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Amendamentul 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
  

Text propus de Comisie Propunere de respingere

Comisia pentru afaceri economice și 
monetare recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să propună respingerea 
propunerii Comisiei:

Or. fr

Justificare

L'Agence proposée par la Commission est un organisme trop bureaucratique et trop couteux. 
Le Conseil Européen avait demandé "un mécanisme indépendant de coopération entre 
autorités nationales".

Amendamentul 21
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Titlu

Text propus de Comisie Amendament

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
unei Agenții pentru cooperarea
autorităților de reglementare din domeniul 
energetic

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
unei Agenții europene a autorităților de 
reglementare din domeniul energetic

(Acest amendament se aplică întregului 
text. Dacă este adoptat, vor trebui aduse 
modificări pe tot cuprinsul textului.)

Or. es
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Amendamentul 22
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Consiliul European a invitat Comisia, 
în primăvara anului 2007, să propună 
măsuri privitoare la instituirea unui 
mecanism independent în cadrul căruia 
autoritățile naționale de reglementare să 
poată coopera. 

(4) Consiliul European a invitat Comisia, 
în primăvara anului 2007, să propună 
măsuri privitoare la instituirea unui 
mecanism independent care să permită 
autorităților naționale de reglementare să 
coopereze și să adopte decizii privind 
chestiunile transfrontaliere majore.

Or. es

Amendamentul 23
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Statele membre trebuie să coopereze 
strâns și să elimine obstacolele din calea 
schimburilor transfrontaliere în vederea 
realizării obiectivelor politicii energetice 
europene. Crearea unui instrument 
independent, care să umple vidul existent 
în prezent, răspunde unui dublu obiectiv: 
integrarea perspectivei europene în 
exercitarea competențelor autorităților 
naționale de reglementare și respectarea 
reală, cu mai multă strictețe, a principiilor 
comunitare ale egalității de tratament și a 
condițiilor echitabile de acces la rețelele 
europene de distribuție a gazelor naturale 
și a electricității, asigurând buna 
funcționare a pieței interne. Agenția 
europeană a autorităților de reglementare 
din domeniul energetic este constituită 
sub forma unei organizații, pentru a 
permite autorităților naționale de 
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reglementare să-și intensifice colaborarea 
și să participe, pe baze comune, la 
exercitarea funcțiilor care au o 
dimensiune europeană. 

Or. es

Amendamentul 24
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În baza evaluării impactului în ceea ce 
privește cerințele referitoare la resursele 
necesare pentru o entitate centrală, s-a 
concluzionat că o entitate centrală 
independentă prezintă un număr de 
avantaje pe termen lung, în comparație cu 
alte posibilități. În consecință, este 
necesară instituirea unei agenții pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, denumită în 
continuare „agenția”.

(5) În baza evaluării impactului în ceea ce 
privește cerințele referitoare la resursele 
necesare pentru o entitate centrală, s-a 
concluzionat că o entitate centrală 
independentă prezintă un număr de 
avantaje pe termen lung, în comparație cu 
alte posibilități. Modelul „agenției” a fost 
preferat în dauna altora, în special a 
modelului ERGEG+. Ar trebui să se reia 
în considerare modelele respinse, în cazul 
în care agenția nu dă rezultatele scontate.

Or. en

Justificare

La Commission a écarté un certain nombre d’autres options, telles que celle de l’ERGEG+ 
ou encore une structure similaire à celle du Système européen des banques centrales. Si 
l’agence retenue ne donnait pas les résultats escomptés, la Commission devrait reconsidérer 
les autres options et modifier le règlement en conséquence.
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Amendamentul 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În baza evaluării impactului în ceea ce 
privește cerințele referitoare la resursele 
necesare pentru o entitate centrală, s-a 
concluzionat că o entitate centrală 
independentă prezintă un număr de 
avantaje pe termen lung, în comparație cu 
alte posibilități. În consecință, este 
necesară instituirea unei agenții pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, denumită în 
continuare „agenția”.

(5) În baza evaluării impactului în ceea ce 
privește cerințele referitoare la resursele 
necesare pentru o entitate centrală, s-a 
concluzionat că o entitate centrală 
independentă prezintă un număr de 
avantaje pe termen lung, în comparație cu 
alte posibilități. În consecință, este 
necesară instituirea unei rețele pentru 
cooperarea autorităților de reglementare 
din domeniul energetic, denumită în 
continuare „rețeaua”.
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Amendamentul 26
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Agenția trebuie să garanteze că 
funcțiile de reglementare exercitate la nivel 
național de către autoritățile naționale de 
reglementare în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE 
sunt coordonate adecvat și, dacă este 
necesar, completate la nivel comunitar. În 
acest scop, este necesar să se garanteze 
independența agenției, capacitățile sale 
tehnice și de reglementare, precum și 
transparența și eficiența acesteia.

(6) Agenția trebuie să garanteze că 
funcțiile de reglementare exercitate la nivel 
național de către autoritățile naționale de 
reglementare în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE 
sunt coordonate adecvat și, dacă este 
necesar, completate la nivel comunitar. În 
acest scop, este necesar să se garanteze 
independența agenției și a membrilor săi, 
capacitățile sale tehnice, autoritatea sa de 
reglementare, transparența, controlul 
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democratic și eficiența acesteia.

Or. es

Amendamentul 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Agenția trebuie să garanteze că 
funcțiile de reglementare exercitate la nivel 
național de către autoritățile naționale de 
reglementare în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE 
sunt coordonate adecvat și, dacă este 
necesar, completate la nivel comunitar. În 
acest scop, este necesar să se garanteze 
independența agenției, capacitățile sale 
tehnice și de reglementare, precum și 
transparența și eficiența acesteia.

(6) Rețeaua trebuie să garanteze că 
funcțiile de reglementare exercitate la nivel 
național de către autoritățile naționale de 
reglementare în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE 
sunt coordonate adecvat și, dacă este 
necesar, completate la nivel comunitar.

Or. fr

Amendamentul 28
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Agenția trebuie să garanteze că 
funcțiile de reglementare exercitate la nivel 
național de către autoritățile naționale de 
reglementare în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE 
sunt coordonate adecvat și, dacă este 
necesar, completate la nivel comunitar. În 
acest scop, este necesar să se garanteze 
independența agenției, capacitățile sale 
tehnice și de reglementare, precum și 

(6) Agenția trebuie să garanteze că 
funcțiile de reglementare exercitate la nivel 
național de către autoritățile naționale de 
reglementare în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE 
sunt coordonate adecvat și, dacă este 
necesar, completate la nivel comunitar. În 
acest scop, este necesar să se garanteze 
independența agenției  față de 
consumatori, capacitățile sale tehnice și de 
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transparența și eficiența acesteia. reglementare, precum și transparența și 
eficiența acesteia.

Or. ro

Justificare

Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence: indépendance vis à vis des 
opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de 
l'Union et de ses organes législatifs.

Amendamentul 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Agenția trebuie să monitorizeze
cooperarea între operatorii de sistem de 
transport din domeniul energiei electrice și 
gazelor, precum și ducerea la îndeplinire 
a sarcinilor rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică și a rețelelor europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
gaze. Implicarea agenției este esențială, în 
vederea garantării unei cooperări 
eficiente și transparente între operatorii 
de sisteme de transport, în beneficiul 
pieței interne.

(7) Rețeaua trebuie să organizeze
cooperarea între operatorii de sisteme de 
transport din domeniul energiei electrice și 
gazelor.

Or. fr



AM\712362RO.doc 9/70 PE402.870v01-00

RO

Amendamentul 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Este necesar să se prevadă un 
cadru care să permită cooperarea 
autorităților naționale de reglementare. 
Acest cadru trebuie să faciliteze punerea 
uniformă în aplicare a legislației privind 
piața internă de energie electrică și gaz în 
întreaga Comunitate. În ceea ce privește 
situațiile care privesc mai mult de un stat 
membru, agenția trebuie să dețină 
competențele necesare adoptării de decizii 
individuale. Această autoritate trebuie să 
vizeze regimul de reglementare pentru 
infrastructura care unește cel puțin două 
state membre, derogările de la normele 
pieței interne pentru noile interconectări 
pentru energie electrică și pentru noile 
infrastructuri de gaz situate în mai multe 
state membre.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 31
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Este necesar să se prevadă un cadru 
care să permită cooperarea autorităților 
naționale de reglementare. Acest cadru 
trebuie să faciliteze punerea uniformă în 
aplicare a legislației privind piața internă 
de energie electrică și gaz în întreaga 
Comunitate. În ceea ce privește situațiile 
care privesc mai mult de un stat membru, 
agenția trebuie să dețină competențele 

(8) Este necesar să se prevadă un cadru 
integrat care să permită participarea și 
cooperarea autorităților naționale de 
reglementare. Acest cadru trebuie să 
faciliteze punerea uniformă în aplicare a 
legislației privind piața internă de energie 
electrică și gaz în întreaga Comunitate. În 
ceea ce privește situațiile care privesc mai 
mult de un stat membru, agenția trebuie să 
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necesare adoptării de decizii individuale. 
Această autoritate trebuie să vizeze regimul 
de reglementare pentru infrastructura care 
unește cel puțin două state membre, 
derogările de la normele pieței interne 
pentru noile interconectări pentru energie 
electrică și pentru noile infrastructuri de 
gaz situate în mai multe state membre.

dețină competențele necesare adoptării de 
decizii individuale. Această autoritate 
trebuie să vizeze regimul de reglementare 
pentru infrastructura care unește cel puțin 
două state membre, derogările de la 
normele pieței interne pentru noile 
interconectări pentru energie electrică și 
pentru noile infrastructuri de gaz situate în 
mai multe state membre.

Or. es

Amendamentul 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) Din moment ce agenția are o 
privire de ansamblu asupra autorităților 
naționale de reglementare, ea trebuie să 
dețină și un rol consultativ în relația sa cu 
Comisia, care să vizeze aspectele legate de 
reglementarea pieței. De asemenea, 
agenția trebuie să informeze Comisia în 
cazul în care descoperă că rezultatele 
cooperării dintre operatorii de sisteme de 
transport nu sunt cele scontate sau că 
autoritatea națională de reglementare, a 
cărei decizie a încălcat orientările, nu este 
dispusă să respecte punctul de vedere al 
agenției.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 33
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) Din moment ce agenția are o 
privire de ansamblu asupra autorităților
naționale de reglementare, ea trebuie să 
dețină și un rol consultativ în relația sa cu 
Comisia, care să vizeze aspectele legate de 
reglementarea pieței. De asemenea, agenția 
trebuie să informeze Comisia în cazul în 
care descoperă că rezultatele cooperării 
dintre operatorii de sisteme de transport nu 
sunt cele scontate sau că autoritatea 
națională de reglementare, a cărei decizie a 
încălcat orientările, nu este dispusă să 
respecte punctul de vedere al agenției.

