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Alteração 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da 
Directiva 2003/55/CE e por um 
representante da Comissão, que não 
participará nas votações. As entidades 
reguladoras nacionais nomearão um 
suplente por Estado-Membro.

1. O Conselho de Reguladores será 
composto pelos directores das entidades 
reguladoras nacionais ou pelo seu 
representante nos termos da Directiva 
2003/54/CE e da Directiva 2003/55/CE e 
por um representante da Comissão, que não 
participará nas votações. Só um 
representante por Estado-Membro da 
entidade reguladora nacional poderá ser 
admitido para o Conselho de 
Reguladores.

Or. en

Justificação

A alteração supra foi introduzida para assegurar um nível adequado de representação das 
entidades reguladoras nacionais no Conselho de Reguladores. Além disso, reflecte a Decisão 
da Comissão, de 11 de Novembro de 2003, em que se estabeleceu o ERGEG, em que se 
assinala claramente que os membros do ERGEG devem incluir os directores das entidades 
reguladoras nacionais responsáveis pelo sector do gás e da electricidade e pela 
regulamentação do sector do gás.

Alteração 183
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da 
Directiva 2003/55/CE e por um 
representante da Comissão, que não 

1. O Conselho de Reguladores será 
composto pelos directores das entidades 
reguladoras nacionais ou pelo seu 
representante nos termos da Directiva 
2003/54/CE e da Directiva 2003/55/CE e 
por um representante da Comissão, que não 
participará nas votações. Só um 
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participará nas votações. As entidades 
reguladoras nacionais nomearão um 
suplente por Estado-Membro.

representante por Estado-Membro da 
entidade reguladora nacional poderá ser 
admitido para o Conselho de 
Reguladores.

Or. en

Justificação

A modificação da composição do Conselho de Reguladores foi introduzida para assegurar 
um nível adequado de representação (directores) das entidades reguladoras nacionais no 
Conselho de Reguladores. Além disso, reflecte a redacção da Decisão da Comissão, de 11 de 
Novembro de 2003, em que se estabeleceu o ERGEG, em que se assinala claramente que os 
membros do ERGEG devem incluir os directores das entidades reguladoras nacionais 
responsáveis pelo sector do gás e da electricidade e pela regulamentação do sector do gás.

Alteração 184
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da 
Directiva 2003/55/CE e por um 
representante da Comissão, que não 
participará nas votações. As entidades 
reguladoras nacionais nomearão um 
suplente por Estado-Membro.

1. O Conselho de Reguladores será 
composto pelos directores das entidades 
reguladoras nacionais ou pelo seu 
representante nos termos da Directiva 
2003/54/CE e da Directiva 2003/55/CE e 
por um representante da Comissão, que não 
participará nas votações. Só um 
representante por Estado-Membro da 
entidade reguladora nacional poderá ser 
admitido para o Conselho de 
Reguladores.

Or. en

Justificação

A alteração supra foi introduzida para assegurar um nível adequado de representação 
(directores) das entidades reguladoras nacionais no Conselho de Reguladores. Além disso, 
reflecte a redacção da Decisão da Comissão, de 11 de Novembro de 2003, em que se 
estabeleceu o ERGEG, em que se assinala claramente que os membros do ERGEG devem 
incluir os directores das entidades reguladoras nacionais responsáveis pelo sector do gás e 
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da electricidade e pela regulamentação do sector do gás.

Alteração 185
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da 
Directiva 2003/55/CE e por um 
representante da Comissão, que não 
participará nas votações. As entidades 
reguladoras nacionais nomearão um 
suplente por Estado-Membro.

