere de cod de rețea conform cu 
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priorităților în temeiul alineatului (2) , să 
transmită agenției o propunere de cod de 
rețea conform cu orientările-cadru 
relevante, într-un termen rezonabil care să 
nu depășească douăsprezece luni.

orientările-cadru relevante într-un termen 
rezonabil, care să nu depășească 
douăsprezece luni.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte amendamente. În plus, pentru a 
clarifica rolurile și responsabilitățile distincte în elaborarea codurilor de rețea, dispozițiile 
privind codurile de rețea legate de rețeaua de distribuție ar trebui abordate la un alt alineat.
Prin urmare, conținutul acestui alineat este limitat la codurile de rețea care intră în domeniul 
de competență al ENTSO-E.

Amendamentul 1501
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia solicită ENTSO pentru 
energie electrică sau entității OSD UE, 
atunci când se decide astfel în lista 
priorităților în temeiul alineatului (2) , să 
transmită agenției o propunere de   cod de 
rețea conform cu orientările-cadru 
relevante, într-un termen rezonabil care să 
nu depășească douăsprezece luni.

8. Comisia solicită ENTSO pentru 
energie electrică să transmită agenției o 
propunere de cod de rețea conform cu 
orientările-cadru relevante într-un termen 
rezonabil, care să nu depășească 
douăsprezece luni.

Or. en

Amendamentul 1502
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia solicită ENTSO pentru 
energie electrică sau entității OSD UE, 

8. Comisia solicită ENTSO pentru 
energie electrică sau entității OSD UE, 
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atunci când se decide astfel în lista 
priorităților în temeiul alineatului (2) , să 
transmită agenției o propunere de   cod de 
rețea conform cu orientările-cadru 
relevante, într-un termen rezonabil care să 
nu depășească douăsprezece luni.

atunci când se decide astfel în lista 
priorităților în temeiul alineatului (2) , să 
transmită agenției un aviz pentru un cod 
de rețea conform cu orientările-cadru 
relevante, într-un termen rezonabil care să 
nu depășească douăsprezece luni.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament introduce o entitate europeană pentru operatorii de distribuție la 
articolele 49-51.Sarcinile legate de această entitate trebuie, prin urmare, să fie aliniate cu 
dispoziția prezentului articol și în special în ceea ce privește cooperarea între OST și OSD, 
precum și cu articolul 53.

Amendamentul 1503
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ENTSO pentru energie electrică 
sau entitatea OSD UE, în cazul în care se 
decide astfel în lista priorităților în 
temeiul alineatului (2), convoacă un 
comitet de redactare care să o asiste în 
procesul de elaborare a codului de rețea. 
Comitetul de redactare este format din 
reprezentanți ai ENTSO pentru energie 
electrică, ai agenției, ai entității OSD UE, 
din operatori ai pieței energiei electrice 
desemnați, dacă este cazul, și dintr-un 
număr limitat de părți interesate principale 
afectate. ENTSO pentru energie electrică 
sau entitatea OSD UE, în cazul în care se 

decide astfel în lista priorităților în 
temeiul alineatului (2), elaborează
propuneri de coduri de rețea în domeniile 

menționate la alineatul (1) , în urma 
solicitării care i-a fost adresată de către 
Comisie, în conformitate cu  alineatul (8).

9. Agenția convoacă un comitet de 
redactare care să o asiste în procesul de 
elaborare a codului de rețea. Comitetul de 
redactare este format din reprezentanți ai 
ENTSO pentru energie electrică, ai 
agenției, ai entității OSD UE, din operatori 
ai pieței energiei electrice desemnați, dacă 
este cazul, și dintr-un număr limitat de 
părți interesate principale afectate, inclusiv 
terți care operează pe piață, precum și 
orice altă sursă externă de expertiză din 
mediul universitar sau organizațiile 
societății civile. Agenția elaborează
propuneri de coduri de rețea în domeniile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) , în 
urma solicitării care i-a fost adresată de 
către Comisie, în conformitate cu alineatul 
(8).

Or. en
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Justificare

Prezentul regulament introduce o entitate europeană pentru operatorii de distribuție la 
articolele 49-51.Sarcinile legate de această entitate trebuie, prin urmare, să fie aliniate cu 
dispoziția prezentului articol și în special în ceea ce privește cooperarea între OST și OSD, 
precum și cu articolul 53.

Amendamentul 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ENTSO pentru energie electrică 
sau entitatea OSD UE, în cazul în care se 
decide astfel în lista priorităților în 
temeiul alineatului (2), convoacă un 
comitet de redactare care să o asiste în 
procesul de elaborare a codului de rețea. 
Comitetul de redactare este format din 
reprezentanți ai ENTSO pentru energie 
electrică, ai agenției, ai entității OSD UE, 
din operatori ai pieței energiei electrice 
desemnați, dacă este cazul, și dintr-un 
număr limitat de părți interesate 
principale afectate. ENTSO pentru 
energie electrică sau entitatea OSD UE, 
în cazul în care se decide astfel în lista 
priorităților în temeiul alineatului (2),
elaborează propuneri de coduri de rețea 
în domeniile menționate la alineatul (1) , în 
urma solicitării care i-a fost adresată de 
către Comisie, în conformitate cu  alineatul 
(8).

9. ENTSO pentru energie 
electrică convoacă un comitet al părților 
interesate care să o asiste în procesul de 
elaborare a codului de rețea. Comitetul 
părților interesate este format din 
reprezentanți ai ENTSO pentru energie 
electrică, ai agenției și ai altor părți 
interesate afectate care pot avea un 
interes în codul de rețea, inclusiv 
operatorii de distribuție, operatori ai pieței 
energiei electrice desemnați, utilizatori ai 
sistemului, asociații relevante din 
domeniul industriei, organisme tehnice și 
asociații de consumatori. ENTSO de 
energie electrică elaborează propuneri de
coduri de rețea în domeniile menționate la 
alineatul (1), în urma solicitării care i-a fost 
adresată de către Comisie, în conformitate 
cu alineatul (8).

Or. en

Justificare

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation.In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented.Furthermore, 
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in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph.Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Amendamentul 1505
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ENTSO pentru energie electrică 
sau entitatea OSD UE, în cazul în care se 
decide astfel în lista priorităților în 
temeiul alineatului (2), convoacă un 
comitet de redactare care să o asiste în 
procesul de elaborare a codului de rețea. 
Comitetul de redactare este format din 
reprezentanți ai ENTSO pentru energie 
electrică, ai agenției, ai entității OSD UE, 
din operatori ai pieței energiei electrice 
desemnați, dacă este cazul, și dintr-un 
număr limitat de părți interesate 
principale afectate. ENTSO pentru 
energie electrică sau entitatea OSD UE, 
în cazul în care se decide astfel în lista 
priorităților în temeiul alineatului (2),
elaborează propuneri de coduri de rețea 
în domeniile menționate la alineatul (1) , în 
urma solicitării care i-a fost adresată de 
către Comisie, în conformitate cu  alineatul 
(8).

9. ENTSO pentru energie electrică 
convoacă un comitet al părților interesate
care să o asiste în procesul de elaborare a 
codului de rețea. Comitetul părților 
interesate este format din reprezentanți ai 
ENTSO pentru energie electrică, ai 
agenției și ai altor părți interesate afectate 
care pot avea un interes în codul de rețea, 
inclusiv operatorii de distribuție, operatori 
ai pieței energiei electrice desemnați, 
utilizatori ai sistemului, asociații relevante 
din domeniul industriei, organisme 
tehnice și asociații de consumatori.
ENTSO pentru energie electrică 
elaborează propuneri de coduri de rețea în 
domeniile menționate la alineatul (1), în 
urma solicitării care i-a fost adresată de 
către Comisie, în conformitate cu alineatul 
(8).

