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Amendamentul 36
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Activitatea desfășurată de ERGEG din 
momentul înființării acestuia a contribuit 
pozitiv la progresul pieței interne a energiei 
electrice și gazului. Cu toate acestea, marea 
majoritate a celor care activează în acest 
sector doresc, aceasta fiind și propunerea 
grupului ERGEG, ca această cooperare 
voluntară a autorităților naționale de 
reglementare să se desfășoare în cadrul 
unei structuri comunitare cu sarcini precise 
și cu competența de a adopta decizii de 
reglementare individuale în anumite cazuri 
specifice.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. lt

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 37
Robert Goebbels

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 

(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 
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continuare „agenția”. continuare „rețeaua”.
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Amendamentul 38
Robert Goebbels

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 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 

(6) Agenția, ca delegație a autorităților 
naționale pentru reglementare, 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 
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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.

Directiva 2003/55/CE sunt coordonate 
adecvat atât la nivel european, cât și la 
nivel regional și, dacă este necesar, 
completate la aceste niveluri. În acest 
scop, este necesar să se garanteze 
independența agenției, capacitățile sale 
tehnice și de reglementare, precum și 
transparența și eficiența acesteia.

Or. en

Justificare

The Agency must be seen as a delegation of the national regulatory authorities and not as a 
delegation of Commission's powers. In addition, in order to prevent a regulatory no-man's 
land once national markets integrate into regional markets, the Agency shall have as a 
mandate to coordinate the relevant national authorities in the guidance, settings of rules and 
monitoring of regional markets.

Amendamentul 40
Robert Goebbels

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 naționali de 
sisteme de transport din domeniul energiei 
electrice și gazelor.

Or. fr
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Amendamentul 41
Robert Goebbels

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 42
Nikolaos Vakalis

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 
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 
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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.

necesare adoptării de decizii individuale. 
Această autoritate trebuie să vizeze regimul 
de reglementare pentru infrastructura care 
unește cel puțin două state membre și 
derogările de la normele pieței interne 
pentru noile interconectări pentru energie 
electrică.

Or. en

Justificare

Any exemption request for new gas infrastructures must be handled firstly by the regulatory 
authorities of the Member States concerned in order to facilitate and streamline the building 
of major new infrastructures, and then be submitted to the approval of the Commission, which 
is the best guarantee of the European interests due to its constitutive mission as guardian of 
the Treaties.

Amendamentul 43
Robert Goebbels

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 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 o privire de 
ansamblu asupra autorităților naționale de 
reglementare, ea trebuie să dețină și un rol
care să vizeze aspectele legate de 
reglementarea pieței.

Or. en

Justificare

The Agency must be the main actor on elaborating and adopting market codes.

Amendamentul 45
Robert Goebbels

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 46
Patrizia Toia

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 avize cu 
caracter neobligatoriu care să vină în 
sprijinul autorităților de reglementare și al 
operatorilor de piață în vederea realizării 
schimbului de bune practici. În cazul în 
care o autoritate națională nu se 
conformează cu avizul agenției, 
autoritatea națională în cauză trebuie să 
prezinte public o justificare suficientă. În 
cazul în care consideră acest lucru 
necesar, agenția poate formula un nou 
aviz, cu caracter obligatoriu, furnizând 
suficiente motive pentru aceasta.

Or. it

Justificare

The Agency should be given the power to provide non-binding opinions to help national 
authorities and market participants in sharing good practices.

Amendamentul 47
Robert Goebbels

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, 

eliminat
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precum și independența acestora.

Or. fr

Amendamentul 48
Eugenijus Maldeikis

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.

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

Or. lt

Justificare

The independence of the national regulatory authorities must not only be taken into account 
but must also be guaranteed in the creation and subsequent implementation of the provisions 
of the third energy package.

Amendamentul 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

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.

eliminat
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Or. en

Justificare

The role and competence of the Administrative Board has to be clarified. Such a recital is 
therefore premature at this stage of the process and must be deleted.

Amendamentul 50
Robert Goebbels

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 51
Robert Goebbels

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 

(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 



PE404.596v01-00 12/95 AM\716143RO.doc

RO

instrucțiuni de la nici un guvern sau altă 
entitate publică sau privată.

instrucțiuni de la nici un guvern sau altă 
entitate publică sau privată.

Or. fr

Amendamentul 52
Robert Goebbels

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 53
Eugenijus Maldeikis

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) Întrucât 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.

Or. lt
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Justificare

This document stipulates that the Agency will take decisions of a general profile and level. 
Technical translation error into Lithuanian.

Amendamentul 54
Anni Podimata

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(18a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, la cel mult patru 
ani de la începerea efectivă a activității 
agenției și apoi la fiecare cinci ani, un 
raport cu privire la sarcinile specifice ale 
agenției, precum și la rezultatele obținute 
de aceasta, însoțit de propuneri pentru 
mai buna sa funcționare.

Or. en

Amendamentul 55
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

Înființarea Înființarea unei rețele a autorităților de 
reglementare în domeniul energetic

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 

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”.



PE404.596v01-00 14/95 AM\716143RO.doc

RO

coordonării activităților acestora.

Or. fr

Amendamentul 56
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 
activităților acestora.

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 
Directiva 2003/55/CE, precum și, acolo 
unde este necesar, al coordonării 
activităților acestora.

Or. de

Justificare

Clarifies that the Agency should act where a regulatory gap is likely to occur as a result of 
cross-border activity.

Amendamentul 57
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 2

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 2 eliminat
Statut juridic și sediu
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(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

Amendamentul 58
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

The Agency should not acquire any property.
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Amendamentul 59
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

Potsdam, in the ‘Land’ of Brandenburg with its major energy industry, is an ideal location for 
the Agency in a number of respects including transport links for the Agency’s members.

Amendamentul 60
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. ro

Justificare

Sediile agențiilor europene, ale instituțiilor europene în general, trebuie să fie găzduite în 
mod echilibrat între statele Uniunii. Bucureștiul este capitala României, fiind un oraș bine 
dezvoltat, cu infrastructura dezvoltată la nivel european, aici existând două aeroporturi 
internaționale. Timpul de zbor din oricare capitală europeană este de maxim patru ore, iar 
din Bruxelles se ajunge în 2h și 45 min. Președinția și guvernul României susțin găzduirea 
agenției în București.
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Amendamentul 61
Robert Goebbels

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 62
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) un grup permanent al actorilor de pe 
piață, care exercită responsabilitățile 
prevăzute la articolul 14a.

Or. en
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Justificare

See justification at article 14 a new.

Amendamentul 63
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera cb (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(cb) un grup permanent al 
consumatorilor, care exercită 
responsabilitățile prevăzute la articolul 
14b.

Or. en

Justificare

See justification at article 14 b new.

Amendamentul 64
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

Agenția poate să: Agenția:

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

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

(b) emită avize adresate autorităților de 
reglementare;

(b) emite avize adresate autorităților de 
reglementare;

(c) emită avize și recomandări adresate 
Comisiei;

(c) emite avize și recomandări adresate 
Comisiei;

(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. en
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Justificare

The Agency should be able to take binding decisions also in its tasks as regards the 
cooperation of Transmission System Operators, for the purpose of avoiding self-regulation.

Amendamentul 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

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

(b) emită avize adresate autorităților de 
reglementare;

(b) emite avize adresate autorităților de
reglementare;

(c) emită avize și recomandări adresate 
Comisiei;

(c) emite avize și recomandări adresate 
Comisiei;

(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. en

Justificare

The Agency should be able to take binding decisions also in its tasks as regards the 
cooperation of Transmission System Operators, for the purpose of avoiding self-regulation.

Amendamentul 66
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de
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Justificare

Does not affect EN text.