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, dos directores das 
entidades reguladoras nacionais, ou pelo 
seu representante, nos termos do artigo 
22.°-A da Directiva 2003/54/CE e do artigo 
24.°-A da Directiva 2003/55/CE e por um 
representante da Comissão, que não 
participará nas votações. Só um 
representante por Estado-Membro da 
entidade reguladora nacional poderá ser 
admitido para o Conselho de 
Reguladores. As entidades reguladoras 
nacionais nomearão um suplente por 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A alteração supra foi introduzida para assegurar um nível adequado de representação 
(directores) das entidades reguladoras nacionais no Conselho de Reguladores. Além disso, 
reflecte a redacção da Decisão da Comissão, de 11 de Novembro de 2003, em que se 
estabeleceu o ERGEG, em que se assinala claramente que os membros do ERGEG devem 
incluir os directores das entidades reguladoras nacionais responsáveis pelo sector do gás e 
da electricidade e pela regulamentação do sector do gás.
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Alteração 186
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e por um representante da 
Comissão, que não participará nas 
votações. As entidades reguladoras 
nacionais nomearão um suplente por 
Estado-Membro.

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante e um 
suplente, por Estado-Membro, que será 
nomeado pelo Estado-Membro, de entre o 
pessoal actual das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 
2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e por um representante da 
Comissão, que não participará nas 
votações.

Or. en

Alteração 187
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Conselho de Reguladores Rede de Reguladores

Or. fr

Alteração 188
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores será 
composto por um representante, por 
Estado-Membro, das entidades reguladoras 
referidas no artigo 22.°-A da Directiva 

1. A Rede de Reguladores será composta
por um representante, por Estado-Membro, 
das entidades reguladoras referidas no 
artigo 22.°-A da Directiva 2003/54/CE e no 
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2003/54/CE e no artigo 24.°-A da Directiva 
2003/55/CE e por um representante da 
Comissão, que não participará nas 
votações. As entidades reguladoras 
nacionais nomearão um suplente por 
Estado-Membro.

artigo 24.°-A da Directiva 2003/55/CE e 
por um representante da Comissão, que não 
participará nas votações. O Conselho de 
Administração da Rede será composto por 
estes representantes. As entidades 
reguladoras nacionais nomearão um 
suplente por Estado-Membro. Os suplentes 
apenas participarão nas reuniões para 
substituir um representante titular.

Or. fr

Alteração 189
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores elege um 
presidente e um vice-presidente de entre os 
seus membros. O vice-presidente 
substituirá o presidente sempre que este 
não esteja em condições de exercer as suas 
funções. Os mandatos do presidente e do 
vice-presidente terão uma duração de dois 
anos e meio e são renováveis. O mandato 
do presidente e o do vice-presidente 
terminarão, para todos os efeitos, no 
momento em que deixem de ser membros 
do Conselho de Reguladores. 

2. A Rede de Reguladores elege um 
presidente e um vice-presidente de entre os 
seus membros. O vice-presidente 
substituirá o presidente sempre que este 
não esteja em condições de exercer as suas 
funções. Os mandatos do presidente e do 
vice-presidente terão uma duração de dois 
anos e meio e são renováveis. O mandato 
do presidente e o do vice-presidente 
terminarão, para todos os efeitos, no 
momento em que deixem de ser membros 
da Rede de Reguladores. 

Or. fr

Alteração 190
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 3. O Conselho de Reguladores deliberará 
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por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

por maioria de dois terços dos seus 
membros. Os votos dos membros do 
Conselho de Reguladores serão 
ponderados em conformidade com os 
princípios aplicáveis às votações do 
Conselho, conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 205.º do Tratado.

Or. en

Justificação

As normas aplicáveis às votações do Conselho de Reguladores devem reflectir as do 
Conselho, uma vez que a ponderação dos votos reflecte melhor em que medida os membros 
do Conselho de Reguladores são afectados pelas suas decisões. 

Alteração 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços. Os votos são 
ponderados por analogia com a 
ponderação dos votos dos membros do 
Conselho nos termos do n.º 2 do artigo
205.º do Tratado.

Or. de

Justificação

Reforço da credibilidade da Agência.
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Alteração 192
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços. Os votos são 
ponderados por analogia com a 
ponderação dos votos dos membros do 
Conselho. 

Or. de

Justificação

Reforço da credibilidade da Agência.

Alteração 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria qualificada dos seus membros.
Cada membro ou suplente terá direito a um 
voto.

Or. en

Justificação

Um sistema de votação por maioria qualificada facilitará o processo decisional do Conselho 
de Administração.
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Alteração 194
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria simples dos seus membros.
Cada membro ou suplente terá direito a um 
voto.