Or. en

Amendamentul 1506
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Agenția revizuiește codul de rețea 10. Agenția revizuiește codul de rețea 
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și se asigură că   că respectivul cod de rețea 
este conform cu orientarea-cadru relevantă
și contribuie la integrarea pieței și la 

respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței și , transmite Comisiei 
codul de rețea revizuit   în termen de șase 
luni de la data primirii propunerii. . În 
propunerea transmisă Comisiei, agenția 
ține seama de opiniile exprimate de toate 
părțile implicate în cursul elaborării 
proiectului de propunere sub conducerea 
ENTSO pentru energie electrică sau a 
entității OSD UE și consultă în mod oficial 
părțile interesate relevante cu privire la 
versiunea care urmează a fi transmisă 
Comisiei.

și se asigură că respectivul cod de rețea 
este conform cu orientarea-cadru 
relevantă și contribuie la integrarea pieței 
și la respectarea principiilor 
nediscriminării, concurenței efective și 
funcționării eficiente a pieței. În termen de 
patru luni de la primire, agenția prezintă 
ENTSO pentru energie electrică sau 
entității OSD UE codul de rețea revizuit. 
Dacă ENTSO pentru energie electrică sau 
entitatea OSD UE nu sunt de acord cu 
codul de rețea revizuit, acestea convoacă 
comitetul de redactare menționat la 
alineatul (9) pentru a le sprijini în 
procesul de elaborare a codului de rețea 
revizuit. ENTSO pentru energie electrică 
sau entitatea OSD UE își prezintă opiniile 
privind codul de rețea revizuit și îl 
prezintă din nou agenției în termen de 
două luni de la primirea codului de rețea 
revizuit. Agenția transmite Comisiei codul 
de rețea revizuit în termen de o lună de la 
data primirii propunerii revizuite. În 
propunerea transmisă Comisiei, agenția 
ține seama de opiniile exprimate de toate 
părțile implicate în cursul elaborării 
proiectului de propunere sub conducerea 
ENTSO pentru energie electrică sau a 
entității OSD UE și consultă în mod oficial 
părțile interesate relevante cu privire la 
versiunea care urmează a fi transmisă 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Agenția revizuiește codul de rețea 
și se asigură că respectivul cod de rețea 
este conform cu orientarea-cadru relevantă
și contribuie la integrarea pieței și la 

10. Agenția revizuiește codul de rețea 
și se asigură că respectivul cod de rețea 
elaborat de ENTSO pentru energie 
electrică este conform cu orientarea-cadru 
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respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței și , transmite Comisiei 
codul de rețea revizuit   în termen de șase 
luni de la data primirii propunerii. . În 
propunerea transmisă Comisiei, agenția 
ține seama de opiniile exprimate de toate 
părțile implicate în cursul elaborării 
proiectului de propunere sub conducerea 
ENTSO pentru energie electrică sau a 
entității OSD UE și consultă în mod oficial 
părțile interesate relevante cu privire la 
versiunea care urmează a fi transmisă 
Comisiei.

relevantă și contribuie la integrarea pieței 
și la respectarea principiilor 
nediscriminării, concurenței efective și 
funcționării eficiente a pieței și , transmite 
Comisiei codul de rețea revizuit în termen 
de șase luni de la data primirii propunerii. 
În propunerea transmisă Comisiei, agenția 
ține seama de opiniile exprimate de toate 
părțile implicate în cursul elaborării 
proiectului de propunere sub conducerea 
ENTSO pentru energie electrică și consultă 
în mod oficial părțile interesate relevante 
cu privire la versiunea care urmează a fi 
transmisă Comisiei.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte amendamente. În plus, pentru a 
clarifica rolurile și responsabilitățile distincte în elaborarea codurilor de rețea, dispozițiile 
privind codurile de rețea legate de rețeaua de distribuție ar trebui deplasate la un alt alineat.
Prin urmare, conținutul acestui alineat este limitat la codurile de rețea care intră în domeniul 
de competență al ENTSO-E.

Amendamentul 1508
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Agenția revizuiește codul de rețea 
și se asigură că respectivul cod de rețea 
este conform cu orientarea-cadru relevantă
și contribuie la integrarea pieței și la 

respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței și , transmite Comisiei 
codul de rețea revizuit   în termen de șase 
luni de la data primirii propunerii. . În 
propunerea transmisă Comisiei, agenția 
ține seama de opiniile exprimate de toate 
părțile implicate în cursul elaborării 
proiectului de propunere sub conducerea 
ENTSO pentru energie electrică sau a 

10. Agenția revizuiește codul de rețea 
elaborat de ENTSO pentru energie 
electrică și se asigură că respectivul cod de 
rețea este conform cu orientarea-cadru 
relevantă și contribuie la integrarea pieței 
și la respectarea principiilor 
nediscriminării, concurenței efective și 
funcționării eficiente a pieței și , transmite 
Comisiei codul de rețea revizuit în termen 
de șase luni de la data primirii propunerii. 
În propunerea transmisă Comisiei, agenția 
ține seama de opiniile exprimate de toate 
părțile implicate în cursul elaborării 
proiectului de propunere sub conducerea 
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entității OSD UE și consultă în mod oficial 
părțile interesate relevante cu privire la 
versiunea care urmează a fi transmisă 
Comisiei.

ENTSO pentru energie electrică și consultă 
în mod oficial părțile interesate relevante 
cu privire la versiunea care urmează a fi 
transmisă Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1509
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Agenția revizuiește codul de rețea 
și se asigură că respectivul cod de rețea 
este conform cu orientarea-cadru relevantă
și contribuie la integrarea pieței și la 

respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței și , transmite Comisiei 
codul de rețea revizuit   în termen de șase 
luni de la data primirii propunerii. . În 
propunerea transmisă Comisiei, agenția 
ține seama de opiniile exprimate de toate 
părțile implicate în cursul elaborării 
proiectului de propunere sub conducerea 
ENTSO pentru energie electrică sau a 
entității OSD UE și consultă în mod 
oficial părțile interesate relevante cu 
privire la versiunea care urmează a fi 
transmisă Comisiei.

10. Agenția revizuiește codul de rețea 
și se asigură că respectivul cod de rețea 
este conform cu orientarea-cadru relevantă
și contribuie la o mai bună integrare pe 
piață a nivelurilor ridicate de energie 
electrică generate din diferite surse de 
energie regenerabilă și la respectarea 
principiilor nediscriminării, concurenței 
efective și funcționării eficiente a pieței 
și transmite Comisiei proiectul de cod de 
rețea revizuit în termen de șase luni de la 
data primirii avizului. În propunerea 
transmisă Comisiei, agenția ține seama de 
opiniile exprimate de toate părțile implicate 
în cursul elaborării proiectului de 
propunere.

Or. en

Amendamentul 1510
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică sau entitatea OSD UE
nu au reușit să elaboreze un cod de rețea
în termenul stabilit de Comisie în temeiul 
alineatului (8), Comisia poate solicita 
agenției să pregătească un proiect de cod 
de rețea pe baza orientării-cadru relevante. 
Agenția poate lansa alte consultări pe 
parcursul pregătirii unui proiect de cod de 
rețea, în temeiul prezentului alineat. 
Agenția transmite Comisiei un proiect de 
cod de rețea pregătit în temeiul prezentului 
alineat și poate recomanda adoptarea 
acestuia.

11. În cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică nu a reușit să elaboreze 
un aviz în termenul stabilit de Comisie în 
temeiul alineatului (8), Comisia poate 
solicita agenției să pregătească un proiect 
de cod de rețea pe baza orientării-cadru 
relevante, fără un aviz din partea ENTSO 
pentru energie electrică. Agenția poate 
lansa alte consultări pe parcursul pregătirii 
unui proiect de cod de rețea, în temeiul 
prezentului alineat. Agenția transmite 
Comisiei un proiect de cod de rețea pregătit 
în temeiul prezentului alineat și poate 
recomanda adoptarea acestuia.