Amendamentul 67
Paul Rübig

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. de

Justificare

The Agency should also have the power to take binding decisions on cooperation between 
transmission system operators, so as to avoid self-regulation by TSOs.

Amendamentul 68
Hannes Swoboda

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. de

Justificare

The Agency should also have the power to take binding decisions on cooperation between 
transmission system operators, so as to avoid self-regulation by TSOs.
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Amendamentul 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) coordonează respectivele autorități 
naționale de reglementare care se ocupă 
de piețele regionale de energie electrică și 
gaze.

Or. en

Justificare

In order to prevent a regulatory no-man's land once national markets integrate into regional 
markets, the Agency shall have as a mandate to coordinate the relevant national authorities in 
the guidance, settings of rules and monitoring of regional markets.

Amendamentul 70
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) emite avize pentru codurile tehnice 
elaborate de asociația OST.

Or. ro

Justificare

Agenția trebuie să verifice, să cunoască si să își însușească codurile tehnice realizate de 
asociația OST, iar după adoptarea lor să monitorizeze respectarea lor.
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Amendamentul 71
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) aibă dreptul de a revizui decizii 
privind certificarea luate de către 
autoritățile naționale de reglementare;

Or. lt

Amendamentul 72
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera db (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(db) promoveze, împreună cu Comisia, 
cooperarea interregională dintre piețele 
de energie și să fie responsabilă cu 
integrarea acestora în piața unică 
europeană a energiei electrice;

Or. lt

Amendamentul 73
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera dc (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(dc) aprobe operatorii de sistem 
independenți numiți de către statele 
membre în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1) din Directiva 2003/54/CE 
(astfel cum a fost modificată de 
COM(2007)0528).
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Or. lt

Amendamentul 74
Robert Goebbels

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 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

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. 

Or. de

Justificare

Enhances cooperation between the Agency and the European Parliament.
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Amendamentul 76
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5a
Consultare

Agenția poartă consultări pe scară largă 
și într-un stadiu precoce cu actorii de pe 
piață, consumatorii și utilizatorii finali, în 
condiții de deschidere și transparență, în 
special în ceea ce privește sarcinile care îi 
revin în legătură cu operatorii de sisteme 
de transport.

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.

Amendamentul 77
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5a
Consultare

Agenția poartă consultări pe scară largă 
și într-un stadiu precoce cu actorii de pe 
piață, consumatorii și utilizatorii finali, în 
condiții de deschidere și transparență, în 
special în ceea ce privește sarcinile care îi 
revin în legătură cu operatorii de sisteme 
de transport.
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Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency is acting in the interest of all market 
participants, while TSOs are potentially an interested party.

Amendamentul 78
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5a
Consultare

Agenția poartă consultări pe scară largă 
și într-un stadiu precoce cu actorii de pe 
piață, consumatorii și utilizatorii finali, în 
condiții de deschidere și transparență, în 
special în ceea ce privește sarcinile care îi 
revin în legătură cu operatorii de sisteme 
de transport.

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations. Moreover the Agency acts in the interest of all market participants, 
while TSOs are potentially an interested party.
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Amendamentul 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5a
Consultare

Agenția poartă consultări pe scară largă 
și într-un stadiu precoce cu actorii de pe 
piață, consumatorii și utilizatorii finali, în 
condiții de deschidere și transparență, în 
special în ceea ce privește sarcinile care îi 
revin în legătură cu operatorii de sisteme 
de transport.

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should undertake this task as it has already well established rules and experience in carrying 
out public consultations.

Amendamentul 80
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5a
Consultarea participanților de pe piață și 

a consumatorilor 
În cadrul îndeplinirii atribuțiunilor sale, 
agenția poartă consultări pe scară largă și 
într-un stadiu precoce cu toți participanții 
de pe piață relevanți și cu consumatorii, 
în condiții de deschidere și transparență, 
în special în ceea ce privește sarcinile 
care-i revin în legătură cu operatorii de 



AM\716143RO.doc 27/95 PE404.596v01-00

RO

sisteme de transport (OST).

Or. de

Justificare

Public consultations at EU level are currently carried out by ERGEG. This task should be 
taken over by the Agency, since it already possesses established rules and experience with 
public consultations. Furthermore, the Agency acts in the interest of all market participants, 
while TSOs may themselves be an interested party.

Amendamentul 81
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5a
Consultarea participanților de pe piață și 

a consumatorilor 
În cadrul îndeplinirii atribuțiunilor sale, 
agenția poartă consultări pe scară largă și 
într-un stadiu precoce cu toți participanții 
de pe piață relevanți și cu consumatorii, 
în condiții de deschidere și transparență, 
în special în ceea ce privește sarcinile 
care-i revin în legătură cu operatorii de 
sisteme de transport (OST).

Or. de

Justificare

Public consultations at EU level are currently carried out by ERGEG. This task should be 
taken over by the Agency, since it already possesses established rules and experience with 
public consultations. Furthermore, the Agency acts in the interest of all market participants, 
while TSOs may themselves be an interested party.
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Amendamentul 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5a
Elaborarea orientărilor

(1) Agenția elaborează în cel mult de șase 
luni un proiect de orientări privind 
stabilirea unor principii de bază clare și 
obiective, în vederea armonizării 
normelor comerciale și tehnice.
(2) La elaborarea orientărilor, agenția
poartă consultări pe scară largă, în 
condiții de deschidere și transparență, 
informând constant părțile interesate 
corespunzătoare.
(3) Agenția finalizează și adoptă proiectul 
de orientări pe baza consultării. Publică 
toate observațiile primite și explică modul 
în care acestea au fost luate în 
considerare în varianta finală a 
proiectului de orientări sau justifică 
respingerea lor.
(4) Din proprie inițiativă sau la solicitarea 
Parlamentului European ori a Comisiei, 
agenția poate iniția aceeași procedură
pentru actualizarea orientărilor.

Or. en

Justificare

Guidelines should be developed and adopted after extensive consultation by the Agency in 
order to establish key principles for the harmonisation of the rules. It is only when sound 
guidelines are adopted that codes could then be developed appropriately. The role of the 
European Parliament is strengthened in having the opportunity to initiate the revisions of 
these guidelines.
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Amendamentul 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 5b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 5b
Elaborarea de coduri comerciale

(1) La adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 5a agenția 
elaborează în nu mai mult de șase luni un 
proiect de coduri comerciale, respectând 
pe deplin principiile stabilite în orientări.
(2) La elaborarea codurilor, agenția 
poartă consultări pe scară largă, în 
condiții de deschidere și transparență, 
informând constant părțile interesate 
corespunzătoare. 
(3) Agenția finalizează și adoptă proiectul 
de orientări pe baza consultării. Publică 
toate observațiile primite și explică modul 
în care acestea au fost luate în 
considerare în varianta finală a 
proiectului de orientări sau justifică 
respingerea lor.
(4) Din proprie inițiativă sau la solicitarea 
Parlamentului European ori a Comisiei, 
agenția poate iniția aceeași procedură 
pentru revizuirea codurilor existente, 
urmând procedura descrisă la alineatul 
(2) de mai sus.

Or. en

Justificare

The market codes should be developed and adopted after extensive consultation by the 
Agency. The role of the European Parliament is strengthened in having the opportunity to 
initiate the revisions of these codes.
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Amendamentul 84
Robert Goebbels

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 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Agenția poate prezenta un aviz rețelei (3) Agenția aprobă planul de investiții pe 
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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.

10 ani al rețelelor europene ale 
operatorilor de sisteme de transport de 
energie electrică și gaze naturale, 
menționate la articolul 2c din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la 
articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005, garantând nediscriminarea, 
concurența reală și funcționarea eficientă 
și sigură a pieței.