(9) Din moment ce agenția are 
informații din partea autorităților
naționale de reglementare și din alte surse, 
ea trebuie să dețină și un rol consultativ pe 
lângă Comisie, celelalte instituții 
comunitare și autoritățile naționale de 
reglementare din cel puțin două state 
membre, care să vizeze aspectele legate de 
reglementarea pieței De asemenea, agenția 
trebuie să informeze Comisia în cazul în 
care descoperă că rezultatele cooperării 
dintre operatorii de sisteme de transport nu 
sunt cele scontate sau că autoritatea 
națională de reglementare, a cărei decizie a 
încălcat orientările, nu este dispusă să 
respecte punctul de vedere al agenției.

Or. es

Amendamentul 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) De asemenea, agenția trebuie să 
dețină competențe de eliberare a unor 
orientări cu caracter neobligatoriu care să 
vină în sprijinul autorităților de 
reglementare și al operatorilor de piață în 
vederea realizării schimbului de bune 
practici.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 35
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) De asemenea, agenția trebuie să 
dețină competențe de eliberare a unor 
orientări cu caracter neobligatoriu care să 
vină în sprijinul autorităților de 
reglementare și al operatorilor de piață în 
vederea realizării schimbului de bune 
practici.

(10) De asemenea, agenția trebuie să 
dețină competențe  de întocmire a unor 
culegeri de bune practici și de eliberare a 
unor orientări care să vină în sprijinul 
autorităților de reglementare, al 
operatorilor de rețele de transport și al 
operatorilor de piață în vederea realizării 
schimbului de bune practici și a elaborării 
de orientări care să-i ajute să se 
conformeze principiilor comunitare în 
cadrul politicii energetice europene..

Or. es

Amendamentul 36
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) De asemenea, agenția trebuie să 
dețină competențe de eliberare a unor 
orientări cu caracter neobligatoriu care să 
vină în sprijinul autorităților de 
reglementare și al operatorilor de piață în 
vederea realizării schimbului de bune 
practici.

(10) De asemenea, agenția trebuie să 
dețină competențe de eliberare a unor 
orientări cu caracter obligatoriu care să 
vină în sprijinul autorităților de 
reglementare și al operatorilor de piață în 
vederea realizării schimbului de bune 
practici.

Or. en

Justificare

L’agence devrait disposer du pouvoir nécessaire pour remplir sa mission, à savoir assurer le 
bon fonctionnement du marché intérieur.
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Amendamentul 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) Structura agenției trebuie adaptată 
pentru a satisface nevoile specifice ale 
procesului de legiferare din domeniul 
energiei. Mai precis, trebuie să fie luate 
pe deplin în considerare rolul specific al 
autorităților naționale de reglementare, 
precum și independența acestora.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Consiliul de administrație trebuie să 
dețină competențele necesare pentru 
stabilirea bugetului, controlul executării 
acestuia, redactarea regulilor interne, 
adoptarea reglementărilor financiare și 
pentru numirea directorului.

(12) Consiliul de administrație al Rețelei 
trebuie să dețină competențele necesare 
pentru stabilirea bugetului, controlul 
executării acestuia, redactarea regulilor 
interne, adoptarea reglementărilor 
financiare și pentru numirea directorului.

Or. fr

Amendamentul 39
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Agenția trebuie să dețină atribuțiile 
necesare pentru a exercita funcțiile de 

(13) Agenția trebuie să dețină atribuțiile 
necesare pentru a exercita funcțiile de 
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reglementare într-un mod eficient și, mai 
ales, independent. Independența 
autorităților de reglementare este atât un 
principiu cheie al bunei guvernanțe, cât  și 
o condiție fundamentală pentru asigurarea 
încrederii pe piață. Reflectând situația la 
nivel național, Consiliul autorităților de 
reglementare trebuie așadar să acționeze 
independent de orice interes de piață și nu 
poate cere sau urma instrucțiuni de la nici 
un guvern sau altă entitate publică sau 
privată.

reglementare într-un mod eficient, 
transparent, motivat și, mai ales, 
independent. Independența autorităților de 
reglementare este un principiu cheie al 
bunei guvernanțe și o condiție 
fundamentală pentru asigurarea încrederii 
pe piață. Reflectând situația la nivel 
național și comunitar, Consiliul 
autorităților de reglementare și membrii 
acestuia trebuie așadar să acționeze 
independent de orice interes de piață sau 
conflict de interese și nu poate cere sau 
accepta instrucțiuni sau recomandări de la 
nici un guvern sau altă entitate publică sau 
privată.

Or. es

Amendamentul 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Agenția trebuie să dețină atribuțiile 
necesare pentru a exercita funcțiile de 
reglementare într-un mod eficient și, mai 
ales, independent. Independența 
autorităților de reglementare reprezintă atât 
un principiu-cheie al guvernării solide, cât 
și o condiție fundamentală în vederea 
garantării încrederii în piață. Reflectând 
situația la nivel național, Consiliul
autorităților de reglementare trebuie așadar 
să acționeze independent de orice interes 
de piață și nu poate cere sau urma 
instrucțiuni de la nici un guvern sau altă 
entitate publică sau privată.

(13) Rețeaua trebuie să dețină atribuțiile 
necesare pentru a exercita funcțiile de 
reglementare într-un mod eficient și, mai
ales, independent. Independența 
autorităților de reglementare reprezintă atât 
un principiu-cheie al guvernării solide, cât 
și o condiție fundamentală în vederea 
garantării încrederii în piață. Reflectând 
situația la nivel național, Rețeaua
autorităților de reglementare trebuie așadar 
să acționeze independent de orice interes 
de piață și nu poate cere sau urma 
instrucțiuni de la nici un guvern sau altă 
entitate publică sau privată.

Or. fr
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Amendamentul 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) În cazul în care agenția are 
competențe decizionale, părțile interesate 
trebuie, din motive de economie 
procedurală, să dețină dreptul de a face 
recurs la Consiliul de apel, care trebuie să 
facă parte din agenție, dar care trebuie 
totodată să fie independentă de structura 
administrativă și de reglementare a 
acesteia.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 42
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) În cazul în care agenția are 
competențe decizionale, părțile interesate 
trebuie, din motive de economie 
procedurală, să dețină dreptul de a face 
recurs la Consiliul de apel, care trebuie să 
facă parte din agenție, dar care trebuie 
totodată să fie independentă de structura 
administrativă și de reglementare a 
acesteia.

(14) În cazul în care agenția are 
competențe decizionale, părțile interesate 
trebuie, din motive de economie 
procedurală, să dețină dreptul de a face 
recurs la Consiliul de apel, care trebuie să 
facă parte din agenție, dar care trebuie 
totodată să fie independentă de structura 
administrativă și de reglementare a 
acesteia. Deciziile finale trebuie să poată 
fi contestate în fața Curții de Justiție a 
Comunităților Europene.

Or. es
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Amendamentul 43
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 17

Text propus de Comisie Amendament

(17) Agenția trebuie să pună în aplicare 
normele generale privind accesul public la 
documentele deținute de către organismele 
Comunității. Consiliul de administrație 
trebuie să stabilească măsurile practice de 
protecție a datelor importante din punct de 
vedere comercial și a datelor personale.

(17) Agenția trebuie să pună în aplicare 
normele generale privind accesul public la 
documentele deținute de către organismele 
Comunității. Consiliul de administrație 
trebuie să aprobe protocoalele și să 
stabilească măsurile practice de protecție a 
datelor importante din punct de vedere 
comercial și a datelor personale.

Or. es

Amendamentul 44
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Considerentul 18

Text propus de Comisie Amendament

(18) Participarea țărilor terțe la 
activitățile agenției este posibilă în 
conformitate cu acordurile corespunzătoare 
care urmează să fie încheiate de către 
Comunitate.

(18) Participarea țărilor terțe la 
activitățile agenției este posibilă în 
conformitate cu acordurile corespunzătoare 
care urmează să fie încheiate de către 
Comunitate în conformitate cu prevederile 
tratatului;

Or. ro

Justificare

Les accords avec les pays tiers doivent être approuvés par le Parlement, conformément aux 
dispositions du traité.
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Amendamentul 45
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Considerentul 19

Text propus de Comisie Amendament

(19) Având în vedere că obiectivele 
acțiunii propuse, respectiv, cooperarea 
autorităților naționale de reglementare la 
nivel comunitar, nu pot fi atinse într-o 
manieră satisfăcătoare de către statele 
membre, acestea putând fi îndeplinite mai 
eficient la nivel comunitar, Comunitatea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
articolul menționat, acest regulament nu 
depășește ceea ce este necesar în vederea 
atingerii obiectivelor respective.

(19) Având în vedere că obiectivele 
acțiunii propuse, respectiv, participarea și 
cooperarea autorităților naționale de 
reglementare la nivel comunitar, nu pot fi 
atinse într-o manieră satisfăcătoare de către
statele membre, acestea putând fi 
îndeplinite mai eficient la nivel comunitar, 
Comunitatea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la articolul 
menționat, acest regulament nu depășește 
ceea ce este necesar în vederea atingerii 
obiectivelor respective.

Or. es

Amendamentul 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 1 – Titlu

Text propus de Comisie Amendament

Înființarea Înființarea unei rețele a autorităților de 
reglementare în domeniul energetic

Or. fr

Justificare

Les tâches que la Commission veut confier à une Agence pourraient être mieux remplies par 
le réseau des régulateurs d'énergie, à l'instar  des activités du Comité Européen des 
Régulateurs des Marchés financiers.
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Amendamentul 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

Se înființează o agenție pentru cooperarea 
autorităților de reglementare în domeniul 
energiei, denumită în continuare „agenția”, 
în scopul completării la nivel comunitar a 
activităților de reglementare desfășurate la 
nivel național de către autoritățile de 
reglementare menționate la articolul 22a 
din Directiva 2003/54/CE și la articolul 
24a din Directiva 2003/55/CE, precum și, 
acolo unde este necesar, al coordonării 
activităților acestora.