Or. en

Amendamentul 1511
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică sau entitatea OSD UE
nu au reușit să elaboreze un cod de rețea în 
termenul stabilit de Comisie în temeiul 
alineatului (8), Comisia poate solicita 
agenției să pregătească un proiect de cod 
de rețea pe baza orientării-cadru relevante. 
Agenția poate lansa alte consultări pe 
parcursul pregătirii unui proiect de cod de 
rețea, în temeiul prezentului alineat. 
Agenția transmite Comisiei un proiect de 
cod de rețea pregătit în temeiul prezentului 
alineat și poate recomanda adoptarea 
acestuia.

11. În cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică nu a reușit să elaboreze 
un cod de rețea în termenul stabilit de 
Comisie în temeiul alineatului (8), Comisia 
poate solicita agenției să pregătească un 
proiect de cod de rețea pe baza orientării-
cadru relevante. Agenția poate lansa alte 
consultări pe parcursul pregătirii unui 
proiect de cod de rețea, în temeiul 
prezentului alineat. Agenția transmite 
Comisiei un proiect de cod de rețea pregătit 
în temeiul prezentului alineat și poate 
recomanda adoptarea acestuia.

Or. en

Amendamentul 1512
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică sau entitatea OSD UE
nu au reușit să elaboreze un cod de rețea în 
termenul stabilit de Comisie în temeiul 
alineatului (8), Comisia poate solicita 
agenției să pregătească un proiect de cod 
de rețea pe baza orientării-cadru relevante. 
Agenția poate lansa alte consultări pe 
parcursul pregătirii unui proiect de cod de 
rețea, în temeiul prezentului alineat. 
Agenția transmite Comisiei un proiect de 
cod de rețea pregătit în temeiul prezentului 
alineat și poate recomanda adoptarea 
acestuia.

11. În cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică nu a reușit să elaboreze 
un cod de rețea în termenul stabilit de 
Comisie în temeiul alineatului (8), Comisia 
poate solicita agenției să pregătească un 
proiect de cod de rețea pe baza orientării-
cadru relevante. Agenția poate lansa alte 
consultări pe parcursul pregătirii unui 
proiect de cod de rețea, în temeiul 
prezentului alineat. Agenția transmite
Comisiei un proiect de cod de rețea pregătit 
în temeiul prezentului alineat și poate 
recomanda adoptarea acestuia.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte amendamente. În plus, pentru a 
clarifica rolurile și responsabilitățile distincte în elaborarea codurilor de rețea, dispozițiile 
privind codurile de rețea legate de rețeaua de distribuție ar trebui deplasate la un alt alineat.
Prin urmare, conținutul acestui alineat este limitat la codurile de rețea care intră în domeniul 
de competență al ENTSO-E.

Amendamentul 1513
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia poate adopta, din proprie 
inițiativă, în cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică sau entitatea OSD UE
nu au pregătit un cod de rețea sau agenția 
nu a pregătit un proiect de cod de rețea în 
conformitate cu alineatul (11) din prezentul 
articol, sau la recomandarea agenției, în 

12. Comisia poate adopta, din proprie 
inițiativă în cazul în care agenția nu a 
pregătit un proiect de cod de rețea în 
conformitate cu alineatul (11) din prezentul 
articol, sau la recomandarea agenției, în 
temeiul alineatului (10) din prezentul 
articol, unul sau mai multe coduri de rețea 
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temeiul alineatului (10) din prezentul 
articol, unul sau mai multe coduri de rețea 
în domeniile enumerate la  alineatul (1).

în domeniile enumerate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1514
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia poate adopta, din proprie 
inițiativă, în cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică sau entitatea OSD UE
nu au pregătit un cod de rețea sau agenția 
nu a pregătit un proiect de cod de rețea în 
conformitate cu alineatul (11) din prezentul 
articol, sau la recomandarea agenției, în 
temeiul alineatului (10) din prezentul 
articol, unul sau mai multe coduri de rețea 
în domeniile enumerate la  alineatul (1).

12. Comisia poate adopta, din proprie 
inițiativă, în cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică nu a pregătit un cod de 
rețea sau agenția nu a pregătit un proiect de 
cod de rețea în conformitate cu alineatul 
(11) din prezentul articol, sau la 
recomandarea agenției, în temeiul 
alineatului (10) din prezentul articol, unul 
sau mai multe coduri de rețea în domeniile 
enumerate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia poate adopta, din proprie 
inițiativă, în cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică sau entitatea OSD UE
nu au pregătit un cod de rețea sau agenția 
nu a pregătit un proiect de cod de rețea în 
conformitate cu alineatul (11) din prezentul 
articol, sau la recomandarea agenției, în 
temeiul alineatului (10) din prezentul 
articol, unul sau mai multe coduri de rețea 
în domeniile enumerate la  alineatul (1).

12. Comisia poate adopta, din proprie 
inițiativă, în cazul în care ENTSO pentru 
energie electrică sau agenția nu au pregătit 
un cod de rețea sau agenția nu a pregătit un 
proiect de cod de rețea în conformitate cu 
alineatul (11) din prezentul articol, sau la 
recomandarea agenției, în temeiul 
alineatului (10) din prezentul articol, unul 
sau mai multe coduri de rețea în domeniile 
enumerate la alineatul (1).



AM\1134764RO.docx 93/127 PE610.751v01-00

RO

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte amendamente.

Amendamentul 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care Comisia propune 
adoptarea unui cod de rețea din proprie 
inițiativă, Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică și toate 
părțile interesate relevante cu privire la 
proiectul de cod de rețea într-un interval de 
cel puțin două luni.

13. În cazul în care Comisia propune 
adoptarea unui cod de rețea din proprie 
inițiativă, Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE și toate părțile interesate 
relevante cu privire la proiectul de cod de 
rețea într-un interval de cel puțin două luni.

Or. en

Amendamentul 1517
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care Comisia propune 
adoptarea unui cod de rețea din proprie 
inițiativă, Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică și toate 
părțile interesate relevante cu privire la 
proiectul de cod de rețea într-un interval de 
cel puțin două luni.

13. În cazul în care Comisia propune 
adoptarea unui cod de rețea din proprie 
inițiativă, Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE și toate părțile interesate 
relevante cu privire la proiectul de cod de 
rețea într-un interval de cel puțin două luni.

Or. en

Amendamentul 1518
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Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. În cazul în care obiectul codului 
de rețea este direct legat de funcționarea 
sistemului de distribuție și mai puțin 
relevant pentru sistemul de transport și, în 
cazul în care se decide astfel în lista de 
priorități în conformitate cu alineatul (2), 
agenția prezintă o propunere de cod de 
rețea într-un termen rezonabil, de cel mult 
12 luni. Agenția convoacă un comitet al 
părților interesate care să o asiste în 
procesul de elaborare a codului de rețea.
Comitetul părților interesate este format 
din reprezentanți ai agenției, ai ENTSO 
de energie electrică și ai altor părți 
interesate care ar putea avea un interes în 
codul de rețea, inclusiv operatorii de 
sisteme de distribuție, operatorii pieței de 
energie electrică desemnați, utilizatorii 
sistemului, precum și asociații relevante 
din domeniul industriei, organisme 
tehnice și platforme de consum. Agenția 
se asigură că respectivul cod de rețea este 
în conformitate cu liniile directoare-cadru 
relevante și contribuie la integrarea pieței, 
respectarea principiilor nediscriminării, 
concurenței efective și funcționării 
eficiente a pieței și prezintă Comisiei 
codul de rețea. În propunerea transmisă 
Comisiei, agenția ține seama de opiniile 
exprimate de toate părțile implicate în 
cursul elaborării proiectului de propunere
sub conducerea ENTSO pentru energie 
electrică și consultă în mod oficial părțile 
interesate relevante cu privire la 
versiunea care urmează a fi transmisă 
Comisiei.