Or. en

Justificare

The 10-year investment plan should be subject to the approval of the Agency. It is necessary 
to avoid self regulation at EU level. It is a duty of the national regulatory authority to 
approve the investment plans of the TSOs. Therefore at EU level, the Agency should approve 
the EU-wide 10 year investment plan. Investors need a clear and predictable regulatory 
framework.

Amendamentul 86
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 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, 
menționând obstacolele în calea 
dezvoltării 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



AM\716143RO.doc 33/95 PE404.596v01-00

RO

Justificare

Klarere Erläuterungen und Ergänzung entsprechend vorgenommener Veränderungen bei der 
Gasmarktverordnung.

Amendamentul 87
Giles Chichester

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 tuturor părților 
interesate, în conformitate cu articolul 5a, 
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, în domeniile 
enumerate la articolul 2c, alineatele (3) și 
(5) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 
și la articolul 2c alineatele (3) și (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005. Aceste 
orientări strategice garantează 
respectarea principiului nediscriminării, o 
concurență reală, precum și funcționarea 
eficientă a pieței. După elaborarea 
acestora, agenția transmite proiectul de 
orientări strategice Comisiei, care le poate 
adopta în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 13 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. en
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Justificare

At the beginning of the regulatory process, the ACER should provide formal advice to the 
Commission in the form of Strategic Guidelines for the ENTSOs, as a basis for preparing the 
technical codes. On the basis of this formal advice, we suggest a comitology process is set in 
place to deliver “binding” Strategic Guidelines on which future work will be based.

Amendamentul 88
Anne Laperrouze

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 tuturor părților 
interesate, în conformitate cu articolul 5a 
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, în domeniile 
enumerate la articolul 2c, alineatele (3) și 
(5) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 
și la articolul 2c alineatele (3) și (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005. Aceste 
orientări strategice garantează 
respectarea principiului nediscriminării, o 
concurență reală, precum și funcționarea 
eficientă a pieței. După elaborarea 
acestora, agenția transmite proiectul de 
orientări strategice Comisiei, care le poate 
adopta în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 13 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. en
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Justificare

The scope and depth of the proposed technical codes and the high level principles of the 10-
year investment plan which should be developed by the ENTSOs, according to Article 2e of 
Regulation (EC) 1225/2003 and to Article 2e of Regulation (EC) 1775/2005, should be 
defined ex ante.

Amendamentul 89
Paul Rübig

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 tuturor părților 
interesate, în conformitate cu articolul 5a, 
agenția elaborează orientări strategice 
destinate rețelei europene a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică și 
Rețelei europene a operatorilor de sisteme 
de transport de gaze în domeniile 
enumerate la articolul 2c, alineatele (3) și 
(5) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 
și la articolul 2c alineatele (3) și (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005. Aceste 
orientări strategice garantează 
respectarea principiului nediscriminării, o 
concurență reală, precum și funcționarea 
eficientă a pieței. După elaborarea 
acestora, agenția transmite proiectul de 
orientări strategice Comisiei, care le poate 
adopta în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 13 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. de

Justificare

The scope and depth of the proposed technical codes and the general principles of the 10-year 
investment plan which should be developed by the electricity and gas TSOs under Article 2e 
of Regulation (EC) 1225/2003 and Article 2e of Regulation (EC) 1775/2005 respectively, 
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should be defined ex ante in the context of a comitology process involving all institutions.

Amendamentul 90
Angelika Niebler, 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 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 tuturor 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, în 
domeniile enumerate la articolul 2c, 
alineatele (3) și (5) din Regulamentul CE 
nr. 1228/2003 și la articolul 2c alineatele 
(3) și (5) din Regulamentul CE nr. 
1775/2005. Aceste orientări strategice 
garantează respectarea principiului 
nediscriminării, o concurență reală, 
precum și funcționarea eficientă a pieței. 
După elaborarea acestora, agenția 
transmite proiectul de orientări strategice 
Comisiei, care le poate adopta.

Or. en

Justificare

The Agency should have the power to prepare "Strategic Guidelines" after consultation with 
all stakeholders.
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Amendamentul 91
Patrizia Toia

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, după consultarea autorităților 
naționale cu privire la zonele de 
jurisdicție, trebuie să prezinte orientări 
strategice privind codurile tehnice rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de energie electrică și Rețelei 
europene a operatorilor de sisteme de 
transport de gaze. ENTSO și ENTSOG 
trebuie să pregătească, în conformitate cu 
aceste orientări, un proiect de set de 
coduri tehnice și să îl prezinte agenției 
spre aprobare.
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică și 
Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze trebuie să 
ajungă la un acord privind proiectul de 
plan anual de activitate și proiectul 
planului de investiții pe 10 ani și să le 
prezinte agenției.

Or. it

Justificare

The national authorities should be given a consultative role in view of the specific 
characteristics of national territories. Furthermore, the European Network of Transmission 
System Operators for Electricity, being a technical body, should not establish market rules. 
The Commission should adopt market rules taking into account the opinion of the operators 
and the Agency should adopt technical codes on the basis of a draft put forward by ENTSO 
and ENTSOG.
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Amendamentul 92
Lena Ek

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 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 proiectul 
referitor la codurile tehnice sau 
comerciale, proiectul de plan anual de 
activitate și proiectul planului de investiții 
pe 10 ani. 

Or. en

Amendamentul 93
Patrizia Toia

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

Text propus de Comisie Amendament

Codurile comerciale
(3a) Agenția prezintă Comisiei spre 
aprobare orientările strategice privind 
codurile comerciale. Această aprobare îi 
permite agenției să pregătească proiectul 
de set de coduri comerciale.
Ulterior, agenția consultă, în mod deschis 
și transparent, toți participanții de pe 
piață relevanți, furnizându-le informații și 
implicându-i pe deplin în procesul de 
pregătire a acestui proiect. Pe baza acestei 
consultări, agenția definește proiectul de 
set de coduri comerciale și îl prezintă 
Comisiei spre aprobare și monitorizare 
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ulterioară.

Or. it

Justificare

The national authorities should be given a consultative role in view of the specific 
characteristics of national territories. Furthermore, the European Network of Transmission 
System Operators for Electricity, being a technical body, should not establish market rules. 
The Commission should adopt market rules taking into account the opinion of the operators 
and the Agency should adopt technical codes on the basis of a draft put forward by ENTSO 
and ENTSOG.

Amendamentul 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Planurile de investiții pe 10 ani 
conțin dispoziții referitoare la tranziția 
către rețele inteligente. Agenția și 
autoritățile naționale de reglementare 
furnizează instrucțiuni clare cu privire la 
progresele operatorilor de sisteme 
transport în dezvoltarea rețelelor 
inteligente. În acest scop, se întocmește 
un calendar progresiv, cu obiectivul care 
urmează a fi realizat.

Or. en

Justificare

Smart grid technology represents an important development, which needs to be take duly into 
account in the 10-year investment plan.
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Amendamentul 95
Edit Herczog

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Planurile de investiții pe 10 ani 
conțin dispoziții referitoare la tranziția 
către rețele inteligente în termen de 10 ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Agenția și autoritățile 
naționale de reglementare furnizează 
instrucțiuni clare cu privire la progresele 
operatorilor de sisteme transport în 
dezvoltarea rețelelor inteligente. În acest 
scop, se întocmește un calendar progresiv, 
cu obiectivul care urmează a fi realizat.

Or. en

Justificare

Smart grid technology represents an important development, which needs to be take duly into 
account in the 10-year investment plan.