Comisia instituie, după obținerea avizului 
conform din partea Parlamentului și a 
Consiliului, o rețea pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din domeniul 
energetic, denumită în continuare 
„rețeaua”.

Or. fr

Justificare

Les tâches que la Commission veut confier à une Agence pourraient être mieux remplies par 
le réseau des régulateurs d'énergie, à l'instar  des activités du Comité Européen des 
Régulateurs des Marchés financiers.

Amendamentul 48
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

Se înființează o agenție pentru cooperarea 
autorităților de reglementare în domeniul 
energiei, denumită în continuare „agenția”, 
în scopul completării la nivel comunitar a 
activităților de reglementare desfășurate la 
nivel național de către autoritățile de 
reglementare menționate la articolul 22a 
din Directiva 2003/54/CE și la articolul 
24a din Directiva 2003/55/CE, precum și, 
acolo unde este necesar, al coordonării 

Se înființează o agenție pentru cooperarea 
autorităților de reglementare în domeniul 
energiei, denumită în continuare „agenția”, 
în scopul completării la nivel comunitar –
în cazul în care sunt implicate cel puțin 
două state membre – a activităților de 
reglementare desfășurate la nivel național 
de către autoritățile de reglementare 
menționate la articolul 22a din Directiva 
2003/54/CE și la articolul 24a din 
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activităților acestora. Directiva 2003/55/CE, precum și, acolo 
unde este necesar, al coordonării 
activităților acestora.

Or. de

Justificare

Il s'agit de préciser que l'Agence est censée intervenir lorsque la réglementation risque de se 
révéler insuffisante du fait du caractère transfrontalier de l'action.

Amendamentul 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 2

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2 eliminat
Statut juridic și sediu

1. Agenția este un organism comunitar cu 
personalitate juridică.
2. În fiecare stat membru, agenția deține 
cea mai extinsă capacitate juridică 
recunoscută persoanelor juridice conform 
legislației naționale. Aceasta poate 
achiziționa sau dispune de proprietăți 
mobiliare sau imobiliare și se poate 
constitui parte în proceduri judiciare.
3. Agenția este reprezentată de către 
directorul acesteia.
4. Sediul agenției este situat în [locul]. 
Până la data la care sediul acesteia va fi 
finalizat, agenția este găzduită în sediul 
Comisiei.

Or. fr
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Amendamentul 50
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. În fiecare stat membru, agenția 
deține cea mai extinsă capacitate juridică 
recunoscută persoanelor juridice conform 
legislației naționale. Aceasta poate 
achiziționa sau dispune de proprietăți 
mobiliare sau imobiliare și se poate 
constitui parte în proceduri judiciare.

2. În fiecare stat membru, agenția 
deține cea mai extinsă capacitate juridică 
recunoscută persoanelor juridice conform 
legislației naționale. Aceasta se poate 
constitui parte în proceduri judiciare.

Or. de

Justificare

L'Agence ne devrait pas acquérir de biens.

Amendamentul 51
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

4. Sediul agenției este situat la [locul]. 
Până la data la care sediul acesteia va fi 
finalizat, agenția este găzduită în sediul 
Comisiei.

4. Sediul agenției este situat la 
Potsdam. Până la data la care sediul 
acesteia va fi finalizat, agenția este 
găzduită în sediul Comisiei.

Or. de

Justificare

Potsdam, situé dans le Brandebourg, haut lieu de la production d'énergie et facile d'accès 
pour les membres de l'Agence, est un siège idéal pour celle-ci.
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Amendamentul 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 3

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 3 eliminat
Structură

Agenția conține:
(a) un consiliu de administrație, care 
exercită responsabilitățile prevăzute la 
articolul 10;
(b) un consiliu al autorităților de 
reglementare, care exercită 
responsabilitățile prevăzute la articolul 
12;
(c) un director, care exercită 
responsabilitățile prevăzute la articolul 
14;
(d) un consiliu de apel, care exercită 
responsabilitățile prevăzute la articolul 
16.

Or. fr

Amendamentul 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

Tipuri de documente emise de către 
Agenție

Atribuțiile agenției

Agenția poate să: Agenția:
(a) emită avize adresate operatorilor 
din sistemul de transmitere;

(a) emite avize și formulează 
recomandări adresate operatorilor din 
sistemul de transport în legătură cu 
aspectele privind buna funcționare a 
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pieței interne;
(b) emită avize adresate autorităților de 
reglementare;

(b) emite avize și formulează 
recomandări adresate autorităților de 
reglementare în legătură cu aspectele 
privind buna funcționare a pieței interne;

(c) emită avize și recomandări adresate 
Comisiei;

(c) emite avize și recomandări adresate 
Comisiei; și

(d) ia decizii individuale în cazuri
specifice la care se face referire la 
articolele 7 și 8.

(d) ia decizii individuale în cazurile
specifice la care se face referire la 
articolele 6, 7 și 8.

Or. en

Justificare

La proposition de la Commission ne confère pas à l’Agence les pouvoirs nécessaires pour 
remplir sa mission, à savoir permettre la coopération entre régulateurs nationaux, traiter les 
questions transfrontalières et contribuer d'une manière générale au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Amendamentul 54
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) emită avize adresate operatorilor 
din sistemul de transmitere;

(a) (Nu privește versiunea în limba 
română)

Or. de

Justificare

(Ne concerne pas la version française)
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Amendamentul 55
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) să întocmească culegeri de bune 
practici și să adopte orientări, în 
conformitate cu dispozițiile articolelor 6 și 
7;

Or. es

Amendamentul 56
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) ia decizii individuale în cazuri 
specifice la care se face referire la 
articolele 7 și 8.

(d) ia decizii individuale în cazuri 
specifice la care se face referire la 
articolele 6, 7 și 8.

Or. es

Amendamentul 57
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 5

Text propus de Comisie Amendament

Agenția poate, la cererea Comisiei sau din 
proprie inițiativă, să emită avize Comisiei
privind toate aspectele referitoare la scopul 
pentru care a fost înființată.

Agenția poate, la cererea Parlamentului 
european, a Consiliului sau a Comisiei 
sau din proprie inițiativă, să emită avize 
destinate acestor instituții privind toate 
aspectele referitoare la scopul pentru care a 
fost înființată.
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Or. de

Justificare

Renforcement de la coopération de l'Agence avec le Parlement européen.

Amendamentul 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 5

Text propus de Comisie Amendament

Agenția poate, la cererea Comisiei sau din 
proprie inițiativă, să emită avize Comisiei 
privind toate aspectele referitoare la scopul 
pentru care a fost înființată. 

Rețeaua poate să emită avize destinate 
Comisiei privind toate aspectele referitoare 
la scopul pentru care a fost înființată.

Or. fr

Amendamentul 59
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Agenția poartă un dialog deschis, 
transparent și periodic cu organizațiile 
care reprezintă interesele actorilor acestui 
sector de activitate și acordă consultanță 
părților interesate înainte de adoptarea 
tuturor actelor care îi privesc.

Or. es
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Amendamentul 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 6

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6 eliminat
Sarcini referitoare la cooperarea 

operatorilor de sisteme de transport
(1) Agenția prezintă un aviz Comisiei 
privitor la proiectul de statut, listele de 
membri și la proiectele de regulament de 
procedură ale Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în conformitate cu 
articolul 2b alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, 
precum și privitor la cele ale Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze în conformitate cu 
articolul 2b alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.
(2) Agenția monitorizează ducerea la 
îndeplinire, de către Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică , a sarcinilor menționate 
la articolul 2d din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003, precum și a sarcinilor 
menționate la articolul 2d din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, de 
către Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze. 
(3) Agenția poate prezenta un aviz 
rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică în 
conformitate cu articolul 2d alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze în conformitate cu 
articolul 2d alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind 
codurile tehnice sau comerciale, proiectul 
de plan anual de activitate și proiectul 
planului de investiții pe 10 ani.
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(4) Agenția prezintă Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
apreciază că proiectul de program anual 
de activitate sau proiectul planului de 
investiții pe 10 ani care i-a fost prezentat 
în conformitate cu articolul 2d alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 
și articolul 2d alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 nu 
garantează nediscriminarea, concurența 
efectivă și funcționarea eficientă a pieței.
(5) Agenția prezintă un aviz adecvat 
justificat Comisiei, în conformitate cu 
articolul 2e alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2e alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, în 
cazul în care apreciază că un cod tehnic 
sau de comercial nu garantează 
nediscriminarea, concurența efectivă și 
funcționarea eficientă a pieței, că nu a 
fost adoptat un cod tehnic sau de piață 
într-o perioadă de timp rezonabilă sau că 
operatorii de sisteme de transport nu au 
reușit să pună în aplicare un cod tehnic 
sau comercial. 
(6) Agenția monitorizează cooperarea 
regională a operatorilor de sisteme de 
transport prevăzută la articolul 2h din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2h din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

Or. fr

Amendamentul 61
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Agenția poate prezenta un aviz 
rețelei europene a operatorilor de sisteme 

(3) Agenția aprobă codurile și 
normele (inclusiv planul de investiții pe 
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de transport de energie electrică în 
conformitate cu articolul 2d alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze în conformitate cu 
articolul 2d alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind 
codurile tehnice sau comerciale, proiectul 
de plan anual de activitate și proiectul 
planului de investiții pe 10 ani.

zece ani menționând obstacolele în calea 
punerii în practică a rețelei 
transfrontaliere, generate de procedurile 
de autorizare și practicile diferite din 
acest domeniu) pentru a garanta 
respectarea principiului nediscriminării, o 
concurență reală, precum și funcționarea 
eficientă și sigură a pieței.

Or. en

Justificare

L’objectif du présent amendement est d’apporter des éclaircissements et un complément 
d’informations en conformité avec les modifications apportées au règlement concernant le 
marché du gaz.

Amendamentul 62
Ján Hudacký

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Agenția poate prezenta un aviz 
rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică în 
conformitate cu articolul 2d alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze în conformitate cu 
articolul 2d alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 privind 
codurile tehnice sau comerciale, proiectul 
de plan anual de activitate și proiectul 
planului de investiții pe 10 ani.