Or. en
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Justificare

Amendamentul propus stabilește procedura pentru elaborarea codurilor de rețea referitoare 
la rețeaua de distribuție. În absența unei entități OSD UE, ACER ar trebui să redacteze și să 
monitorizeze implementarea codurilor de rețea legate de rețelele de distribuție. ACER trebuie 
să aibă, de asemenea, competența de a convoca „comitetele de redactare” (redenumite 
„comitetele părților interesate” care să asiste Comisia în procesul de elaborare a codurilor 
de rețea.

Amendamentul 1519
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul articol nu aduce atingere 
dreptului Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările , astfel cum este 
prevăzut la articolul 57. Prezentul articol 
nu aduce atingere posibilității ENTSO 
pentru energie electrică de a elabora 
orientări fără caracter obligatoriu în 
domeniile prevăzute la alineatul (1), atunci 
când orientările respective nu se aplică 
domeniilor care fac obiectul unei solicitări 
ce i-a fost adresată de către 
Comisie.  Orientarea respectivă se 
transmite agenției în vederea emiterii unui 
aviz. Respectivul aviz este luat în 
considerare în mod corespunzător de către 
ENTSO pentru energie electrică.

14. Prezentul articol nu aduce atingere 
dreptului Comisiei de a adopta sau de a 
modifica orientările , astfel cum este 
prevăzut la articolul 57. Prezentul articol 
nu aduce atingere posibilității ENTSO 
pentru energie electrică și entității OSD 
UE de a elabora orientări fără caracter 
obligatoriu în domeniile prevăzute la 
alineatul (1), atunci când orientările 
respective nu se aplică domeniilor care fac 
obiectul unei solicitări ce i-a fost adresată 
de către Comisie. Orientarea respectivă se 
transmite agenției în vederea emiterii unui 
aviz. Respectivul aviz este luat în 
considerare în mod corespunzător de către 
ENTSO pentru energie electrică și 
entitatea OSD UE.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament introduce o entitate europeană pentru operatorii de distribuție la 
articolele 49-51.Sarcinile legate de această entitate trebuie, prin urmare, să fie aliniate cu 
dispoziția prezentului articol și în special în ceea ce privește cooperarea între OST și OSD, 
precum și cu articolul 53.

Amendamentul 1520
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind modificarea codurilor 
de rețea conform procedurii în temeiul 
articolului 55. De asemenea, și agenția 
poate propune modificări, în conformitate 
cu procedura stabilită la prezentul articol 
alineatele (2)-(4).

1. Comisia prezintă o propunere 
legislativă pentru cadrul politic general 
înaintea adoptării actelor delegate în 
conformitate cu articolul 63 privind 
modificarea codurilor de rețea conform 
procedurii în temeiul articolului 55. De 
asemenea, și agenția poate propune 
modificări, în conformitate cu procedura 
stabilită la prezentul articol alineatele (2)-
(4).

Or. en

Amendamentul 1521
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind modificarea codurilor 
de rețea conform procedurii în temeiul 
articolului 55. De asemenea, și agenția 
poate propune modificări, în conformitate 
cu procedura stabilită la prezentul articol 
alineatele (2)-(4).

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte de punere în aplicare în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 62 
alineatul (2) privind modificarea codurilor 
de rețea conform procedurii în temeiul 
articolului 55. De asemenea, și agenția 
poate propune modificări, în conformitate 
cu procedura stabilită la prezentul articol 
alineatele (2)-(4).

Or. en

Amendamentul 1522
Jaromír Kohlíček
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Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind modificarea codurilor 
de rețea conform procedurii în temeiul 
articolului 55. De asemenea, și agenția 
poate propune modificări, în conformitate 
cu procedura stabilită la prezentul articol 
alineatele (2)-(4).

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 63 privind 
modificarea codurilor de rețea conform 
procedurii în temeiul articolului 55. De 
asemenea, și agenția poate propune 
modificări, în conformitate cu procedura 
stabilită la prezentul articol alineatele (2)-
(4).

Or. en

Justificare

Este necesar să se evalueze sensul și forma utilizării actelor delegate în toate cazurile 
propuse de directivă și reflectate în regulament. Nu este clar din propunerea directivei care a 
fost motivul pentru utilizarea actelor de punere în aplicare (de exemplu, pentru formatul 
datelor la articolul24 din directivă) sau în alte cazuri de utilizare a actelor delegate (articolul 
61 privind ACER sau articolul 63 privind codurile de rețea).Prin urmare, nu este clar ce 
„regulă” a fost folosită pentru a stabili forma actului de utilizat pentru subiecte specifice.

Amendamentul 1523
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 privind modificarea codurilor 
de rețea conform procedurii în temeiul 
articolului 55. De asemenea, și agenția 
poate propune modificări, în conformitate 
cu procedura stabilită la prezentul articol 
alineatele (2)-(4).

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 63 privind 
modificarea codurilor de rețea conform 
procedurii în temeiul articolului 55. De 
asemenea, și agenția poate propune 
modificări, în conformitate cu procedura 
stabilită la prezentul articol alineatele (2)-
(4).

Or. en
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Amendamentul 1524
Fulvio Martusciello

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE, operatorii de transport și de 
sistem, utilizatorii de sisteme și 
consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

2. Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE, operatorii de transport și de 
sistem, operatorii de distribuție, utilizatorii 
de sisteme și consumatori. De asemenea,
agenția poate propune modificări din 
proprie inițiativă.

Or. en

Amendamentul 1525
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE, operatorii de transport și de
sistem, utilizatorii de sisteme și 
consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

2. Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE, operatorii de transport și de 
distribuție, utilizatorii de sisteme și 
consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu adăugarea noii entități OSD, operatorii de distribuție ar trebui, de 
asemenea, să fie menționați la acest punct.

Amendamentul 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE, operatorii de transport și de
sistem, utilizatorii de sisteme și 
consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

2. Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE, operatorii de transport și de
distribuție, utilizatorii de sisteme și 
consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

Or. en

Justificare

Operatorii de distribuție trebuie să participe la procesul de elaborare.

Amendamentul 1527
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE, operatorii de transport și de 
sistem, utilizatorii de sisteme și 

2. Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, operatorii 
de transport și de sistem, operatorii de 
distribuție, utilizatorii de sisteme și 



PE610.751v01-00 100/127 AM\1134764RO.docx

RO

consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

Or. en

Amendamentul 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE, operatorii de transport și de 
sistem, utilizatorii de sisteme și 
consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

2. Propunerile de modificări ale 
oricărui cod de rețea adoptat în temeiul 
articolului 55 pot fi propuse agenției de 
către persoanele care pot fi interesate de 
respectivul cod de rețea, inclusiv de către 
ENTSO pentru energie electrică, operatorii 
de transport și de sistem, operatorii de 
distribuție, utilizatorii de sisteme și 
consumatori. De asemenea, agenția poate 
propune modificări din proprie inițiativă.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește concordanța cu alte amendamente.

Amendamentul 1529
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta un act delegat 
ca orientare în domeniile în care astfel de 
acte ar putea fi dezvoltate, de asemenea, în 
cadrul procedurii privind codurile de rețea 
în temeiul articolului 55 alineatul (1).

2. Comisia poate adopta un act delegat 
ca un set de orientări în domeniile în care 
astfel de acte ar putea fi dezvoltate, de 
asemenea, în cadrul procedurii privind 
codurile de rețea în temeiul articolului 55 
alineatul (1). Orientările respective se 
adoptă ca acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura de examinare 
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menționată la articolul 62 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1530
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta un act 
delegat ca orientare în domeniile în care 
astfel de acte ar putea fi dezvoltate, de 
asemenea, în cadrul procedurii privind 
codurile de rețea în temeiul articolului 55 
alineatul (1).

2. Comisia poate adopta un act de 
punere în aplicare ca orientare în 
domeniile în care astfel de acte ar putea fi 
dezvoltate, de asemenea, în cadrul 
procedurii privind codurile de rețea în 
temeiul articolului 55 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Este necesar să se evalueze sensul și forma utilizării actelor delegate în toate cazurile 
propuse de directivă și reflectate în regulament. Nu este clar din propunerea directivei care a 
fost motivul pentru utilizarea actelor de punere în aplicare (de exemplu, pentru formatul 
datelor la articolul24 din directivă) sau în alte cazuri de utilizare a actelor delegate (articolul 
61 privind ACER sau articolul 63 privind codurile de rețea).Prin urmare, nu este clar ce 
„regulă” a fost folosită pentru a stabili forma actului de utilizat pentru subiecte specifice.