Amendamentul 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Având în vedere lista de priorități 
întocmită de Comisie și la solicitarea 
acesteia, agenția elaborează un proiect de 
orientări care trebuie respectate de 
rețelele europene ale operatorilor de 
sisteme de transport (ENTSO) în procesul 
de elaborare a codurilor și în îndeplinirea 
altor sarcini stabilite în temeiul articolului 
2c din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 
și al articolului 2c din Regulamentul (CE) 
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nr. 1775/2005. La elaborarea orientărilor 
menționate mai sus agenția poartă 
consultări pe scară largă. După 
elaborarea acestora, agenția transmite 
proiectul de orientări strategice Comisiei, 
care le prezintă comitetului menționat la 
articolul 13 alineatul (1) în vederea 
adoptării lor definitive, în conformitate cu 
procedura vizată la articolul 13 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 
și la articolul 13 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.  
ENTSO elaborează propuneri de coduri 
astfel încât să îndeplinească obiectivele și 
criteriile stabilite în orientările adoptate în 
conformitate cu procedura menționată 
mai sus. Agenția finalizează și adoptă 
propunerile de coduri înaintate de 
ENTSO și este de asemenea responsabilă 
cu monitorizarea implementării acestora 
de către ENTSO.

Or. en

Justificare

To guide ENTSOs in the development of codes and other critical tasks, the Commission 
should develop a mandate which sets out the objectives and any criteria that these codes/ 
tasks should meet. This will ensure that ENTSOs focus on priority issues that deliver a truly 
competitive EU market. The Agency should play a key role in the preparation of this mandate. 
This mandate should only cover technical issues - whilst codes relating to the technical 
operation should be left for ENTSOs to prepare.

Amendamentul 97
Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Din proprie inițiativă sau la cererea 
Comisiei, agenția adresează avize 
Comisiei privind elaborarea orientărilor 
strategice destinate ENTSO, pe baza 
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cărora sunt elaborate coduri și reguli 
(inclusiv codurile tehnice, instrumentele 
comune de exploatare a rețelei și 
planurile de cercetare comune, iar, la 
fiecare trei ani, un plan de investiții 
decenal care să includă estimări privind 
adecvarea capacităților de producție, 
precum și un program de lucru anual), 
astfel cum prevede articolul 2c alineatul 
(1) literele (a) și (c) din Regulamentul 
(CE) nr. 1228/2003 și articolul 2c 
alineatul (1) literele (a) și (c) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, 
inclusiv, dacă este cazul, pentru adoptarea 
orientărilor obligatorii. Din proprie 
inițiativă sau la solicitarea Comisiei, 
Agenția își oferă avizul Comisiei în ceea 
ce privește elaborarea codurilor 
comerciale, inclusiv în legătură cu 
adoptarea orientărilor obligatorii.

Or. en

Amendamentul 98
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) După consultarea tuturor părților 
interesate, în conformitate cu articolul 5a, 
agenția elaborează orientări strategice 
privind codurile comerciale. După 
elaborarea acestora, agenția transmite 
proiectul de orientări strategice privind 
codurile comerciale Comisiei, care le 
poate adopta în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. en
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Justificare

In addition, it is also proposed that the Agency prepares strategic guidelines also on the 
market codes which then are developed by the Agency in cooperation with the best suited 
stakeholders.

Amendamentul 99
Anne Laperrouze

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) După consultarea tuturor părților 
interesate, în conformitate cu articolul 5a, 
agenția elaborează orientări strategice 
privind codurile comerciale. După 
elaborarea acestora, agenția transmite 
proiectul de orientări strategice privind 
codurile comerciale Comisiei, care le 
poate adopta în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. en

Justificare

It is also proposed that the Agency prepares strategic guidelines on the market codes which 
are then developed by the Agency in cooperation with the best suited stakeholders.

Amendamentul 100
Paul Rübig

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) După consultarea tuturor părților 
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interesate, în conformitate cu articolul 5a, 
Agenția elaborează orientări strategice 
privind codurile comerciale. După 
elaborarea acestora, agenția transmite 
proiectul de orientări strategice privind 
codurile comerciale Comisiei, care le 
poate adopta în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 13 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. de

Justificare

At the beginning of the regulatory process, the Agency should send the Commission proposals 
in the form of Strategic Guidelines for the European Networks of Transmission System 
Operators (ENTSOs), on the basis of which the technical codes will be drawn up. We propose 
that, based on these proposals, a comitology process should be initiated leading to the issuing 
of 'binding' Strategic Guidelines, which will in turn become the basis for the future work of 
the ENTSOs. We further propose that the Agency should also prepare Strategic Guidelines for 
market codes and then develop these jointly with the most appropriate stakeholders.

Amendamentul 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) După consultarea tuturor părților 
interesate, agenția elaborează orientări 
strategice privind codurile comerciale. 
După elaborarea acestora, agenția 
transmite proiectul de orientări strategice 
privind codurile comerciale Comisiei, care 
le poate adopta.

Or. en
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Justificare

The Agency should also have the power to prepare "Strategic Guidelines" on market codes 
after consultation with all stakeholders.

Amendamentul 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) La adoptarea orientărilor în 
conformitate cu articolul 5a, ENTSO 
elaborează, în termen de șase luni, 
proiecte de coduri tehnice în conformitate 
cu articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 și articolul 2c din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, 
respectând pe deplin principiile stabilite în 
orientări.
La elaborarea codurilor, ENTSO ia în 
considerare expertiza tehnică furnizată de 
participanții de pe piață și îi informează 
constant pe aceștia. 
ENTSO prezintă proiectul de coduri 
agenției.
Agenția poartă consultări pe scară largă 
în condiții de transparență și de 
deschidere.
Agenția finalizează și adoptă proiectul de 
coduri pe baza consultării. Publică toate 
observațiile primite și explică modul în 
care auacestea fost luate în considerare în 
varianta finală a proiectului de coduri sau 
justifică respingerea lor.
Din proprie inițiativă sau la solicitarea 
ENTSO, se poate efectua revizuirea 
codurilor existente, urmând procedura 
descrisă la alineatul (2) de mai sus.

Or. en
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Justificare

The technical codes should be developed by the ENTSOs while complying fully with the 
adopted guidelines. The Agency will, after extensive consultations, finalise and adopt these 
codes.

Amendamentul 103
Hannes Swoboda

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Agenția aprobă documentele 
elaborate de rețelele europene ale 
operatorilor de sisteme de transport, 
documente prevăzute la articolul 2c 
alineatul (1) literele (a) – (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2c alineatul (1) literele (a) – (f) 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. de

Justificare

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.
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Amendamentul 104
Paul Rübig

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Agenția aprobă documentele 
elaborate de rețelele europene ale 
operatorilor de sisteme de transport, 
documente prevăzute la articolul 2c 
alineatul (1) literele (a) – (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2c alineatul (1) literele (a) – (f) 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. de

Justificare

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Amendamentul 105
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Agenția aprobă documentele 
elaborate de rețelele europene ale 
operatorilor de sisteme de transport, 
documente prevăzute la articolul 2c 
alineatul (1) literele (a) – (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2c alineatul (1) literele (a) – (f) 
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din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. en

Justificare

In the process leading to the adoption of the technical codes, the ENTSOs would prepare 
draft technical codes based on the binding “Strategic Guidelines” elaborated by the ACER. 
The conclusion of the process is that the technical codes are formally approved by the ACER. 
To pursue a different approach at EU level would endanger the creation of a truly competitive 
EU market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated.

Amendamentul 106
Anne Laperrouze

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Agenția aprobă documentele 
elaborate de rețelele europene ale 
operatorilor de sisteme de transport, 
documente prevăzute la articolul 2c 
alineatul (1) literele (a) – (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2c alineatul (1) literele (a) – (f) 
din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005.