(3) Agenția aprobă codurile și 
normele (inclusiv planul de investiții pe 
zece ani) pentru a garanta respectarea 
principiului nediscriminării, o concurență 
reală, precum și funcționarea eficientă și 
sigură a pieței.

Or. en
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Amendamentul 63
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Agenția poate prezenta un aviz
rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică în 
conformitate cu articolul 2d alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze în conformitate cu 
articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1775/2005 privind codurile 
tehnice sau comerciale, proiectul de plan 
anual de activitate și proiectul planului de 
investiții pe 10 ani.

(3) După consultarea părților 
interesate, Agenția elaborează orientări 
strategice destinate rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică în conformitate cu 
articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1228/2003 și Rețelei europene a 
operatorilor de sisteme de transport de gaze 
în conformitate cu articolul 2d alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 
privind codurile tehnice și comerciale, 
proiectul de plan anual de activitate și 
proiectul planului de investiții pe 10 ani, 
pentru a garanta respectarea principiului 
nediscriminării, o concurență reală, 
precum și funcționarea eficientă și sigură 
a pieței..

Or. en

Justificare

Alors que le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO) a pour tâche 
d’élaborer les codes et le plan d’investissement décennal, l’Agence devrait être en mesure de 
donner des orientations afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendamentul 64
Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Agenția oferă consultanță 
Comisiei,  din proprie inițiativă sau la 
cererea acesteia din urmă, pentru 
elaborarea de orientări strategice 
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destinate rețelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport (ENTSO), pe baza 
cărora sunt definite codurile și regulile 
(mai ales codurile tehnice, instrumentele 
comune de operare a rețelei și planurile 
de cercetare comune, prezentarea unui 
plan de investiții pe zece ani din trei în trei 
ani cuprinzând perspectivele legate de 
dimensionarea adecvată a capacităților de 
producție, precum și un program anual de 
lucru) în conformitate cu articolul 2d 
alineatul (1), literele (a) și (c) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și cu 
articolul 2d alineatul (1), literele (a) și (c) 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, 
inclusiv, dacă este cazul, pentru adoptarea 
de orientări obligatorii. Agenția oferă 
consultanță Comisiei, din proprie 
inițiativă sau la cererea acesteia din 
urmă, pentru elaborarea de coduri 
comerciale, inclusiv pentru adoptarea de 
orientări obligatorii.

Or. en

Justificare

Complément.

Amendamentul 65
Ján Hudacký

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Agenția oferă consultanță 
Comisiei, din proprie inițiativă sau la 
cererea acesteia din urmă, pentru 
elaborarea de orientări strategice 
destinate rețelei europene a operatorilor 
de sisteme de transport (ENTSO), pe baza 
cărora sunt definite codurile și regulile 
(mai ales codurile tehnice, instrumentele 
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comune de operare a rețelei și planurile 
de cercetare comune, prezentarea unui 
plan de investiții pe zece ani din doi în doi 
ani cuprinzând perspectivele legate de 
dimensionarea adecvată a capacităților de
producție, precum și un program anual de 
lucru) în conformitate cu articolul 2d 
alineatul (1), literele (a) și (c) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și cu 
articolul 2d alineatul (1), literele (a) și (c) 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, 
inclusiv, dacă este cazul, pentru adoptarea 
de orientări obligatorii. Agenția oferă 
consultanță Comisiei, din proprie 
inițiativă sau la cererea acesteia din 
urmă, pentru elaborarea de coduri 
comerciale, inclusiv pentru adoptarea de 
orientări obligatorii.

Or. en

Justificare

Il convient de définir préalablement le champ et le degré de précision des codes et des règles 
proposés, en déterminant si ces derniers s'appliquent à toutes les infrastructures de transport 
ou aux interactions entre les réseaux nationaux de transport qui sont en place. L'Agence 
devrait conseiller la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de celle-ci, sur le 
champ et le degré exact de précision d'un code ou d'une règle sous les aspects énoncés à 
l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement concernant l'électricité et le gaz. De même, il 
importe de définir a priori les objectifs primordiaux et la portée du plan décennal 
d'investissement.

.

Amendamentul 66
Jorgo Chatzimarkakis

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Agenția aprobă codurile și planul 
de investiții pe zece ani elaborate de 
rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică și 
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gaze în conformitate cu articolul 2d 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 și, respectiv, cu articolul 2d 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

Or. en

Justificare

Les codes sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. En 
conséquence, l'Agence devrait les approuver. Par ailleurs les autorités nationales de 
régulation approuvent les plans d'investissement des GRT. À l'échelle de l'Union européenne, 
l'Agence devrait donc approuver les plans d'investissement de l'ENTSO.

Amendamentul 67
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Agenția monitorizează cooperarea 
regională a operatorilor de sisteme de 
transport prevăzută la articolul 2h din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2h din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

eliminat

Or. de

Justificare

La supervision régionale ne fait pas partie du domaine de compétence de l'Agence.
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Amendamentul 68
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(&a) În cadrul programului său de 
lucru sau la cererea Comisiei, Agenția 
elaborează culegeri de bune practici și 
adoptă orientări cuprinzând linii 
directoare menite să garanteze 
respectarea principiului nediscriminării, o 
concurență reală, precum și funcționarea 
eficientă și sigură a pieței la elaborarea de 
coduri tehnice și comerciale, a proiectului 
de program de lucru anual sau a 
proiectului de plan de investiții pe zece 
ani; aceste orientări nu au caracter 
obligatoriu decât dacă sunt adoptate prin 
intermediul unei proceduri de 
reglementare adecvate.

Or. es

Amendamentul 69
Antolín Sánchez Presedo

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

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Agenția supervizează punerea în 
practică a orientărilor pe care le adoptă în 
conformitate cu dispozițiile alineatului 
precedent și poate – din proprie inițiativă, 
la propunerea Comisiei sau a unei 
autorități competente sau la cererea unui 
operator vizat – să ia decizia de a verifica 
aplicarea lor efectivă de către cei cărora li 
se adresează.  

Or. es
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Amendamentul 70
Ján Hudacký

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Agenția se consultă din timp cu o 
parte însemnată a agenților economici, a 
consumatorilor și a utilizatorilor finali, de 
o manieră deschisă și transparentă, în 
special în chestiuni legate de atribuțiile 
sale privind operatorii de rețele de 
transport.

Or. en

Justificare

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. 
Il conviendrait donc que l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de 
l'énergie hérite de cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà une expérience et des 
règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En outre, l'Agence est, au 
contraire du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO), l'organe 
institué pour agir dans l'intérêt de tous les acteurs du marché

Amendamentul 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 7

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 7 eliminat
Sarcini privind autoritățile naționale de 

reglementare
(1) Agenția adoptă decizii individuale 
privind aspectele tehnice, în cazul în care 
aceste decizii sunt prevăzute în orientările 
adoptate în conformitate cu Directiva 
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2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, 
Regulamentul nr. 1228/2003 sau 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.
(2) Agenția poate, în conformitate cu 
programul său de lucru sau la solicitarea 
Comisiei Europene, să emită orientări cu 
caracter neobligatoriu, în vederea 
sprijinirii autorităților de reglementare și 
a operatorilor de piață la realizarea 
schimbului de bune practici.
(3) Agenția promovează cooperarea 
dintre autoritățile naționale de 
reglementare și dintre autoritățile 
regionale de reglementare. În cazul în 
care agenția apreciază că sunt necesare 
norme obligatorii privind o astfel de 
cooperare, aceasta face Comisiei 
recomandările corespunzătoare. 
(4) Agenția emite un aviz, la 
solicitarea oricărei autorități naționale de 
reglementare sau la solicitarea Comisiei, 
privind conformitatea unei decizii 
adoptate de către o autoritate de 
reglementare cu orientările prevăzute de 
Directiva 2003/54/CE, Directiva 
2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005. 
(5) În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare nu se 
conformează cu avizul agenției prevăzut 
la alineatul (4) în termen de patru luni de 
la data primirii avizului, agenția 
informează Comisia.
(6) În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare întâmpină, 
într-o anumită situație, dificultăți în 
aplicarea orientărilor prevăzute de 
Directiva 2003/54/CE, Directiva 
2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005, aceasta poate solicita un aviz 
agenției. Agenția emite avizul, în termen 
de patru luni, numai după consultarea 
Comisiei. 
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7. Agenția decide asupra regimului 
de reglementare pentru infrastructura 
care unește cel puțin două state membre, 
în conformitate cu articolul 22d alineatul 
(3) din Directiva 2003/54/CE și articolul 
24d alineatul (3) din Directiva 
2003/55/CE. 

Or. fr

Amendamentul 72
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Agenția poate, în conformitate cu 
programul său de lucru sau la solicitarea 
Comisiei Europene, să emită orientări cu 
caracter neobligatoriu, în vederea sprijinirii 
autorităților de reglementare și a 
operatorilor de piață la realizarea 
schimbului de bune practici.

(2) Agenția poate, în conformitate cu 
programul său de lucru sau la solicitarea 
Comisiei Europene, să elaboreze culegeri 
de bune practici, în vederea sprijinirii 
autorităților de reglementare și a 
operatorilor de piață în cadrul politicii 
energetice europene. Ea poate, de 
asemenea, să emită orientări care să 
prevadă o serie de linii directoare 
destinate garantării principiilor 
comunitare de non-discriminare, de 
concurență efectivă și de funcționare 
eficientă a pieței interne; aceste orientări 
nu au caracter obligatoriu decât dacă 
sunt adoptate prin intermediul unei 
proceduri de reglementare adecvate.

Or. es



PE402.870v01-00 36/70 AM\712362RO.doc

RO

Amendamentul 73
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Agenția emite un aviz, la solicitarea 
oricărei autorități naționale de 
reglementare sau la solicitarea Comisiei, 
privind conformitatea unei decizii adoptate 
de către o autoritate de reglementare cu 
orientările prevăzute de Directiva 
2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE,
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

(4) Agenția emite un aviz, la solicitarea 
oricărei autorități naționale de 
reglementare, privind conformitatea unei 
decizii adoptate de către o autoritate de 
reglementare cu orientările prevăzute de 
Directiva 2003/54/CE, Directiva 
2003/55/CE, Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence. 