Amendamentul 1531
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate adopta un act 
delegat ca orientare în domeniile în care 
astfel de acte ar putea fi dezvoltate, de 
asemenea, în cadrul procedurii privind 
codurile de rețea în temeiul articolului 55 
alineatul (1).

2. Comisia poate adopta un act de 
punere în aplicare ca orientare în 
domeniile în care astfel de acte ar putea fi 
dezvoltate, de asemenea, în cadrul 
procedurii privind codurile de rețea în 
temeiul articolului 55 alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 1532
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, orientările pot stabili 
normele aplicabile legate de tarifele
aplicate producătorilor, stocării energiei și 
clienților (sarcina) în cadrul sistemelor 

tarifare naționale pentru distribuție și 
transport și al regimurilor de racordare , 
inclusiv reflectarea mecanismului de 
compensare între operatori de transport și 
de sistem în tarifele de rețea naționale și 
prevederea unor semnale de localizare 
adecvate și eficiente, în conformitate cu 
principiile enunțate la articolul 16.

De asemenea, orientările pot stabili 
normele aplicabile legate de tarifele 
aplicate producătorilor, stocării energiei
și clienților (sarcina) în cadrul sistemelor 
tarifare naționale pentru distribuție și 
transport și al regimurilor de racordare , 
inclusiv reflectarea mecanismului de 
compensare între operatori de transport și 
de sistem în tarifele de rețea naționale, 
evitarea unor cheltuieli care nu reflectă 
costurile și beneficiile consumatorilor 
activi și prevederea unor semnale de 
localizare adecvate și eficiente, cu excepția 
consumatorilor activi, în conformitate cu 
principiile enunțate la articolul 16.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat în mod indisolubil de dispozițiile amendamentelor la articolul 
16.

Amendamentul 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, orientările pot stabili 
normele aplicabile  legate de tarifele
aplicate producătorilor, stocării energiei
și clienților   (sarcina) în cadrul sistemelor 

De asemenea, orientările pot stabili 
normele aplicabile legate de tarifele 
aplicate producătorilor, stocării energiei
și clienților(sarcina) în cadrul sistemelor 
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tarifare naționale pentru distribuție și 
transport și al regimurilor de racordare , 
inclusiv reflectarea mecanismului de 
compensare între operatori de transport și 
de sistem în tarifele de rețea naționale și 
prevederea unor semnale de localizare 
adecvate și eficiente, în conformitate cu 
principiile enunțate la articolul 16.

tarifare naționale pentru transport și al
regimurilor de racordare , inclusiv 
reflectarea mecanismului de compensare 
între operatori de transport și de sistem în 
tarifele de rețea naționale și prevederea 
unor semnale de localizare adecvate și 
eficiente, în conformitate cu principiile 
enunțate la articolul 16.

Or. en

Justificare

Dată fiind evoluția rapidă a sistemelor energetice, tarifele de rețea privind structurile tarifare 
de distribuție nu se justifică, având în vedere impactul lor redus la nivel transfrontalier și 
interconectarea lor puternică cu specificitățile de la nivel local.

Amendamentul 1534
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, orientările pot stabili 
normele aplicabile  legate de tarifele
aplicate producătorilor, stocării energiei
și clienților   (sarcina) în cadrul sistemelor 
tarifare naționale pentru distribuție și 
transport și al regimurilor de racordare , 
inclusiv reflectarea mecanismului de 
compensare între operatori de transport și 
de sistem în tarifele de rețea naționale și 
prevederea unor semnale de localizare 
adecvate și eficiente, în conformitate cu 
principiile enunțate la articolul 16.

De asemenea, orientările pot stabili 
normele aplicabile legate de tarifele 
aplicate producătorilor, stocării energiei și
clienților(sarcina) în cadrul sistemelor 
tarifare naționale pentru transport și al 
regimurilor de racordare , inclusiv 
reflectarea mecanismului de compensare 
între operatori de transport și de sistem în 
tarifele de rețea naționale și prevederea 
unor semnale de localizare adecvate și 
eficiente, în conformitate cu principiile 
enunțate la articolul 16.

Or. en

Justificare

Formularea alternativă propusă este în concordanță cu poziția noastră privind armonizarea 
tarifelor de distribuție, astfel cum se specifică în articolul 55 din regulament.

Amendamentul 1535
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Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, orientările pot stabili 
normele aplicabile  legate de tarifele
aplicate producătorilor, stocării energiei
și clienților   (sarcina) în cadrul sistemelor 
tarifare naționale pentru distribuție și 
transport și al regimurilor de racordare , 
inclusiv reflectarea mecanismului de 
compensare între operatori de transport și 
de sistem în tarifele de rețea naționale și 
prevederea unor semnale de localizare 
adecvate și eficiente, în conformitate cu 
principiile enunțate la articolul 16.

De asemenea, orientările pot stabili 
normele aplicabile legate de tarifele 
aplicate producătorilor, stocării energiei și
clienților(sarcina) în cadrul sistemelor 
tarifare naționale pentru transport și al 
regimurilor de racordare , inclusiv 
reflectarea mecanismului de compensare 
între operatori de transport și de sistem în 
tarifele de rețea naționale și prevederea 
unor semnale de localizare adecvate și 
eficiente, în conformitate cu principiile 
enunțate la articolul 16.

Or. en

Amendamentul 1536
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) detalii privind normele de stimulare 
a investițiilor pentru capacitatea de 
interconexiune, inclusiv semnalele de 
localizare;

(b) detalii privind normele de stimulare 
a investițiilor pentru capacitatea de 
interconexiune, inclusiv capacitatea de 
stocare a energiei, inclusiv semnalele de 
localizare;

Or. en

Amendamentul 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La adoptarea sau modificarea 
orientărilor , Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică și alte 
părți interesate dacă este cazul.

7. La adoptarea sau modificarea 
orientărilor , Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE și alte părți interesate dacă este 
cazul.

Or. en

Amendamentul 1538
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La adoptarea sau modificarea 
orientărilor , Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică și alte 
părți interesate dacă este cazul.

7. La adoptarea sau modificarea 
orientărilor , Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE și alte părți interesate dacă este 
cazul.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament introduce o entitate europeană pentru operatorii de distribuție la 
articolele 49-51.Sarcinile legate de această entitate trebuie, prin urmare, să fie aliniate cu 
dispoziția prezentului articol și în special în ceea ce privește cooperarea între OST și OSD, 
precum și cu articolul 53.

Amendamentul 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La adoptarea sau modificarea 
orientărilor, Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică și alte 

7. La adoptarea sau modificarea 
orientărilor, Comisia consultă agenția, 
ENTSO pentru energie electrică, entitatea 
OSD UE și alte părți interesate dacă este 
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părți interesate dacă este cazul. cazul.

Or. en

Amendamentul 1540
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 58 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul statelor membre de a prevedea 
măsuri mai detaliate

Dreptul statelor membre de a prevedea 
măsuri mai detaliate sau soluții de piață 
mai eficiente

Or. en

Amendamentul 1541
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 58 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu aduce atingere 
drepturilor statelor membre de a menține 
sau de a introduce măsuri care conțin 
dispoziții mai detaliate decât cele prevăzute 
de prezentul regulament,  de  orientările
menționate la articolul 57 sau de codurile 
de rețea menționate la articolul 55, cu 
condiția ca măsurile respective să nu pună 
în pericol eficacitatea legislației Uniunii .