Or. en

Justificare

In the process leading to the adoption of the technical codes, the ENTSOs would prepare 
draft technical codes based on the binding “Strategic Guidelines”. The conclusion of the 
process is that the technical codes are formally approved by the ACER. To pursue a different 
approach at EU level would endanger the creation of a truly competitive EU market, 
effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process applies 
for the 10-year investment plan accordingly.
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Amendamentul 107
Anne Laperrouze

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Agenția coordonează schimburi între 
operatorii de transport europeni și 
operatorii de transport din țările terțe.

Or. fr

Amendamentul 108
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(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, în special în ceea ce  
privește persoanele cu venituri mici și cele 
aflate în regiuni izolate, concurența 
efectivă și funcționarea eficientă și sigură 
a pieței.

Or. en
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Amendamentul 109
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(4) Agenția prezintă Comisiei,
Parlamentului European și Consiliului 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.

Or. lt

Justificare

This is in line with the rapporteur’s Amendment 9, which asserts that the European 
Parliament and the Council should be more involved in the Agency’s activities.

Amendamentul 110
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(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 

(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 proiect de 
cod tehnic nu garantează nediscriminarea, 
concurența efectivă și funcționarea 
eficientă a pieței sau că acesta nu a fost 
adoptat într-o perioadă de timp rezonabilă,
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perioadă de timp rezonabilă sau că 
operatorii de sisteme de transport nu au 
reușit să pună în aplicare un cod tehnic sau 
comercial.

sau că operatorii de sisteme de transport nu 
au reușit să pună în aplicare un cod tehnic.

Or. de

Amendamentul 111
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(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 proiect de 
cod tehnic nu garantează nediscriminarea, 
concurența efectivă și funcționarea 
eficientă a pieței sau că acesta nu a fost 
adoptat într-o perioadă de timp rezonabilă,
sau că operatorii de sisteme de transport nu 
au reușit să pună în aplicare un cod tehnic.

Or. de

Amendamentul 112
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(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 

(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 
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(2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, 
în cazul în care apreciază că un cod tehnic 
sau 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.

(2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, 
în cazul în care apreciază că nu a fost 
adoptat un proiect de cod tehnic într-o 
perioadă de timp rezonabilă sau că 
operatorii de sisteme de transport nu au 
reușit să pună în aplicare un cod tehnic.

Or. en

Justificare

The monitoring of the implementation of the above mentioned codes and rules should be done 
by the regulators, i.e. the Agency, and not by the TSOs themselves. Transmission System 
Operators are operators of the monopoly infrastructure and are not participants in the 
competitive part of the market. Nevertheless, they have strong interests in the operation of the 
market rules (as they affect TSOs’ costs) and therefore should not prepare the market codes.

Amendamentul 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(5). Agenția prezintă Comisiei un aviz 
justificat în mod corespunzător, 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 nu a fost adoptat un proiect de 
cod tehnic într-o perioadă de timp 
rezonabilă sau că operatorii de sisteme de 
transport nu au reușit să pună în aplicare un 
cod tehnic.

Or. en
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Justificare

The conclusion of the process is that the technical codes are formally approved by the 
Agency. To pursue a different approach at EU level would endanger the creation of a truly 
competitive EU market.

Amendamentul 114
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(5) Agenția prezintă Comisiei un aviz 
justificat în mod corespunzător, 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 nu a fost adoptat un proiect de
cod tehnic într-o perioadă de timp 
rezonabilă sau că operatorii de sisteme de 
transport nu au reușit să pună în aplicare un 
cod tehnic.

Or. en

Justificare

The changes reflect changes made to the Electricity and Gas Regulations).

Amendamentul 115
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Agenția monitorizează cooperarea 
regională a operatorilor de sisteme de 

eliminat
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transport prevăzută la articolul 2h din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2h din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

Or. de

Justificare

Regional monitoring does not fall within the remit of the Agency.

Amendamentul 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Reprezentanții autorităților naționale 
de reglementare înființează în cadrul 
Agenției comitete de cooperare regională 
care să acopere regiunile geografice 
definite în conformitate cu articolul 2h 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003, astfel cum a fost modificat, și 
articolul 2h alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, astfel 
cum a fost modificat. Aceste comitete de 
cooperare regională pregătesc și adoptă 
orientări regionale care sunt în 
concordanță cu orientările strategice ale 
Comisei, în conformitate cu articolul 2 
din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005 și care sunt menite să  îndrume 
operatorii de sisteme de transport în 
contextul activităților  prevăzute la 
articolul 2h alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și la 
articolul 2h alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005 și în 
aplicarea în practică a articolului 11 
alineatul (2) din directiva privind energia 
electrică.
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Rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport prezintă spre 
aprobare comitetului de cooperare 
regională proiectul documentelor tehnice 
pregătite în conformitate cu procedurile 
prevăzute în orientările regionale. 
Când comitetul de cooperare regională ia 
decizii, reprezentanții autorităților 
naționale de reglementare din fiecare stat 
membru din regiunea implicată dețin 
voturi cu putere de decizie, pe când 
reprezentanții altor autorități naționale de 
reglementare au doar vot consultativ. Cu 
toate acestea, cei din urmă își pot exprima 
dreptul de veto dacă cel puțin jumătate 
dintre ei se opun unei decizii adoptate de 
către reprezentanții regiunii în cauză.

Or. fr

Justificare

This amendment seeks to confirm in the future legislative framework the regional initiatives 
as they are currently organised under the aegis of ERGEG. With a view to regional 
integration, the national regulatory authorities of the different Member States in a region
must have adequate means to define in detail the Commission’s strategic guidelines and to 
approve regional projects prepared by the transmission operators in the region.

Amendamentul 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Noile costuri suportate de operatorii 
de sisteme de transport ca urmare a 
deciziilor agenției, sunt recuperate prin 
intermediul sistemelor naționale de 
tarifare pentru transport, cu excepția 
cazului în care aceste costuri se datorează 
încălcării sau nerespectării sarcinilor 
atribuite operatorilor de sisteme de 
transport în conformitate cu prezentul 
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regulament, cu Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 sau cu Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005.

Or. en

Justificare

The costs related with decisions of the Agency on TSOs shall be borne by the latter and shall 
be taken into account in the calculation of tariffs unless these are a violation of duties of 
TSOs.

Amendamentul 118
Edit Herczog

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

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Agenția monitorizează procesul de 
autorizare a construcției unor noi 
capacități transfrontaliere și asigură 
accelerarea acestui proces, în limitele 
cooperării regionale consolidate.

Or. en

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure a quick and effective authorisation process for the 
construction of new transborder capacities and to avoid the slow down of the investment 
projects.

Amendamentul 119
Dragoș Florin David

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

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Agenția monitorizează realizarea 
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obiectivului convenit de Consiliul 
European, referitor la asigurarea a 20% 
din mix-ul energetic din surse 
regenerabile până în 2020 și întocmește 
un raport anual cu privire la stadiul 
realizării acestui obiectiv, pe care îl 
trimite Comisiei, Consiliului și comisiei 
competente din cadrul Parlamentului 
European.

Or. ro

Justificare

Agenția trebuie să încurajeze crearea unei piețe energetice europene competitive și eficiente 
și o bună funcționare a acesteia. În acest context, agenția trebuie să monitorizeze obiectivele 
lansate de comunitate în domeniul energetic.

Amendamentul 120
Dragoș Florin David

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

Text propus de Comisie Amendament

(6b) Agenția avizează și monitorizează 
cerințele și gradul de transparență al 
pieței energetice din Comunitate.

Or. ro

Justificare

Agenția trebuie să încurajeze crearea unei piețe energetice competitive și eficiente, precum și 
buna funcționare a pieței. În acest context, agenția trebuie să conlucreze cu consiliul 
concurenței și să monitorizeze gradul de transparență al pieței energetice.
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Amendamentul 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(6b) Agenția monitorizează calculele
privind capacitatea transfrontalieră 
efectuate de către operatorii sistemelor de 
transport și utilizarea reală (cumulată) a 
capacității de interconectare a rețelelor, 
precum și modul în care sunt soluționate 
problemele legate de condițiile 
inechitabile, discriminatorii sau ineficace 
de acces la nivel transfrontalier.