Amendamentul 74
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare nu se 
conformează cu avizul agenției prevăzut la 
alineatul (4) în termen de patru luni de la 
data primirii avizului, agenția informează 
Comisia.

(5) În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare nu se 
conformează avizului agenției prevăzut la 
alineatul (4) în termen de patru luni de la 
data primirii avizului, agenția informează 
guvernul statului membru în cauză.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence. 
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Amendamentul 75
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare întâmpină, într-o 
anumită situație, dificultăți în aplicarea 
orientărilor prevăzute de Directiva 
2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, aceasta 
poate solicita un aviz agenției. Agenția 
emite avizul, în termen de patru luni, 
numai după consultarea Comisiei.

(6) În cazul în care o autoritate 
națională de reglementare întâmpină, într-o 
anumită situație, dificultăți în aplicarea 
orientărilor prevăzute de Directiva 
2003/54/CE, Directiva 2003/55/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 sau 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, aceasta 
poate solicita un aviz agenției. Agenția 
emite avizul în termen de două luni.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence et raccourcissement des délais. 

Amendamentul 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 8

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8 eliminat
Alte sarcini

(1) Agenția poate acorda derogările 
prevăzute la articolul 7 alineatul (4) litera 
(a) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003. 
De asemenea, agenția poate acorda 
derogări, în conformitate cu articolul 22 
alineatul (3) litera (a) din Directiva 
2003/55/CE, dacă infrastructura în cauză 
este amplasată pe teritoriul mai multor 
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state membre. 
(2) Agenția propune un operator 
independent de sisteme în conformitate cu 
articolul 10(4) din Directiva 2003/54/CE 
și articolul 9(4) din Directiva 2003/55/CE.

Or. fr

Amendamentul 77
Antolín Sánchez Presedo

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Agenția poate realiza și alte sarcini 
în numele Comisiei sau al autorităților 
naționale de reglementare, cu condiția ca 
acestea să dispună de atribuții de delegare 
și în conformitate cu dispozițiile prevăzute 
de actul de autorizare aplicabil.

Or. es

Amendamentul 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 9

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 9 eliminat
Consiliul de administrație

(1) Consiliul de administrație este 
alcătuit din doisprezece membri. Șase 
sunt numiți de către Comisie, iar șase, de 
către Consiliu. Durata mandatului este de 
cinci ani, reînnoibil o singură dată.
(2) Consiliul de administrație numește 
președintele consiliului și vice-
președintele acestuia dintre membrii 
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consiliului. Vice-președintele înlocuiește 
automat președintele dacă acesta din 
urmă se află în imposibilitatea de a-și 
exercita atribuțiile. Mandatul 
președintelui și al vice-președintelui este 
de doi ani și jumătate cu posibilitatea 
prelungirii. Cu toate acestea, mandatul 
președintelui și cel al vice-președintelui 
expiră în momentul în care aceștia nu mai 
dețin calitatea de membri ai Consiliului 
de administrație.
(3) Ședințele Consiliului de 
administrație sunt convocate de către 
președintele acestuia. Directorul agenției 
participă la deliberări în afară de cazul în 
care Consiliul de administrație decide 
altfel în acest sens. Consiliul de 
administrație se reunește în sesiune 
ordinară de cel puțin două ori pe an. 
Acesta se reunește, de asemenea, la 
inițiativa președintelui, la solicitarea 
Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o 
treime dintre membrii săi. Consiliul de 
administrație poate invita orice persoană 
cu posibile opinii relevante să ia parte la 
ședințele sale în calitate de observator. 
Membrii Consiliului de administrație pot, 
sub rezerva regulamentului propriu de 
procedură, să fie asistați de consultanți 
sau de experți. Serviciile de secretariat ale 
Consiliului de administrație sunt oferite 
de către agenție.
(4) Deciziile Consiliului de 
administrație se adoptă în baza unei 
majorități de două treimi dintre membrii 
prezenți.
(5) Fiecare membru are dreptul la un 
singur vot. Regulamentul de procedură 
prevede în detaliu etapele care trebuie 
urmate în cadrul procedurii de vot, mai 
ales condițiile în care un membru poate 
acționa în numele unui alt membru sau, 
dacă este cazul, normele care guvernează 
cvorumurile.

Or. fr
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Amendamentul 79
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul de administrație este
alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt 
numiți de către Comisie, iar șase, de către 
Consiliu. Durata mandatului este de cinci 
ani, reînnoibil o singură dată.

(1) Consiliul de administrație se 
compune din opt membri. Doi sunt numiți 
de către Comisie, iar șase de către Consiliu. 
Durata mandatului este de cinci ani, 
reînnoibil o singură dată. Jumătate din 
membrii consiliului de administrație sunt 
reînnoiți din doi în doi ani și jumătate, 
garantându-se egalitatea între sexe și 
prezența resortisanților diferitelor state 
membre pe parcursul mandatelor 
succesive. Membrii care fac obiectul 
primei reînnoiri se trag la sorți, în 
proporție egală, din membrii desemnați de 
către Consiliu și, respectiv, de către 
Comisie. 

Or. es

Amendamentul 80
Dragoș Florin David, Marian Zlotea

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul de administrație este 
alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt 
numiți de către Comisie, iar șase, de către 
Consiliu. Durata mandatului este de cinci 
ani, reînnoibil o singură dată

(1) Consiliul de administrație se 
compune din doisprezece membri, 
desemnați pe criterii de competență
profesională și provenind din 12 state 
membre diferite. Șase sunt numiți de către 
Comisie, iar șase de către Consiliu. Durata 
mandatului este de cinci ani, reînnoibil o 
singură dată.

Or. ro
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Justificare

La diversité, l'expérience et la compétence des membres de l'Agence sont des éléments 
essentiels. 

Amendamentul 81
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul de administrație este 
alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt 
numiți de către Comisie, iar șase, de către 
Consiliu. Durata mandatului este de cinci 
ani, reînnoibil o singură dată.

(1) Consiliul de administrație se 
compune din doisprezece membri. Șase 
sunt numiți de către Comisie, iar șase de 
către Consiliu. Durata mandatului este de 
cinci ani.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance de l'Agence. 

Amendamentul 82
Daniel Dăianu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul de administrație este 
alcătuit din doisprezece membri. Șase sunt 
numiți de către Comisie, iar șase, de către 
Consiliu. Durata mandatului este de cinci 
ani, reînnoibil o singură dată.

(1) Consiliul de administrație se 
compune din doisprezece membri, având 
douăsprezece naționalități diferite, 
selectați pe baza competențelor. Șase sunt 
numiți de către Comisie, iar șase de către 
Consiliu, după consultarea Parlamentului 
European. Durata mandatului este de cinci 
ani, reînnoibil o singură dată.

Or. en
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Justificare

Le Conseil d’administration est plus représentatif ainsi, et a une responsabilité démocratique 
accrue. 

Amendamentul 83
Antolín Sánchez Presedo

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

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Membrii consiliului de 
administrație sunt independenți și se abțin 
de la orice act incompatibil cu natura 
funcțiilor care le revin. Ei depun anual o 
declarație semnată, prin care atestă faptul 
că nu au fost implicați în niciun conflict 
de interese cu activitățile agenției.

Or. es

Amendamentul 84
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Ședințele Consiliului de 
administrație sunt convocate de către 
președintele acestuia. Directorul agenției 
participă la deliberări în afară de cazul în 
care Consiliul de administrație decide 
altfel în acest sens. Consiliul de 
administrație se reunește în sesiune 
ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta 
se reunește, de asemenea, la inițiativa 
președintelui, la solicitarea Comisiei sau la 
solicitarea a cel puțin o treime dintre
membrii săi. Consiliul de administrație 
poate invita orice persoană cu posibile 

(3) Ședințele Consiliului de 
administrație sunt convocate de către 
președintele acestuia. Directorul agenției 
participă la deliberări. Consiliul de 
administrație se reunește în sesiune 
ordinară de cel puțin două ori pe an. Acesta 
se reunește, de asemenea, la inițiativa 
președintelui, la solicitarea Parlamentului 
European, a Consiliului, a Comisiei sau la 
solicitarea a cel puțin un sfert din membrii 
săi. Consiliul de administrație poate decide, 
în unanimitate, să invite persoane terțe să 
ia parte la ședințele sale în calitate de 
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opinii relevante să ia parte la ședințele sale 
în calitate de observator. Membrii 
Consiliului de administrație pot, sub 
rezerva regulamentului propriu de 
procedură, să fie asistați de consultanți sau 
de experți. Serviciile de secretariat ale 
Consiliului de administrație sunt oferite de 
către agenție.

observatori. Membrii Consiliului de 
administrație pot, sub rezerva 
regulamentului propriu de procedură, să fie 
asistați de consultanți sau de experți. 
Serviciile de secretariat ale Consiliului de 
administrație sunt oferite de către agenție.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance de l'Agence. 

Amendamentul 85
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Deciziile Consiliului de administrație se 
adoptă în baza unei majorități de două 
treimi dintre membrii prezenți.

(4) Deciziile Consiliului de administrație se 
adoptă, cu excepția unor dispoziții 
contrare din cadrul prezentului 
regulament sau al statutelor, în baza unei 
majorități de două treimi dintre membrii 
prezenți.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance de l'Agence. 
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Amendamentul 86
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Fiecare membru are dreptul la un 
singur vot. Regulamentul de procedură 
prevede în detaliu etapele care trebuie 
urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales 
condițiile în care un membru poate 
acționa în numele unui alt membru sau, 
dacă este cazul, normele care guvernează 
cvorumurile.

(5) Fiecare membru are dreptul la un 
singur vot. Regulamentul de procedură 
prevede în detaliu etapele care trebuie 
urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales 
normele care guvernează cvorumurile.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance de l'Agence. 