Prezentul regulament nu aduce atingere 
drepturilor statelor membre de a menține 
sau de a introduce măsuri care conțin 
dispoziții mai detaliate și/sau măsuri care 
cuprind soluții de piață mai eficiente în 
ceea ce privește atingerea obiectivelor 
generale ale prezentului regulament 
stabilite la articolul 1 decât cele prevăzute 
de prezentul regulament, de orientările
menționate la articolul 57 sau de codurile 
de rețea menționate la articolul 55, cu 
condiția ca măsurile respective să nu pună 
în pericol eficacitatea legislației Uniunii .

Or. en

Amendamentul 1542
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Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiția trebuie să conducă la 
intensificarea concurenței în domeniul 
alimentării cu energie electrică;

(a) investiția trebuie să conducă la 
intensificarea concurenței în domeniul 
alimentării cu energie electrică și, pentru 
proiectele comandate după 1 ianuarie 
2019, trebuie să includă în mod specific 
stocarea energiei la unul sau ambele 
capete ale interconexiunii în cazul în care 
stocarea energiei oferă o alternativă mai 
puțini costisitoare la investițiile în 
capacitățile de interconexiune;

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat în mod intrinsec de alte amendamente depuse la dispozițiile care 
au fost modificate de Comisie.

Amendamentul 1543
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia cu privire la derogare menționată 
la alineatele (1), (2) și (3) este adoptată de 
la caz la caz de către autoritățile de 
reglementare ale statelor membre 
interesate. O derogare poate acoperi total 
sau parțial capacitatea noii linii 
de interconexiune sau pe cea a liniei 
de interconexiune existente cu o capacitate 
semnificativ crescută.

Decizia cu privire la derogare menționată 
la alineatele (1), (2) și (3) este adoptată de 
la caz la caz de către autoritățile de 
reglementare ale statelor membre 
interesate. O derogare poate acoperi total 
sau parțial capacitatea sau capacitatea de 
stocarea a energiei contractate a noii linii 
de interconexiune sau pe cea a liniei de
interconexiune existente cu o capacitate 
semnificativ crescută.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este legat în mod intrinsec de alte amendamente depuse la dispozițiile care 
au fost modificate de Comisie.

Amendamentul 1544
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La decizia de acordare a unei derogări, este 
necesar să se examineze, de la caz la caz, 
necesitatea de a impune condiții privind 
durata derogării și accesul 
nediscriminatoriu la linia 
de interconexiune. La luarea deciziei 
privind respectivele condiții, se vor lua în 
calcul, în special, capacitatea suplimentară 
ce va fi construită sau modificarea 
capacității existente, orizontul de timp al 
proiectului și condițiile naționale.

La decizia de acordare a unei derogări, este 
necesar să se examineze, de la caz la caz, 
necesitatea de a impune condiții privind 
durata derogării și accesul 
nediscriminatoriu la linia de
interconexiune. La luarea deciziei privind 
respectivele condiții, se vor lua în calcul, în 
special, capacitatea suplimentară sau 
capacitatea de stocare a energiei 
contractate ce va fi construită sau 
modificarea capacității existente, orizontul 
de timp al proiectului și condițiile 
naționale.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat în mod intrinsec de alte amendamente depuse la dispozițiile care 
au fost modificate de Comisie.

Amendamentul 1545
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să   
adopte  acte delegate în conformitate cu 
articolul 63 referitoare la adoptarea 
orientărilor cu privire la aplicarea 

11. Comisia poate adopta linii 
directoare cu privire la aplicarea 
condițiilor stabilite la alineatul (1) din 
prezentul articol și poate stabili procedura 
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condițiilor stabilite la alineatul (1) din 
prezentul articol și poate să stabilească
procedura care trebuie urmată pentru 
aplicarea alineatelor (4), (7),  (8) , (9) și 
(10) din prezentul articol.

care trebuie urmată pentru aplicarea 
alineatelor (4), (7), (8), (9) și (10) din 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Propunere de regulament
Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 a

Cooperarea cu țări terțe

În legătură cu prezentul regulament, 
Comisia elaborează mecanisme care să 
încurajeze cooperarea și integrarea pieței 
cu țările terțe care sunt conectate fizic la 
piața energiei electrice din UE.

Or. en

Justificare

Pentru a atinge obiectivele și ambițiile Uniunii Energiei, ar trebui să se urmărească 
cooperarea cu țări terțe adecvate, care sunt conectate fizic la piața energiei electrice din UE.
Acest lucru este benefic pentru toate părțile implicate și poate contribui la securitatea 
aprovizionării cu energie a Uniunii, la eficiența energetică și tranziția către un viitor 
energetic cu emisii reduse de carbon.

Amendamentul 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Articolul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 61a

Participarea țărilor terțe
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1.Țările terțe pot participa doar în cadrul 
pieței interne a energiei electrice, cu 
condiția să fi încheiat acorduri cu 
Uniunea, în temeiul cărora acestea au 
adoptat și aplică cel puțin:

(a) principalele drepturi și obligații 
prevăzute în [Regulamentul privind piața 
internă de energie electrică și actele 
delegate și de punere în aplicare adoptate 
în temeiul acestuia];

(b) principalele drepturi și obligații 
prevăzute în [Directiva privind piața 
internă a energiei electrice];

(c) normele privind controlul ajutoarelor 
de stat în domeniul energiei în temeiul 
articolului 107 și 109 din TFUE;

(d) normele privind supravegherea 
coordonată a integrității pieței și a 
transparenței, în conformitate cu 
Regulamentul nr. 1227/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind integritatea 
și transparența pieței angro de energie, 
inclusiv în ceea ce privește actele de 
punere în aplicare adoptate în temeiul 
acestuia;

(e) prevederile Directivei 
2009/71/Euratom a Consiliului din 25 
iunie 2009 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru securitatea nucleară a 
instalațiilor nucleare (inclusiv Directiva 
2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 
2014 de modificare a Directivei 
2009/71/Euratom);și a Directivei 
2011/70/Euratom a Consiliului din 
19 iulie 2011 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive;

(f) norme de mediu cu relevanță pentru 
sectorul energiei electrice; precum și

(g) norme privind aplicarea dispozițiilor 
administrative și de supraveghere din 
partea justiției a cooperării cu UE privind 
piața internă, conferind control judiciar și 
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asigurarea respectării normelor prevăzute 
în prezentul regulament și în actele 
delegate și de punere în aplicare adoptate 
în conformitate cu acesta fie Comisiei și 
Curții Europene de Justiție, fie unui 
anumit organism de aplicare extern și 
unui tribunal neutru extern sau 
organismului de arbitraj desemnat 
independent de respectiva țară terță.

2.În cazul în care nu s-a încheiat niciun 
acord între Uniune și o țară terță în 
conformitate cu punctul 1 și în cazul în 
care este periclitată funcționarea 
sistemului, statele membre pot lua 
măsurile necesare, cum ar fi, dar fără a se 
limita la aceasta, restrângerea fluxurilor 
de energie electrică din respectiva țară 
terță.

Or. en

Justificare

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim:to ensure “well-functioning, integrated 
electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource providers” 
as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.).Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers.Moreover, there is no reciprocity on 
market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the 
EU.Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated.This would improve predictability for market players and give security for 
EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU market.

Amendamentul 1548
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
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Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1549
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Formularea alternativă propusă este în conformitate cu argumentele noastre privind actele 
delegate și actele de punere în aplicare. Este necesar să se evalueze sensul și forma utilizării 
actelor delegate în toate cazurile propuse de directivă și reflectate în regulament. Nu este clar 
din propunerea directivei care a fost motivul pentru utilizarea actelor de punere în aplicare 
(de exemplu, pentru formatul datelor la articolul24 din directivă) sau în alte cazuri de 
utilizare a actelor delegate (articolul 61 privind ACER sau articolul 63 privind codurile de 
rețea).Prin urmare, nu este clar ce „regulă” a fost folosită pentru a stabili forma actului de 
utilizat pentru subiecte specifice.