Or. en

Justificare

Article 6 needs to be strengthened to ensure that the Agency has real powers to oversee cross-
border trade.

Amendamentul 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Text propus de Comisie Amendament

(6c) Agenția are autoritatea și obligația de 
a lua decizii cu caracter obligatoriu cu 
privire la toate problemele care afectează 
accesul și utilizarea sistemelor conectate 
de transport în care sunt implicate mai 
multe state membre, în cazul în care 
autoritățile naționale de reglementare 
competente nu ajung la un acord.

Or. en
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Justificare

Article 6 needs to be strengthened to ensure that the Agency has real powers to oversee cross-
border trade.

Amendamentul 123
Robert Goebbels

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 
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 
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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. 
(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 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(3) Agenția asigură cooperarea dintre 
autoritățile naționale de reglementare și 
dintre autoritățile regionale de 
reglementare. În acest sens, agenția 
stabilește norme obligatorii privind o astfel 
de cooperare între respectivele autorități 
naționale de reglementare implicate în 
piețele regionale. Fiecare dintre aceste 
autorități dispune de un vot în cadrul 
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deliberărilor cu privire la aceste norme.

Or. en

Justificare

In order to prevent a regulatory no-man's land once national markets integrate into regional 
markets, the Agency shall have as a mandate to coordinate the relevant national authorities in 
the guidance, settings of rules and monitoring of regional markets.

Amendamentul 125
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(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. 

(3) Agenția asigură cooperarea dintre 
autoritățile naționale de reglementare la 
nivel european și regional. În cazul în care 
agenția apreciază că sunt necesare norme 
obligatorii privind o astfel de cooperare, 
aceasta face Comisiei recomandările 
corespunzătoare. 

Or. en

Justificare

Promote does not ensure that the purpose for which the Agency is to be established, which is, 
according to Article 1 of this Regulation establishing the Agency 'to coordinate the action by 
regulatory authorities' is achievable.
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Amendamentul 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

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

Seeks to strengthen the Agency’s independent advisory power.

Amendamentul 127
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 cu avizul 
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

Seeks to strengthen the Agency’s independent advisory power.
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Amendamentul 128
Angelika Niebler, 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 cu avizul 
agenției prevăzut la alineatul (4) în termen 
de patru luni de la data primirii avizului, 
agenția informează Comisia și guvernul 
statului membru în cauză.

Or. de

Justificare

The government of the relevant Member State should be informed as well as the Commission.

Amendamentul 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

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
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Justificare

Seeks to strengthen the Agency’s independent advisory power and shorten deadlines.

Amendamentul 130
Edit Herczog

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

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Agenția monitorizează evoluțiile pe 
piețele de gaze și energie electrică și în 
special prețul cu amănuntul la gaze 
naturale și energie electrică, precum și 
drepturile consumatorilor menționate în 
propunerile de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 2003/55/CE și Directivei 
2003/54/CE.

Or. en

Justificare

Current responsibilities of the Agency are too narrowly defined. With the creation of a 
Permanent Consumers' Group the Agency should constantly monitor the developments in the 
market, which have an impact on the consumers.

Amendamentul 131
Erna Hennicot-Schoepges

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

Text propus de Comisie Amendament

(7a) Problemele transfrontaliere 
menționate la alineatul (7), care vizează 
cel puțin două state membre dintr-o 
regiune, sunt prezentate comitetului 
regional, iar deciziile sunt luate în 
conformitate cu procedurile stabilite la 
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articolul 6 alineatul (7) al treilea 
paragraf.

Or. fr

Justificare

In order to avoid regulatory authorities not directly concerned by decisions concerning a 
single region having to explore the details of such issues in order to know what they are 
voting on, it would be useful to limit the decision-making to those authorities that are actually 
involved, while allowing the other Member States to have a consultative vote and a right of 
veto so as to ensure consistency at Community level.

Amendamentul 132
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7b) Agenția monitorizează evoluțiile de 
pe piețele de gaze și energie electrică și în 
special accesul surselor de energie 
regenerabilă la rețea, prin asigurarea 
unei evaluări comparative pozitive a 
particularităților naționale cu privire la 
acest acces și prin facilitarea preluării 
acestei bune practici de către alte state 
membre.

Or. en

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure a real and positive benchmarking of the access of 
renewables according to the national practise and to the national peculiarities, and to 
facilitate the spread of this positive practises in other Member States, too.
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Amendamentul 133
Robert Goebbels

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 
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 134
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(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 
state membre. 

(1) Agenția poate acorda derogările 
prevăzute la articolul 7 alineatul (4) litera 
(a) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003. 
De asemenea, autoritățile de reglementare 
ale statelor membre implicate, în urma 
consultărilor dintre ele și a aprobării 
Comisiei, pot 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 state membre.



AM\716143RO.doc 67/95 PE404.596v01-00

RO

Or. en

Justificare

Any exemption request for new gas infrastructures must be handled firstly by the regulatory 
authorities of the Member States concerned in order to facilitate and streamline the building 
of major new infrastructures, and then be submitted to the approval of the Commission, which 
is the best guarantee of the European interests due to its constitutive mission as guardian of 
the Treaties.

Amendamentul 135
Anne Laperrouze

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Agenția încurajează eforturile de 
punere în practică a orientărilor privind 
rețelele europene de distribuție a energiei 
prevăzute în decizia 1364/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
Agenția ia în considerare orientările de 
mai sus, în special când aprobă planul de 
investiții pe 10 ani prevăzut la articolul 6 
alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 136
Lena Ek

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) În exercitarea sarcinilor care îi revin, 
Agenția se consultă cu participanții vizați 
de pe piață.

Or. en
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Amendamentul 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8a
Termenul de luare a deciziilor privind 

derogările
Dacă, în termen de maxim trei luni de la 
data solicitării părților interesate, agenția 
nu adoptă o decizie referitoare la 
chestiunile în care aceasta are, conform 
articolului 8 din prezentul regulament, 
puteri de constrângere, decizia este luată 
de Comisia Europeană.

Or. en

Justificare

To avoid institutional paralysis within the Agency, a default mechanism is introduced for the 
final decision to be devolved to the European Commission in case of severe delay, by the 
Agency, in taking decisions on exemptions.

Amendamentul 138
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8a
Monitorizarea și prezentarea rapoartelor 

privind sectorul energetic
(1) Agenția monitorizează evoluțiile 
înregistrate pe piețele de gaze și energie 
electrică și în special prețul cu amănuntul 
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la gaze și energie electrică, precum și 
respectarea drepturilor consumatorilor 
prevăzute în Directiva 2003/55/CE și 
Directiva 2003/54/CE.
(2) Agenția publică un raport anual cu 
privire la evoluțiile înregistrate pe piețele 
de gaze și energie electrică, precum și la 
chestiuni care privesc consumatorii. 
Aceste rapoarte identifică orice obstacole 
rămase în calea bunei funcționări a pieței 
interne de energie electrică și gaze, 
precum și nevoile consumatorilor 
vulnerabili.
(3) În momentul publicării raportului său 
anual, agenția poate prezenta 
Parlamentului European și Comisiei un 
aviz privind măsurile care ar putea fi 
luate pentru a se înlătura orice obstacole 
și pentru a îmbunătăți situația 
consumatorilor vulnerabili, după cum se 
menționează la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 139
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8a
(1) La publicarea raportului anual, 
Agenția identifică cerințele de depozitare 
ale Uniunii Europene, atât din motive de 
conjunctură si de securitate și stabilește 
orientări privind investiția în producție și 
în infrastructura de transmisie.
(2) Agenția coordonează la nivel 
european mecanismele naționale de 
administrare a crizei din domeniul 
energetic.
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(3) Agenția coordonează schimburi între 
operatorii europeni și operatorii din țări 
terțe.