Amendamentul 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 10

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 10 eliminat
Sarcinile Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație, după 
consultarea cu Consiliul autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2). 
(2) Consiliul de administrație numește 
membrii Consiliului autorităților de 
reglementare, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (1).
(3) Consiliul de administrație numește 
membrii Consiliului de apel, în 
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conformitate cu articolul 15 alineatul (1).
(4) Consiliul de administrație adoptă, 
înainte de data de 30 septembrie a fiecărui 
an, după consultarea Comisiei și după 
primirea avizului din partea Consiliului 
autorităților de reglementare , în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (3), 
programul de activitate al agenției pentru 
anul următor și îl transmite 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei. Programul de activitate este 
adoptat fără a aduce atingere procedurii 
bugetare anuale.
(5) Consiliul de administrație își exercită 
competențele bugetare în conformitate cu 
articolele 18-21.
(6) Consiliul de administrație decide, 
după ce a obținut acordul Comisiei, dacă 
acceptă moșteniri, donații sau finanțări 
provenind din alte surse comunitare.
(7) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra 
directorului.
(8) Consiliul de administrație redactează, 
dacă este necesar, strategia de personal a 
agenției în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2).
(9) Consiliul de administrație adoptă 
dispozițiile speciale necesare punerii în 
aplicare a dreptului de acces la 
documentele agenției, în conformitate cu 
articolul 27.
(10) Consiliul de administrație adoptă 
raportul anual referitor la activitățile și 
perspectivele agenției, prevăzut la 
articolul 14 alineatul (8), și îl transmite, 
cel târziu până la 15 iunie, Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei, 
Comitetului Economic și Social European 
și Curții de Conturi. Raportul conține o 
secțiune independentă, aprobată de către 
Consiliul autorităților de reglementare, 
privind activitățile de reglementare ale 
agenției pe parcursul anului în cauză.
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(11) Consiliul de administrație adoptă 
regulamentul propriu de procedură.

Or. fr

Amendamentul 88
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul de administrație, după 
consultarea cu Consiliul autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

(1) Consiliul de administrație, de comun 
acord cu Consiliul autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Meilleure définition des compétences. 

Amendamentul 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 11 – Titlu

Text propus de Comisie Amendament

Consiliul autorităților de reglementare Rețeaua autorităților de reglementare

Or. fr
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Amendamentul 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul autorităților de 
reglementare este alcătuit dintr-un 
reprezentant al autorităților de 
reglementare pentru fiecare stat membru, 
astfel cum se menționează la articolul 22a 
din Directiva 2003/54/CE și la articolul 
24a din Directiva 2003/55/CE, precum și 
dintr-un reprezentant fără drept de vot din 
partea Comisiei. Autoritățile naționale de 
reglementare nominalizează câte un 
supleant pentru fiecare stat membru. 

(1) Rețeaua autorităților de 
reglementare se compune dintr-un 
reprezentant al autorităților de reglementare 
pentru fiecare stat membru, astfel cum se 
menționează la articolul 22a din Directiva 
2003/54/CE și la articolul 24a din Directiva 
2003/55/CE, precum și dintr-un 
reprezentant fără drept de vot din partea 
Comisiei. Aceștia formează Consiliul de 
administrație al Rețelei. Autoritățile 
naționale de reglementare nominalizează 
câte un supleant pentru fiecare stat membru. 
Supleanții nu participă la ședințe decât în 
măsura în care înlocuiesc un reprezentant 
efectiv.

Or. fr

Amendamentul 91
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul autorităților de 
reglementare este alcătuit dintr-un 
reprezentant al autorităților de 
reglementare pentru fiecare stat membru, 
astfel cum se menționează la articolul 22a 
din Directiva 2003/54/CE și la articolul 
24a din Directiva 2003/55/CE, precum și 
dintr-un reprezentant fără drept de vot din 
partea Comisiei. Autoritățile naționale de 
reglementare nominalizează câte un 
supleant pentru fiecare stat membru.

(1) Consiliul autorităților de 
reglementare se compune dintr-un 
reprezentant al autorităților de 
reglementare pentru fiecare stat membru, 
astfel cum se menționează la articolul 22a 
din Directiva 2003/54/CE și la articolul 
24a din Directiva 2003/55/CE, precum și 
din cate un reprezentant fără drept de vot 
din partea Comisiei, Consiliului si 
Parlamentului European. Autoritățile 
naționale de reglementare nominalizează 
câte un supleant pentru fiecare stat
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membru.

Or. ro

Justificare

Cet amendement vise à étendre les missions de conseil de l'Agence vis à vis des instances 
législatives de l'Union. En revanche elle n'a un devoir d'alerte que par rapport à l'exécutif (la 
Commission).

Amendamentul 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul autorităților de 
reglementare își alege președintele și vice-
președintele dintre membrii Consiliului. 
Vice-președintele înlocuiește președintele, 
în cazul în care acesta din urmă se află în 
imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. 
Mandatul președintelui și al vice-
președintelui este de doi ani și jumătate cu 
posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea, 
mandatul președintelui și cel al vice-
președintelui expiră în momentul în care 
aceștia nu mai dețin calitatea de membri ai 
Consiliului autorităților de reglementare.

(2) Rețeaua autorităților de 
reglementare își alege președintele și vice-
președintele dintre membrii Consiliului. 
Vice-președintele înlocuiește președintele, 
în cazul în care acesta din urmă se află în 
imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. 
Mandatul președintelui și al vice-
președintelui este de doi ani și jumătate cu 
posibilitatea prelungirii. Cu toate acestea, 
mandatul președintelui și cel al vice-
președintelui expiră în momentul în care 
aceștia nu mai dețin calitatea de membri ai 
Rețelei autorităților de reglementare.

Or. fr

Amendamentul 93
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Consiliul autorităților de 
reglementare hotărăște cu o majoritate de 

(3) Consiliul autorităților de 
reglementare hotărăște cu o majoritate de
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două treimi dintre membri. Fiecare 
membru sau supleant votează o singură 
dată.

două treimi. Ponderarea voturilor este 
asemănătoare cu cea corespunzătoare 
Consiliului.

Or. de

Justificare

Assurer une plus grande adhésion à l'Agence. 

Amendamentul 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Consiliul autorităților de 
reglementare hotărăște cu o majoritate de 
două treimi dintre membri. Fiecare 
membru sau supleant votează o singură 
dată.

(3) Rețeaua autorităților de 
reglementare hotărăște cu o majoritate de 
două treimi dintre membri. Fiecare 
membru sau supleant votează o singură 
dată.

Or. fr

Amendamentul 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Consiliul autorităților de
reglementare adoptă regulamentul propriu 
de procedură. 

(4) Rețeaua autorităților de 
reglementare adoptă regulamentul propriu 
de procedură. 

Or. fr
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Amendamentul 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În exercitarea atribuțiilor și în 
desfășurarea activităților de reglementare 
conferite Agenției prin prezentul 
regulament, Consiliul autorităților de 
reglementare acționează independent și nu 
solicită sau primește instrucțiuni din partea 
niciunui guvern al unui stat membru sau 
din partea grupurilor de interese publice 
sau private.

(5) În exercitarea atribuțiilor și în 
desfășurarea activităților de reglementare 
conferite Agenției prin prezentul 
regulament, Rețeaua autorităților de 
reglementare acționează independent și nu 
solicită sau primește instrucțiuni din partea 
niciunui guvern al unui stat membru sau 
din partea grupurilor de interese publice 
sau private.

Or. fr

Amendamentul 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Secretariatul Consiliului
autorităților de reglementare este asigurat 
de către agenție.

(6) Rețeaua autorităților de 
reglementare își numește directorul, își 
organizează secretariatul, își elaborează 
bugetul și își stabilește sediul.

Or. fr

Amendamentul 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 12

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 12 eliminat
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Sarcinile Consiliului autorităților de 
reglementare

(1) Consiliul autorităților de 
reglementare emite un aviz directorului 
înainte de adoptarea avizelor, 
recomandărilor și deciziilor prevăzute la 
articolele 5, 6, 7 și 8. În plus, Consiliul 
autorităților de reglementare, în sfera sa 
de competență, oferă consultanță 
directorului în exercitarea atribuțiilor 
acestuia.
(2) Consiliul autorităților de 
reglementare emite un aviz cu privire la 
candidatul care urmează să fie numit în 
funcția de director în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 
alineatul (2). Consiliul de administrație 
adoptă decizia cu o majoritate de trei 
sferturi dintre membrii săi.
(3) Consiliul autorităților de 
reglementare, în conformitate cu articolul 
10 alineatul (4) și articolul 14 alineatul 
(6), precum și cu proiectul de buget 
stabilit conform articolului 20 alineatul 
(1), aprobă programul de activitate al 
agenției pentru anul următor și îl prezintă 
Consiliului de administrație, în vederea 
adoptării, înainte de data de 1 septembrie.
(4) Consiliul autorităților de 
reglementare aprobă secțiunea 
independentă privind activitățile de 
reglementare din raportul anual, în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (10) 
și articolul 14 alineatul 8. 

Or. fr
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Amendamentul 99
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul autorităților de 
reglementare emite un aviz directorului
înainte de adoptarea avizelor, 
recomandărilor și deciziilor prevăzute la 
articolele 5, 6, 7 și 8. În plus, Consiliul 
autorităților de reglementare, în sfera sa de 
competență, oferă consultanță directorului 
în exercitarea atribuțiilor acestuia.

(1) Consiliul autorităților de 
reglementare se pune de acord cu 
directorul înainte de adoptarea avizelor, 
recomandărilor și deciziilor prevăzute la 
articolele 5, 6, 7 și 8. În plus, Consiliul 
autorităților de reglementare, în sfera sa de 
competență, oferă consultanță directorului 
în exercitarea atribuțiilor acestuia.
Directorul ar trebui să își îndeplinească 
misiunea în conformitate cu deciziile 
Consiliului autorităților de reglementare,
care ar trebui să fie singurul organ de 
decizie al agenției în ceea ce privește 
regulamentul.

Or. en

Justificare

Le présent amendement a pour objet la délimitation des compétences.