Amendamentul 1550
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 31 
alineatul (3), la articolul 46 alineatul (4), la 

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 31 
alineatul (3), articolul 46 alineatul (4) și
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articolul 55 alineatul (1), la articolul 56 
alineatele (1) și (4) și la articolul 59 
alineatul (11) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată începând de la 
[OP: a se introduce data intrării în vigoare].

articolul 59 alineatul (11) se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 
[OP: a se introduce data intrării în vigoare].

Or. en

Amendamentul 1551
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 31 
alineatul (3), la articolul 46 alineatul (4), la 
articolul 55 alineatul (1), la articolul 56 
alineatele (1) și (4) și la articolul 59 
alineatul (11) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată începând de la
[OP: a se introduce data intrării în vigoare].

2. Competența de a adopta acte de 
punere în aplicare menționată la articolul 
31 alineatul (3), la articolul 46 alineatul 
(4), la articolul 55 alineatul (1), la articolul 
56 alineatele (1) și (4) și la articolul 59 
alineatul (11) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată începând de la
[OP: a se introduce data intrării în vigoare].

Or. en

Justificare

Formularea alternativă propusă este în conformitate cu argumentele noastre privind actele 
delegate și actele de punere în aplicare. Este necesar să se evalueze sensul și forma utilizării 
actelor delegate în toate cazurile propuse de directivă și reflectate în regulament. Nu este clar 
din propunerea directivei care a fost motivul pentru utilizarea actelor de punere în aplicare 
(de exemplu, pentru formatul datelor la articolul24 din directivă) sau în alte cazuri de 
utilizare a actelor delegate (articolul 61 privind ACER sau articolul 63 privind codurile de 
rețea).Prin urmare, nu este clar ce „regulă” a fost folosită pentru a stabili forma actului de 
utilizat pentru subiecte specifice.

Amendamentul 1552
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(2) Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 31 
alineatul (3), la articolul 46 alineatul (4), la 
articolul 55 alineatul (1), la articolul 56 
alineatele (1) și (4) și la articolul 59 
alineatul (11) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată începând de la
[OP: a se introduce data intrării în vigoare].

2. Competența de a adopta acte de 
punere în aplicare menționată la articolul 
31 alineatul (3), la articolul 46 
alineatul (4), la articolul 55 alineatul (1), la 
articolul 56 alineatele (1) și (4) și la 
articolul 59 alineatul (11) se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată 
începând de la [OP: a se introduce data 
intrării în vigoare].

Or. en

Amendamentul 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe 
menționată la articolul 31 alineatul (3), la
articolul 46 alineatul (4), la articolul 55 
alineatul (1), la articolul 56 alineatele (1) și 
(4) și la articolul 59 alineatul (11) 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 produce efecte din ziua 
următoare datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității oricărui act delegat care este 
deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 31 alineatul (3), 
articolul 46 alineatul (4), articolul 55 
alineatul (1), articolul 56 alineatele (1) și 
(4) și articolul 59 alineatul (11) este 
conferită Comisiei pe o perioadă de cinci 
ani, începând de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani.
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Amendamentul 1554
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
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Articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe
menționată la articolul 31 alineatul (3), la 
articolul 46 alineatul (4), la articolul 55 
alineatul (1), la articolul 56 alineatele (1) 
și (4) și la articolul 59 alineatul (11) 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 produce efecte din ziua 
următoare datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
oricărui act delegat care este deja în 
vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 31 alineatul (3), la 
articolul 46 alineatul (4) și la articolul 59 
alineatul (11) 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 produce efecte 
din ziua următoare datei publicării acesteia 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității oricărui act delegat care este 
deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 1555
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 2016.

4. Înainte de adoptarea unui act de 
punere în aplicare, Comisia consultă 
experții desemnați de fiecare stat membru 
în conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016.

Or. en

Justificare

Formularea alternativă propusă este în conformitate cu argumentele noastre privind actele 
delegate și actele de punere în aplicare. Este necesar să se evalueze sensul și forma utilizării 
actelor delegate în toate cazurile propuse de directivă și reflectate în regulament. Nu este clar 
din propunerea directivei care a fost motivul pentru utilizarea actelor de punere în aplicare 
(de exemplu, pentru formatul datelor la articolul24 din directivă) sau în alte cazuri de 
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utilizare a actelor delegate (articolul 61 privind ACER sau articolul 63 privind codurile de 
rețea).Prin urmare, nu este clar ce „regulă” a fost folosită pentru a stabili forma actului de 
utilizat pentru subiecte specifice.

Amendamentul 1556
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 2016.

4. Înainte de adoptarea unui act de 
punere în aplicare, Comisia consultă 
experții desemnați de fiecare stat membru 
în conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016.

Or. en

Amendamentul 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Propunere de regulament
Articolul 63 – 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. en

Amendamentul 1558
Jaromír Kohlíček

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(5) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

5. De îndată ce adoptă un act de 
punere în aplicare, Comisia îl notifică 
simultan Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Formularea alternativă propusă este în conformitate cu argumentele noastre privind actele 
delegate și actele de punere în aplicare. Este necesar să se evalueze sensul și forma utilizării 
actelor delegate în toate cazurile propuse de directivă și reflectate în regulament. Nu este clar 
din propunerea directivei care a fost motivul pentru utilizarea actelor de punere în aplicare 
(de exemplu, pentru formatul datelor la articolul24 din directivă) sau în alte cazuri de 
utilizare a actelor delegate (articolul 61 privind ACER sau articolul 63 privind codurile de 
rețea).Prin urmare, nu este clar ce „regulă” a fost folosită pentru a stabili forma actului de 
utilizat pentru subiecte specifice.

Amendamentul 1559
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 63 – 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 de 
punere în aplicare, Comisia îl notifică 
simultan Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1560
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 31 alineatul (3), al articolului 46 
alineatul (4), al articolului 55 alineatul 
(1), al articolului 56 alineatele (1) și (4) și 
al articolului 59 alineatul (11) intră în 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 31 alineatul (3), articolului 46 
alineatul (4)și articolului 59 alineatul (11) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
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vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
ridică obiecții în termen de două luni de la 
data la care le-a fost notificat actul în cauză 
sau dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
ridica obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

ridică obiecții în termen de două luni de la 
data la care le-a fost notificat actul în cauză 
sau dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
ridica obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1561
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 63 a

Participarea țărilor terțe

Țările terțe pot participa doar în cadrul 
pieței interne a energiei electrice, cu 
condiția să fi încheiat acorduri cu 
Uniunea, în temeiul cărora acestea au 
adoptat și aplică cel puțin:

(a) principalele drepturi și obligații 
prevăzute în [Regulamentul privind piața 
internă de energie electrică și actele 
delegate și de punere în aplicare adoptate 
în temeiul acestuia];

(b) principalele drepturi și obligații 
prevăzute în [Directiva privind piața 
internă a energiei electrice];

(c) normele privind controlul ajutoarelor 
de stat în domeniul energiei în temeiul 
articolul ui 107 și 109 din TFUE;

(d) normele privind supravegherea 
coordonată a integrității pieței și a 
transparenței, în conformitate cu 
Regulamentul nr. 1227/2001 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind integritatea 
și transparența pieței angro de energie, 
inclusiv în ceea ce privește actele de 
punere în aplicare adoptate în temeiul 
acestuia;

(e) prevederile Directivei 
2009/71/Euratom a Consiliului din 25 
iunie 2009 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru securitatea nucleară a 
instalațiilor nucleare (inclusiv Directiva 
2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 
2014 de modificare a Directivei 
2009/71/Euratom);și a Directivei 
2011/70/Euratom a Consiliului din 19 
iulie 2011 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive;

(f) norme de mediu cu relevanță pentru 
sectorul energiei electrice; precum și

(g) norme privind aplicarea dispozițiilor 
administrative și de supraveghere din 
partea justiției a cooperării cu UE privind 
piața internă, conferind control judiciar și 
asigurarea respectării normelor prevăzute 
în prezentul regulament și în actele 
delegate și de punere în aplicare adoptate 
în conformitate cu acesta fie Comisiei și 
Curții Europene de Justiție, fie unui 
anumit organism de aplicare extern și 
unui tribunal neutru extern sau 
organismului de arbitraj desemnat 
independent de respectiva țară terță. În 
cazul în care nu s-a încheiat niciun acord 
între Uniune și o țară terță în 
conformitate cu punctul 1 și în cazul în 
care este periclitată funcționarea 
sistemului, statele membre pot lua 
măsurile necesare, cum ar fi, dar fără a se 
limita la aceasta, restrângerea fluxurilor 
de energie electrică din respectiva țară 
terță.