Or. fr

Justificare

Complements amendment 18 of the rapporteur.

The Agency has to play the role of monitor of the European energy market and of European 
energy policy.

Crisis management coordination and exchanges with third countries are also essential to 
improving the operation of the markets.

Amendamentul 140
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8a
Supraveghere, aplicare și sancțiuni

(1) Agenția, după ce consultă Comisia, 
poate impune sancțiuni financiare 
operatorilor de sisteme de transport care 
nu își îndeplinesc obligațiile care le revin, 
în conformitate cu articolul 7 sau care nu 
oferă informațiile solicitate de către 
agenție în vederea îndeplinirii sarcinilor 
sale. Sancțiunile sunt eficiente, 
proporționale și disuasive.
(2) Autoritățile naționale de reglementare, 
în cooperare cu agenția, au 
responsabilitatea de a verifica dacă 
operatorii de sisteme de transport respectă 
obligațiile care decurg din dispozițiile 
prezentului regulament.
(3) În cazul în care se impun sancțiuni în 
conformitate cu prezentul articol, 
autoritatea publică numele operatorilor 
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de sisteme de transport implicați, 
cuantumurile sancțiunilor și motivele 
pentru care au fost impuse.

Or. en

Justificare

The Agency should dispose effective enforcement mechanisms, which would enable to carry 
out its functions effectively.

Amendamentul 141
Robert Goebbels

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 
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 
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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

Amendamentul 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 trei membri. Unul este numit de către 
Comisie, unul de către Consiliu și unul de 
către Parlamentul European. Durata 
mandatului este de cinci ani, reînnoibil o 
singură dată.
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Or. en

Justificare

In order to work in an efficient way the Administrative Board shall be composed of three 
members: one appointed by each of the EU Institutions. This will avoid excessive bureaucracy 
while ensuring at the same time that the three EU Institutions have an identical decisions 
right.

Amendamentul 143
Giles Chichester

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 este alcătuit 
din patru membri. Doi sunt numiți de către 
Comisie, iar doi de către Consiliu. Durata 
mandatului este de cinci ani, reînnoibil o 
singură dată.

Or. en

Justificare

The overall size of the Agency is relatively modest (40-50 staff, with a budget of Eur 7M, 
according to the Commission’s impact assessment). For the sake of efficiency and to avoid 
costs and excessive bureaucracy, it seems appropriate to reduce the members of the 
Administrative Board to four. Given that the tasks conferred upon the Administrative Board 
are delegated by the EU executive function, the Council and Commission should appoint the 
same number of members (two each).

Amendamentul 144
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

din șase membri provenind din state 
membre diferite. Doi membri sunt numiți 
de către Comisie, doi membri de către 
Consiliu și doi membri de către 
Parlamentul European. Durata 
mandatului este de cinci ani, reînnoibil o 
singură dată cu acordul Comisiei, 
Consiliului și Parlamentului European.
Înainte de a fi numite în funcție, 
persoanele propuse ca membri ai 
Consiliului de administrație pot primi 
invitația de a se prezenta în fața comisiei 
competente a Parlamentului European și 
de a răspunde întrebărilor adresate de 
membrii acesteia.

Or. ro

Justificare

Consiliul de administrație al agenției trebuie să conțină un număr optim de persoane pentru 
realizarea sarcinilor si atribuțiilor menționate în regulament, respectiv șase persoane vor 
lucra mai eficient decât doisprezece. Este necesar ca cei șase membri să provină din țări 
diferite pentru a realiza o reprezentare echilibrata a țărilor din Uniune și o transparență 
maxima. Numărul membrilor din consiliul de administrație trebuie să fie direct proporțional 
cu personalul angajat al agenției și să nu încarce in mod artificial bugetul agenției.

Amendamentul 145
Angelika Niebler, 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 cinci membri. Doi sunt numiți de către 
Comisie, doi de către Consiliu și unul de 
către Parlamentul European. Durata 
mandatului este de cinci ani, reînnoibil o 
singură dată.

Or. en
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Justificare

The overall size of the Agency is relatively modest. For the sake of efficiency and to avoid 
costs and excessive bureaucracy, it seems appropriate to reduce the members of the 
Administrative Board to five.

Amendamentul 146
Anni Podimata

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 este alcătuit 
din doisprezece membri și toate statele 
membre sunt reprezentate prin rotație. 
Șase sunt numiți de către Comisie, iar șase, 
de către Consiliu. Durata mandatului este 
de cinci ani, reînnoibil o singură dată.

Or. en

Amendamentul 147
Lena Ek

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 este alcătuit 
din doisprezece membri. Pentru fiecare 
membru există un membru supleant. Trei 
membri și supleanții acestora sunt numiți 
de către Comisie, iar nouă membri și 
supleanții acestora de către Consiliu. 
Durata mandatului este de cinci ani, 
reînnoibil o singură dată.

Or. en
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Justificare

Point 1. If deemed useful despite the nature of the Board's tasks a recital could state that 
when appointing members to the Board the Council should endeavour to ensure a balanced 
participation of Member States, possibly through a rotation system.

Amendamentul 148
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 este alcătuit 
din doisprezece membri. Șase sunt numiți 
de către Comisie, iar șase, de către 
Consiliu. Durata mandatului este de cinci 
ani.

Or. de

Justificare

Seeks to boost the independence of the Agency.

Amendamentul 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Membrii Consiliului de administrație 
sunt independenți de guvernele statelor 
membre.

Or. en

Justificare

The Agency should be as independent as possible.
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Amendamentul 150
Giles Chichester

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 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.

(3) Ședințele Consiliului de administrație 
sunt convocate de către președintele 
acestuia. Președintele/Președinta 
Consiliului autorităților de reglementare 
sau reprezentantul acestuia/acesteia în 
respectivul Consiliu și directorul agenției 
participă la deliberări, fără a avea drept de 
vot. 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.

Or. en

Justificare

The Board of Regulators will be materially affected by the decisions of the Administrative 
Board and therefore the Chairperson of the Board of Regulators or his/her nominee from that 
Board should attend the Administrative Board meetings as an observer.
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Amendamentul 151
Angelika Niebler, 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 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.

(3) Ședințele Consiliului de administrație 
sunt convocate de către președintele 
acestuia. Președintele/Președinta 
Consiliului autorităților de reglementare 
sau reprezentantul acestuia/acesteia în 
respectivul Consiliu și directorul agenției 
participă la deliberări, fără a avea drept de 
vot, 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.

Or. en

Justificare

The Board of Regulators will be materially affected by the decisions of the Administrative 
Board and therefore the Chairperson of the Board of Regulators or his/her nominee from that 
Board should attend the Administrative Board meetings as observer.
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Amendamentul 152
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 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.

(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 dintre membrii săi. 
Consiliul de administrație poate, prin 
decizie unanimă, 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.

Or. de

Justificare

Seeks to boost the independence of the Agency.

Amendamentul 153
Lena Ek

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 

(3) Ședințele Consiliului de administrație 
sunt convocate de către președintele 
acestuia. Președintele/Președinta 
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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.

Consiliului autorităților de reglementare 
sau reprezentantul acestora în respectivul 
Consiliu și 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.

Or. en

Amendamentul 154
Giles Chichester

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Membrii Consiliului de administrație 
sunt independenți de guvernele naționale.