Amendamentul 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 13

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 13 eliminat
Directorul

(1) Agenția este administrată de către 
directorul acesteia, care hotărăște 
independent în exercitarea atribuțiilor 
sale. Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Comisiei, ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului 
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autorităților de reglementare, directorul 
nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din 
partea niciunui guvern sau alt organism.
(2) Directorul este numit, de către 
Consiliul de administrație, pe baza 
meritelor, a competențelor și a experienței 
acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi 
candidați propuși de către Comisie, ca 
urmare a unei invitații de exprimare a 
interesului. Înainte de a fi numit în 
funcție, candidatul selecționat de către 
Consiliul de administrație poate primi 
invitația de a face o declarație în fața 
comisiei competente a Parlamentului 
European și de a răspunde întrebărilor 
puse de membrii acesteia. 
(3) Mandatul directorului este de cinci 
ani. În cele nouă luni care preced 
termenul limită al acestui mandat, 
Comisia inițiază un proces de evaluare. 
Aspectele principale ale acestui proces de 
evaluare sunt următoarele:
(a) activitatea directorului;
(b) sarcinile și obligațiile agenției în 
anii următori;
(4) Consiliul de administrație, 
hotărând la propunerea Comisiei și având 
în vedere raportul de evaluare și numai în 
acele cazuri în care decizia poate fi 
justificată de sarcinile și obligațiile 
agenției, poate să prelungească durata 
mandatului directorului o singură dată, 
pentru o perioadă care nu depășește trei 
ani. 
(5) Consiliul de administrație 
informează Parlamentul European în 
legătură cu intenția sa de a prelungi 
durata mandatului directorului. Cu o 
lună înainte de prelungirea mandatului 
său, directorul poate primi invitația de a 
se adresa comitetului competent al 
Parlamentului european și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia. 
(6) Dacă durata mandatului nu este 
prelungită, directorul poate să rămână în 
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funcție până la numirea succesorului său.
(7) Directorul poate fi revocat din 
funcție doar printr-o decizie a Consiliului 
de administrație, după consultarea 
Consiliului autorităților de reglementare. 
Consiliul de administrație adoptă o astfel 
de decizie cu o majoritate de trei sferturi 
dintre membrii săi. 
(8) Parlamentul European și Consiliul 
pot invita directorul să prezinte un raport 
privind exercitarea atribuțiilor sale.

Or. fr

Amendamentul 101
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Agenția este administrată de către 
directorul acesteia, care hotărăște 
independent în exercitarea atribuțiilor sale. 
Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Comisiei, ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului autorităților 
de reglementare, directorul nu solicită și nu 
acceptă instrucțiuni din partea niciunui 
guvern sau alt organism.

(1) Agenția este administrată de către 
directorul său, care hotărăște independent 
în exercitarea atribuțiilor sale și acționează 
în concordanță cu deciziile Consiliului 
autorităților de reglementare. Fără a aduce 
atingere competențelor respective ale 
Comisiei, ale consiliului de administrație și 
ale Consiliului autorităților de 
reglementare, directorul nu solicită și nu 
acceptă instrucțiuni sau recomandări din 
partea niciunui guvern sau alt organism 
public sau privat.

Or. es
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Amendamentul 102
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Directorul este numit, de către 
Consiliul de administrație, pe baza 
meritelor, a competențelor și a experienței 
acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi 
candidați propuși de către Comisie, ca 
urmare a unei invitații de exprimare a 
interesului. Înainte de a fi numit în 
funcție, candidatul selecționat de către 
Consiliul de administrație poate primi 
invitația de a se adresa comitetului 
competent al Parlamentului European și de 
a răspunde întrebărilor puse de membrii 
acestuia.

(2) Directorul este numit de către 
consiliul de administrație, pe baza 
meritelor, a competențelor și a experienței 
sale, dintr-o listă de cel puțin doi candidați 
declarați apți de către comisia competentă 
a Parlamentului European din cel puțin 
trei candidați propuși de către Comisie, ca 
urmare a unei invitații de exprimare a 
interesului. În acest scop, candidații 
propuși sunt invitați să se adreseze
comisiei competente a Parlamentului 
European și să răspundă întrebărilor puse 
de membrii acesteia.

Or. es

Amendamentul 103
Daniel Dăianu

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Directorul este numit, de către 
Consiliul de administrație, pe baza 
meritelor, a competențelor și a experienței 
acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi 
candidați propuși de către Comisie, ca 
urmare a unei invitații de exprimare a 
interesului. Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comitetului competent al
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia.

(2) Directorul este numit de către 
Consiliul autorităților de reglementare, pe 
baza meritelor, a competențelor și a 
experienței sale, dintr-o listă de cel puțin 
doi candidați propuși de către Comisie, ca 
urmare a unei invitații de exprimare a 
interesului. Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de către Consiliul 
autorităților de reglementare poate primi 
invitația de a se adresa comisiei competente 
a Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acesteia. 
Parlamentul European se poate opune 
numirii în cazul în care răspunsurile date 
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nu sunt conforme orientărilor Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Cohérence du paragraphe modifié.

Amendamentul 104
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Directorul este numit, de către 
Consiliul de administrație, pe baza 
meritelor, a competențelor și a experienței 
acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi
candidați propuși de către Comisie, ca 
urmare a unei invitații de exprimare a 
interesului. Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se
adresa comitetului competent al
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia.

(2) Directorul este numit de către 
Consiliul de administrație, pe baza 
meritelor, a competențelor și a experienței 
sale, dintr-o listă de cel puțin cinci
candidați propuși de către Comisie, ca 
urmare a unei invitații de exprimare a 
interesului. Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de către Consiliul de 
administrație se adresează comisiei 
competente a Parlamentului European și 
răspunde întrebărilor puse de membrii 
acesteia. Parlamentul European are drept 
de veto. 

Or. de

Justificare

Renforcement du rôle du Parlement européen et de l'indépendance de l'Agence.
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Amendamentul 105
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Consiliul de administrație, 
hotărând la propunerea Comisiei și având 
în vedere raportul de evaluare și numai în 
acele cazuri în care decizia poate fi 
justificată de sarcinile și obligațiile 
agenției, poate să prelungească durata 
mandatului directorului o singură dată, 
pentru o perioadă care nu depășește trei 
ani. 

eliminat

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendamentul 106
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Consiliul de administrație 
informează Parlamentul European în 
legătură cu intenția sa de a prelungi 
durata mandatului directorului. Cu o 
lună înainte de prelungirea mandatului 
său, directorul poate primi invitația de a 
se adresa comitetului competent al 
Parlamentului european și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia. 

eliminat

Or. de
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Justificare

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendamentul 107
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Dacă durata mandatului nu este 
prelungită, directorul poate să rămână în 
funcție până la numirea succesorului său.

(6) Directorul poate să rămână în 
funcție până la numirea succesorului său.

Or. de

Justificare

Assurer une plus grande adhésion à l'Agence. 

Amendamentul 108
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Directorul poate fi revocat din 
funcție doar printr-o decizie a Consiliului 
de administrație, după consultarea 
Consiliului autorităților de reglementare. 
Consiliul de administrație adoptă o astfel 
de decizie cu o majoritate de trei sferturi 
dintre membrii săi.

(7) Directorul poate fi revocat din 
funcție doar printr-o decizie a Consiliului 
de administrație, după consultarea 
Consiliului autorităților de reglementare. 
Consiliul de administrație adoptă o astfel 
de decizie cu o majoritate de trei sferturi 
din voturi.

Or. de

Justificare

Adaptation à un amendement précédent. 
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Amendamentul 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 14

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 14 eliminat
Sarcinile directorului

(1) Directorul are responsabilitatea de 
a reprezenta agenția și de a o administra.
(2) Directorul pregătește lucrările 
Consiliului de administrație. El sau ea 
participă, fără a avea drept de vot, la 
lucrările Consiliului de administrație.
(3) Directorul adoptă avizele, 
recomandările și deciziile menționate la 
articolele 5, 6, 7, și 8, sub rezerva 
aprobării din partea Consiliului 
autorităților de reglementare. 
(4) Directorul este responsabil de 
punerea în aplicare a programului anual 
de activitate al agenției sub îndrumarea 
Consiliul autorităților de reglementare și 
sub controlul administrativ al Consiliului 
de administrație.
(5) Directorul ia măsurile necesare, în 
special cea de adoptare a instrucțiunilor 
administrative interne și de publicare a 
comunicărilor, pentru a garanta 
funcționarea agenției în conformitate cu 
prezentul regulament.
(6) În fiecare an, directorul pregătește 
un proiect al programului de activitate al 
agenției pentru anul următor și îl prezintă 
Consiliului autorităților de reglementare 
și Comisiei înainte de data de 30 iunie a 
anului respectiv.
(7) Directorul face o estimare a 
veniturilor și cheltuielilor agenției în 
conformitate cu articolul 20 și execută 
bugetul agenției în conformitate cu 
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articolul 21.
(8) În fiecare an, directorul pregătește 
un proiect de raport anual care conține o 
secțiune privind activitățile de 
reglementare ale agenției și o secțiune 
privind aspectele financiare și 
administrative.
(9) Referitor la personalul agenției, 
directorul își exercită competențele 
prevăzute la articolul 25 alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 110
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Directorul adoptă avizele, 
recomandările și deciziile menționate la 
articolele 5, 6, 7, și 8, sub rezerva aprobării 
din partea Consiliului autorităților de 
reglementare. 

(3) (Această modificare nu privește 
versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Délimitation des compétences.

Amendamentul 111
Dragoș Florin David, Marian Zlotea

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliu de apel este format din șase 
membri și șase supleanți selectați din fostul 

(1) Consiliu de apel este format din șase 
membri și șase supleanți selectați din fostul 
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sau actualul personal de conducere al 
autorităților naționale de reglementare, al 
autorităților din domeniul concurenței sau 
al altor instituții naționale sau comunitare 
cu experiență relevantă în sectorul 
energetic. Consiliul de apel își desemnează 
președintele. Deciziile Consiliului de apel 
sunt adoptate în baza unei majorități 
calificate de cel puțin 4 din cei 6 membri ai 
consiliului. Consiliul de apel este convocat 
atunci când este necesar.

sau actualul personal de conducere al 
autorităților naționale de reglementare, al 
autorităților din domeniul concurenței sau 
al altor instituții naționale sau comunitare 
cu experiență relevantă în sectorul 
energetic, desemnați pe criterii de 
competență profesională și provenind din 
12 state membre diferite. Consiliul de apel 
își desemnează președintele. Deciziile 
Consiliului de apel sunt adoptate în baza 
unei majorități calificate de cel puțin 4 din 
cei 6 membri ai consiliului. Consiliul de 
apel este convocat atunci când este necesar.

Or. ro

Justificare

La diversité, l'expérience et la compétence des membres de l'Agence sont des éléments 
essentiels. 

Amendamentul 112
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Membrii Consiliului de apel sunt 
numiți de către Consiliul de administrație, 
la propunerea Comisiei, ca urmare a unei 
invitații de exprimare a interesului, după 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare.