Or. en
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Justificare

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU).Such 
situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness and 
creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU.This 
Amendment sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity 
market that are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive 
and different relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are 
bound.

Amendamentul 1562
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 64 a

Revizuire

Până la 1 iunie 2025, Comisia revizuiește 
și prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament, 
împreună cu o propunere legislativă, dacă 
este cazul.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește noile dispoziții, praguri și termene de punere în aplicare introduse într-o 
serie de articole relevante din prezentul regulament, precum și monitorizarea sarcinilor 
atribuite diferiților actori, este necesar să se prevadă o dată de revizuire a regulamentului, 
pentru a permite eventuale adaptări, iar evoluțiile viitoare să fie integrate în mod adecvat.

Amendamentul 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Propunere de regulament
Articolul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 64 a

Revizuire

Regulamentul face obiectul unei revizuiri 
generale, cel târziu până la sfârșitul 
anului 2024.

Or. en

Amendamentul 1564
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1565
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 2 – punctul 2.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 a. Analiza de securitate coordonată 
se efectuează pe baza unui sistem comun 
de model în conformitate cu punctul 2 și a 
unei metodologii de elaborare coordonată 
a măsurilor corective dezvoltate de către 
operatorii de sisteme de transport din 
regiunea de exploatare a sistemului 
relevantă.

Or. en
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Amendamentul 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – punctul 5.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1. Centrele operaționale regionale 
trebuie să fie echipate cu sistemele de 
monitorizare și achiziție date aproape în 
timp real având caracterul observabil 
stabilit prin aplicarea pragului definit în 
conformitate cu punctul 4.1.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Anexa X – partea 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitarea achizițiilor publice regionale
de capacitate de echilibrare

8. Calculul capacității regionale de 
echilibrare

Or. en

Amendamentul 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Propunere de regulament
Anexa I – partea 8 – punctul 8.1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să țină seama de posibile 
substituiri între diferitele tipuri de 
capacitate de rezervă cu scopul de a 
reduce la minimum costurile achizițiilor 
publice.
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Or. en

Amendamentul 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de regulament
Anexa I – partea 8 – punctul 8.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.2. Centrele operaționale regionale 
sprijină operatorii de transport și de 
sistem din regiunea de exploatare a 
sistemului respectivă în ceea ce privește 
achiziționarea volumului necesar de 
capacitate de echilibrare stabilit în 
conformitate cu punctul 8.1. 
Achiziționarea de capacitate de 
echilibrare trebuie:

eliminat

(a) să fie realizată în intervalul de timp 
pentru ziua următoare și/sau intra zilnic;

(b) să țină seama de posibile substituiri 
între diferitele tipuri de capacitate de 
rezervă cu scopul de a reduce la minimum 
costurile achizițiilor publice.

Or. en

Amendamentul 1570
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 13.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

13.1. Dacă ENTSO pentru energie 
electrică deleagă această funcție, centrele
operaționale regionale identifică scenarii 
de criză regională în conformitate cu 
criteriile prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) din [Regulamentul privind 
pregătirea pentru riscuri propus prin 

13.1. Centrele operaționale regionale 
identifică scenarii de criză regionale 
pentru regiunile lor respective în 
conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul 
privind pregătirea pentru riscuri. Scenariile 
se identifică pe baza riscurilor pentru 
fiecare regiune, cum ar fi condițiile 
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COM(2016) 862]. meteorologice extreme, dezastre naturale, 
deficite de combustibil sau atacuri rău 
intenționate. Scenariile trebuie să ofere 
baza pentru planurile regionale care fac 
parte din planurile naționale de pregătire 
pentru riscuri. 

Or. en

Amendamentul 1571
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 13.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

13.1. Dacă ENTSO pentru energie 
electrică deleagă această funcție, centrele 
operaționale regionale identifică scenarii 
de criză regională în conformitate cu 
criteriile prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) din [Regulamentul privind 
pregătirea pentru riscuri propus prin 
COM(2016) 862].

13.1. Dacă ENTSO-E deleagă această 
funcție, centrele operaționale regionale 
identifică scenarii de criză regională în 
conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) din [Regulamentul 
privind pregătirea pentru riscuri propus 
prin COM(2016) 862].

Or. en

Amendamentul 1572
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 13.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13.1 a. Centrele operaționale 
regionale contribuie la armonizarea 
măsurilor regionale care trebuie să fie 
incluse în planurile naționale de pregătire 
pentru riscuri ale statelor membre prin:

(a) emiterea de recomandări în ceea ce 
privește proiectele de planuri naționale de 
pregătire pentru riscuri ale statelor 
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membre în cauză, în conformitate cu 
articolul 10 din [Regulamentul privind 
pregătirea pentru riscuri];

(b) asigurarea funcției de organism de 
coordonare pentru a facilita acordurile 
între autoritățile competente ale statelor 
membre în cauză privind măsurile 
regionale care să fie incluse în planurile 
lor naționale, în conformitate cu articolul 
12 alineatul (2) din [Regulamentul 
privind pregătirea pentru riscuri].

Or. en

Amendamentul 1573
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 13.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13.1 a. Centrele operaționale regionale 
realizează evaluări ale adecvării pe 
termen scurt și anume perspective de 
adecvare sezonieră, precum și evaluări 
pentru săptămâna următoare și 
intrazilnice pentru regiunile lor, în 
conformitate cu articolul 9 din 
[Regulamentul privind pregătirea pentru 
riscuri].Evaluarea adecvării pe termen 
scurt completează evaluarea adecvării 
resurselor pe termen lung, care asigură o 
evaluare a adecvării coordonată la nivel 
european pentru a aprecia necesitatea 
mecanismelor de asigurare a capacității.

Or. en

Amendamentul 1574
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 13.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

13.2. Centrele operaționale regionale 
elaborează și realizează simulări anuale de 
situații de criză în cooperare cu autoritățile 
competente, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (3) din [Regulamentul privind 
pregătirea pentru riscuri propus prin 
COM(2016) 862].

13.2. Dacă ENTSO-E deleagă această 
funcție, centrele operaționale regionale 
elaborează și realizează simulări anuale de 
situații de criză în cooperare cu autoritățile 
competente, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (3) din [Regulamentul privind 
pregătirea pentru riscuri propus prin 
COM(2016) 862].

Or. en

Amendamentul 1575
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea 13 – punctul 13.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13.2 a. Centrele operaționale regionale 
sunt consultate la elaborarea unei 
metodologii pentru evaluările adecvării pe 
termen scurt, precum și a metodologiei de 
identificare a scenariilor de criză de 
energie electrică cele mai relevante într-
un context regional, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2) și articolul 5 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
pregătirea pentru riscuri].

Or. en

Amendamentul 1576
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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13a. Identificarea nevoilor de capacități 
de transport.

13a (nou) 1. Centrele de coordonare 
regională oferă sprijin OST ai regiunii de 
exploatare a sistemului în ceea ce privește 
identificarea nevoilor de capacități de 
transport.

13a (nou) 2. Centrele de coordonare 
regionale propun priorități pentru 
investițiile în rețele către OST ai regiunii 
de exploatare a sistemului pe baza a cel 
puțin unuia dintre următoarele criterii:

(a) evaluările adecvării pe termen lung;

(b) situația sistemului interconectat;

(c) congestiile structurale identificate.

Or. en
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