Or. en

Justificare

The Agency should be as independent as possible. As the members of the Administrative 
Board are appointed by the Council and the Commission respectively, they can receive 
instructions from these institutions, but not from any particular Member State.
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Amendamentul 155
Anne Laperrouze

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Membrii Consiliului de administrație 
sunt independenți de guvernele naționale.

Or. en

Justificare

The Agency should be as independent as possible. As the members of the Administrative 
Board are appointed by the Council and the Commission respectively, they can receive 
instructions from these institutions, but not from any particular Member State.

Amendamentul 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 în baza votului cu majoritate 
calificată.

Or. en

Justificare

Due to the role of the Administrative Board of being responsible for the administrative and 
budgetary matters, a qualify majority voting system is more appropriate for such related 
decisions than a two-third majority voting system.
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Amendamentul 157
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 în baza unei majorități de două 
treimi dintre membrii prezenți, cu excepția 
cazurilor în care este prevăzut altfel în 
acest regulament sau în statut.

Or. de

Justificare

Seeks to boost the independence of the Agency.

Amendamentul 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Membrii Consiliului de administrație 
sunt independenți de guvernele naționale 
și regionale.

Or. en

Justificare

The Agency should be as independent as possible. As the members of the Administrative 
Board are appointed by the Council, the European Parliament and the Commission 
respectively, they can receive instructions from these institutions, but not from any particular 
Member State.
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Amendamentul 159
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

Seeks to boost the independence of the Agency.

Amendamentul 160
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Membrii Consiliului de administrație 
nu pot fi membri în Consiliul autorităților 
de reglementare.

Or. en
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Amendamentul 161
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5b) Membrii Consiliului de administrație 
se angajează să acționeze independent, în 
interesul public. În acest scop, aceștia 
redactează o declarație de angajament și o 
declarație de interese, indicând fie 
absența oricăror interese despre care s-ar 
putea considera că le prejudiciază 
independența, fie orice interese directe 
sau indirecte despre care s-ar putea 
considera că le prejudiciază 
independența. Toate aceste declarații sunt 
făcute publice, anual și în scris.

Or. en

Amendamentul 162
Robert Goebbels

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 
conformitate cu articolul 15 alineatul (1).
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(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.
(11) Consiliul de administrație adoptă 
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regulamentul propriu de procedură.

Or. fr

Amendamentul 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

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).

eliminat

Or. en

Justificare

The European Parliament should vote on the Director's nomination. It is not the role of the 
Administrative Board to appoint the Director.

Amendamentul 164
Paul Rübig

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, cu avizul 
conform al Consiliului autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Given that the Director manages the Agency and adopts its opinions, recommendations and 
decisions, the Board of Regulators should have a clearly defined role in the appointment of 
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the Director. The same applies to the amendment to paragraph 7. This also seeks to boost the 
independence of the Board of Regulators.

Amendamentul 165
Hannes Swoboda

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, cu avizul 
conform al Consiliului autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Given that the Director manages the Agency and adopts its opinions, recommendations and 
decisions, the Board of Regulators should have a clearly defined role in the appointment of 
the Director. The same applies to the amendment to paragraph 7. This also seeks to boost the 
independence of the Board of Regulators.

Amendamentul 166
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

Enhances the powers conferred on the Board of Regulators.
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Amendamentul 167
Giles Chichester

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, cu avizul 
conform al Consiliului autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Or. en

Justificare

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions 
recommendations and decisions of the Agency.

Amendamentul 168
Herbert Reul

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, cu avizul 
conform al Consiliului autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Or. en

Justificare

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency. The same applies to the amendment 
introduced in Art. 10 (7).
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Amendamentul 169
Nikolaos Vakalis

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, cu avizul 
conform al Consiliului autorităților de 
reglementare, numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Or. en

Justificare

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s 
appointment, given that the Director manages the Agency and adopts the opinions,
recommendations and decisions of the Agency.

Amendamentul 170
Lena Ek

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, după 
consultarea cu Consiliul autorităților de 
reglementare și după obținerea avizului 
conform în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2), numește directorul, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 171
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul de administrație numește 
membrii Consiliului autorităților de 
reglementare, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

The composition of the Board of Regulators is clearly set out in Article 11 (1). The Board of 
Regulators is composed of the heads of the national regulatory authorities established under 
the Directives 2003/54 and 2003/55. There is therefore no reason to introduce a separate 
process for its appointment by the Administrative Board given that this would complicate the 
process.

Amendamentul 172
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul de administrație numește 
membrii Consiliului autorităților de 
reglementare, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

The composition of the Board of Regulators is clearly set out in Article 11.1 (as amended by 
CEER). The Board of Regulators is composed of the heads of the national regulatory 
authorities established under Directives 2003/54 and 2003/55. There is therefore no reason to 
introduce a separate process for its appointment by the Administrative Board given that this 
would complicate the process.
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Amendamentul 173
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(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 
și este făcut public.

Or. en

Amendamentul 174
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Consiliul de administrație decide, după 
ce a obținut acordul Comisiei, dacă acceptă 
moșteniri, donații sau finanțări provenind 
din alte surse comunitare.

(6) Consiliul de administrație decide, după 
ce a obținut acordul Comisiei, dacă acceptă 
moșteniri, donații sau finanțări provenind 
din alte surse comunitare sau orice 
contribuții voluntare din partea statelor 
membre sau din partea autorităților de 
reglementare ale acestora.

Or. en
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Amendamentul 175
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra directorului.

(7) Consiliul de administrație, prin 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare, exercită autoritate 
disciplinară asupra directorului.

Or. en

Justificare

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Amendamentul 176
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra directorului.

(7) Consiliul de administrație, prin 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare, exercită autoritate 
disciplinară asupra directorului.

Or. en

Justificare

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.
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Amendamentul 177
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra directorului.

(7) Consiliul de administrație, prin 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare, exercită autoritate 
disciplinară asupra directorului.

Or. en

Justificare

There should be a clearly defined consultative role for the Board of Regulators in the exercise 
of disciplinary authority over the Director, given that the Director manages the Agency and 
adopts the opinions, recommendations and decisions of the Agency.

Amendamentul 178
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra directorului.

(7) Consiliul de administrație, după 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare, exercită autoritate 
disciplinară asupra directorului.

Or. de

Justificare

Given that the Director manages the Agency and adopts its opinions, recommendations and 
decisions, the Board of Regulators should have a clearly defined role in the appointment of 
the Director. The same applies to the amendment to paragraph 1.
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Amendamentul 179
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Consiliul de administrație exercită 
autoritate disciplinară asupra directorului.

(7) Consiliul de administrație, după 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare, exercită autoritate 
disciplinară asupra directorului.

Or. de

Justificare

Given that the Director manages the Agency and adopts its opinions, recommendations and 
decisions, the Board of Regulators should have a clearly defined role in the appointment of 
the Director. The same applies to the amendment to paragraph 1.

Amendamentul 180
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(10) Consiliul de administrație adoptă 
raportul anual referitor la activitățile și 
perspectivele agenției, prevăzut la articolul 
14 alineatul (8), precum și referitor la 
evoluțiile înregistrate pe piețele de gaze și 
energie electrică, inclusiv la aspectele 
legate de consumatori, în care identifică 
obstacolele rămase în calea realizării 
pieții unice de gaze și energie electrică. 
Agenția transmite raportul 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 
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parcursul anului în cauză.

Or. en

Justificare

It is necessary for the Agency to identify besides its direct administrative and regulatory 
responsibilities, main developments and barriers in the gas and electricity markets. Consumer 
aspects should be duly reflected in this report.

Amendamentul 181
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10

Text propus de Comisie Amendament

(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.

(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, Comitetului 
Regiunilor 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.

Or. lt

Justificare

This Committee, like the EESC, has advisory powers, and it therefore has the right to receive 
reports from the Agency.
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