(2) Membrii Consiliului de apel sunt 
numiți de către Consiliul de administrație, 
la propunerea comună a Consiliului și a
Comisiei, ca urmare a unei invitații de 
exprimare a interesului, după consultarea 
Consiliului autorităților de reglementare.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.
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Amendamentul 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Membrii Consiliului de apel sunt 
numiți de către Consiliul de administrație, 
la propunerea Comisiei, ca urmare a unei 
invitații de exprimare a interesului, după 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare. 

(2) Membrii Consiliului de apel sunt 
numiți de către Parlamentul European, la 
propunerea Comisiei, ca urmare a unei 
invitații de exprimare a interesului, după 
consultarea Rețelei autorităților de 
reglementare.

Or. fr

Amendamentul 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Durata mandatului membrilor 
Consiliului de apel este de cinci ani. Durata 
acestui mandat poate fi reînnoită. Membrii 
Consiliului de apel sunt independenți în 
luarea deciziilor; ei nu sunt constrânși să 
respecte nicio instrucțiune. Aceștia nu au 
dreptul să ocupe alte funcții în cadrul 
agenției, al Consiliului de administrație 
sau al Consiliului autorităților de 
reglementare. Un membru al Consiliului 
de apel nu poate fi revocat din funcție pe 
durata mandatului decât în cazul în care 
el sau ea se face vinovat de comportament 
din culpă gravă, iar Consiliul de 
administrație, după ce a obținut avizul 
Consiliului autorităților de reglementare, 
adoptă o decizie în acest sens.

(3) Durata mandatului membrilor 
Consiliului de apel este de cinci ani. Durata 
acestui mandat poate fi reînnoită. Membrii 
Consiliului de apel sunt independenți în 
luarea deciziilor; ei nu sunt constrânși să 
respecte nicio instrucțiune.

Or. fr
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Amendamentul 115
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Durata mandatului membrilor 
Consiliului de apel este de cinci ani.
Durata acestui mandat poate fi reînnoită.
Membrii Consiliului de apel sunt 
independenți în luarea deciziilor; ei nu sunt 
constrânși să respecte nicio instrucțiune. 
Aceștia nu au dreptul să ocupe alte funcții 
în cadrul agenției, al Consiliului de 
administrație sau al Consiliului autorităților 
de reglementare. Un membru al Consiliului 
de apel nu poate fi revocat din funcție pe 
durata mandatului decât în cazul în care el 
sau ea se face vinovat de comportament din 
culpă gravă, iar Consiliul de administrație, 
după ce a obținut avizul Consiliului 
autorităților de reglementare, adoptă o 
decizie în acest sens.

(3) Durata mandatului membrilor 
Consiliului de apel este de cinci ani. 
Membrii Consiliului de apel sunt 
independenți în luarea deciziilor; ei nu sunt 
constrânși să respecte nicio instrucțiune. 
Aceștia nu au dreptul să ocupe alte funcții 
în cadrul agenției, al Consiliului de 
administrație sau al Consiliului autorităților 
de reglementare. Un membru al Consiliului 
de apel nu poate fi revocat din funcție pe 
durata mandatului decât în cazul în care el 
sau ea se face vinovat de comportament din 
culpă gravă, iar Consiliul de administrație, 
după ce a obținut avizul Consiliului 
autorităților de reglementare, adoptă o 
decizie în acest sens.

Or. de

Justificare

Renforcement de l'indépendance de l'Agence.

Amendamentul 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În cazul în care Agenția nu reușește să 
adopte o decizie, pot fi inițiate recursuri în 
carență pe lângă Tribunalul de Primă 
Instanță sau Curtea de Justiție, în 
conformitate cu articolul 232 din tratat.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Agenția are obligația să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma cu hotărârea 
Tribunalului de Primă Instanță sau cea a 
Curții de Justiție.

(3) Rețeaua are obligația să ia măsurile 
necesare pentru a se conforma cu hotărârea 
Tribunalului de Primă Instanță sau cea a 
Curții de Justiție.

Or. fr

Amendamentul 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cel târziu până la data de 15 februarie a 
fiecărui an, directorul întocmește un 
proiect de buget estimativ acoperind 
cheltuielile operaționale și programul de 
activitate anticipat pentru exercițiul 
financiar următor și îl trimite Consiliului 
de administrație, împreună cu schema de 
personal provizorie. În fiecare an, Consiliul 
de administrație, în baza proiectului 
pregătit de către director, realizează o 
estimare a veniturilor și cheltuielilor 
agenției pentru următorul exercițiu 
financiar. Acest buget estimativ, incluzând 
un proiect de schemă de personal, este 
transmis Comisiei de către Consiliul de 
administrație cel târziu până la data de 31 
martie. Anterior adoptării bugetului 
estimativ, proiectul pregătit de către 
director este transmis Consiliului 
autorităților de reglementare, care poate 

(1) Cel târziu până la data de 15 februarie a 
fiecărui an, directorul întocmește un 
proiect de buget estimativ acoperind 
cheltuielile operaționale și programul de 
activitate anticipat pentru exercițiul 
financiar următor și îl trimite Consiliului 
de administrație al Rețelei, împreună cu 
schema de personal provizorie. În fiecare 
an, Consiliul de administrație, în baza 
proiectului pregătit de către director, 
realizează o estimare a veniturilor și 
cheltuielilor pentru următorul exercițiu
financiar. Acest buget estimativ, incluzând 
un proiect de schemă de personal, este 
transmis Comisiei de către Consiliul de 
administrație cel târziu până la data de 31 
martie.
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emite un aviz în acest sens.

Or. fr

Amendamentul 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Autoritatea bugetară adoptă schema 
de personal pentru agenție.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 25

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 25 eliminat
Personal

(1) Statutul funcționarilor Comunităților 
Europene, regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Comunităților Europene și 
normele adoptate de comun acord de 
către instituțiile Comunității Europene în 
scopul aplicării acestor regulamente se 
aplică personalului agenției.
(2) Consiliul de administrație, de comun 
acord cu Comisia, adoptă măsurile de 
punere în aplicare necesare, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolul 110 din Statutul funcționarilor 
Comunităților Europene.
(3) În ceea ce privește personalul său, 
Agenția își exercită atribuțiile conferite 
autorității de desemnare conform 
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Statutului funcționarilor Comunităților 
Europene, precum și autorității 
împuternicite să încheie contracte 
conform regimului aplicabil celorlalți 
agenți ai Comunităților Europene.
(4) Consiliul de administrație poate 
adopta dispoziții care să permită 
angajarea la agenție de experți naționali 
detașați din statele membre.

Or. fr

Amendamentul 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Răspunderea financiară personală și 
răspunderea disciplinară a personalului 
agenției față de aceasta sunt guvernate de 
dispozițiile relevante aplicabile 
personalului agenției.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 122
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 28

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 28 eliminat
Participarea țărilor terțe

Agenția este deschisă participării țărilor 
care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene și care au încheiat acorduri cu 
Comunitatea în această privință. În 
conformitate cu prevederile relevante ale 
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acestor acorduri, se stabilesc aranjamente 
precizând, în special, natura, sfera și 
aspectele procedurale ale participării 
acestor țări la activitățile agenției, inclusiv 
prevederi referitoare la contribuțiile 
financiare și la personal.

Or. de

Justificare

Limitation des compétences au marché intérieur de l'UE.

Amendamentul 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Propunere de regulament
Articolul 30

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 30 eliminat
Evaluare

(1) Comisia realizează o evaluare a 
activităților desfășurate de agenție. 
Această evaluare vizează rezultatele 
obținute de agenție, precum și metodele 
acesteia de lucru, comparativ cu 
obiectivele, mandatul și sarcinile definite 
în prezentul regulament și în programele 
anuale de activitate stabilite de aceasta. 
(2) Primul raport de evaluare este 
prezentat Parlamentului European și 
Consiliului de către Comisie cel târziu la 
patru ani după ce primul director și-a 
preluat funcția. După acest raport, 
Comisia prezintă un raport de evaluare 
cel puțin la fiecare cinci ani.

Or. fr
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Amendamentul 124
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Primul raport de evaluare este prezentat 
Parlamentului European și Consiliului de 
către Comisie cel târziu la patru ani după 
ce primul director și-a preluat funcția. 
După acest raport, Comisia prezintă un 
raport de evaluare cel puțin la fiecare cinci
ani.

(2) Primul raport de evaluare este prezentat 
Parlamentului European și Consiliului de 
către Comisie cel târziu la doi ani după ce 
primul director și-a preluat funcția. După 
acest raport, Comisia prezintă un raport de 
evaluare cel puțin la fiecare trei ani.

Or. de

Justificare

Évaluation plus rapide du travail de l'Agence.

Amendamentul 125
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) După primul raport de evaluare a 
activităților și a rezultatelor Agenției, 
Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând la propunerea Comisiei, fie 
prelungesc mandatul Agenției, fie o 
înlocuiesc cu o structură mai adecvată.

Or. en

Justificare

La proposition de la Commission portant création d’une agence placée sous son contrôle, 
disposant essentiellement de pouvoirs consultatifs, peut ne pas être la structure la plus 
adaptée à la création d'un marché européen unique de l'électricité et du gaz. En conséquence, 
la Commission devrait examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, proposer une 
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nouvelle structure.

Amendamentul 126
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Articolul 30a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Revizuire
Consiliul autorităților de reglementare 
poate prezenta, cu ocazia evaluărilor 
Agenției, propuneri de revizuire ale 
acesteia. Prima astfel de propunere de 
revizuire se va referi în special la 
oportunitatea desființării sau înlocuirii 
sale printr-un alt mecanism independent.

Or. es

Amendamentul 127
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Intrarea în vigoare și măsuri tranzitorii Intrarea în vigoare, măsuri tranzitorii și 
abrogarea

Or. de

Justificare

Un délai est fixé de manière à s'assurer qu'il sera tenu compte de l'évolution du marché 
intérieur de l'énergie.
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Amendamentul 128
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Prezentul regulament se abrogă la 
data de 1 ianuarie 2015.

Or. de

Justificare

Un délai est fixé de manière à s'assurer qu'il sera tenu compte de l'évolution du marché 
intérieur de l'énergie.
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