Or. en

Alteração 195
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.ºs 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros presentes. Cada membro ou 
suplente terá direito a um voto.

4. O Conselho de Reguladores adoptará o 
seu regulamento interno.

4. O Conselho de Reguladores adoptará o 
seu regulamento interno. O regulamento 
interno estabelecerá em mais pormenor o 
processo de votação, nomeadamente as 
condições em que um membro pode agir 
em nome de outro e, se necessário, as 
regras em matéria de quórum. O 
regulamento interno pode prever métodos 
específicos de trabalho para a apreciação 
de questões que apareçam no âmbito das 
iniciativas de cooperação regional.

Or. en
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Alteração 196
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Reguladores deliberará 
por maioria de dois terços dos seus 
membros. Cada membro ou suplente terá 
direito a um voto.

3. A Rede de Reguladores deliberará por 
maioria de dois terços dos seus membros. 
Cada membro ou suplente terá direito a um 
voto.

Or. fr

Alteração 197
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Reguladores adoptará o 
seu regulamento interno. 

4. A Rede de Reguladores adoptará o seu 
regulamento interno.

Or. fr

Alteração 198
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Conselho de Reguladores actuará com 
independência e não solicitará nem 
receberá instruções de nenhum Governo de 
um Estado-Membro nem de qualquer 
entidade pública ou privada.

5. Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento e 
sem prejuízo dos seus membros agindo em 
nome da respectiva entidade reguladora, o 
Conselho de Reguladores actuará com 
independência e não solicitará nem 
receberá instruções de nenhum Governo de 
um Estado-Membro nem de qualquer 
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entidade pública ou privada.

Or. en

Alteração 199
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o
Conselho de Reguladores actuará com 
independência e não solicitará nem 
receberá instruções de nenhum Governo de 
um Estado-Membro nem de qualquer 
entidade pública ou privada.

5. Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, a 
Rede de Reguladores actuará com 
independência e não solicitará nem 
receberá instruções de nenhum Governo de 
um Estado-Membro nem de qualquer 
entidade pública ou privada.

Or. fr

Alteração 200
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Conselho de Reguladores actuará com 
independência e não solicitará nem 
receberá instruções de nenhum Governo de 
um Estado-Membro nem de qualquer 
entidade pública ou privada.

5. Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Conselho de Reguladores actuará com 
independência e não solicitará nem 
receberá instruções de nenhum Governo de 
um Estado-Membro nem de qualquer 
entidade privada.

Or. en
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Alteração 201
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O secretariado do Conselho de 
Reguladores será assegurado pela 
Agência.

6. A Rede de Reguladores nomeará o seu 
Director, organizará o seu Secretariado, 
elaborará o seu orçamento e decidirá da 
localização da sua sede.

Or. fr

Alteração 202
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem exortar o Presidente do Conselho 
de Reguladores a apresentar um relatório 
sobre o desempenho das suas funções.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deve ser responsável perante o Conselho e o Parlamento.

Alteração 203
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  6-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem exortar o Presidente do Conselho 
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de Reguladores a apresentar um relatório 
sobre o desempenho das suas funções.

Or. en

Justificação

A introdução da obrigatoriedade de apresentar um relatório garante que o Conselho de 
Reguladores é responsável perante o Conselho e o Parlamento. 

Alteração 204
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem exortar o Presidente do Conselho 
de Reguladores a apresentar um relatório 
sobre o desempenho das suas funções.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração consiste em assegurar que o Conselho de Reguladores seja 
responsável perante o Conselho e o Parlamento.

Alteração 205
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem exortar o Presidente do Conselho 
de Reguladores a apresentar um relatório 
sobre o desempenho das suas funções.
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Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a assegurar que o Conselho de Reguladores seja responsável 
perante o Conselho e o Parlamento.

Alteração 206
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem exortar o Presidente do Conselho 
de Reguladores a apresentar um relatório 
sobre o desempenho das suas funções.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a assegurar que o Conselho de Reguladores seja responsável 
perante o Conselho e o Parlamento.

Alteração 207
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem exortar o Presidente do Conselho 
de Reguladores a apresentar um relatório 
sobre o cumprimento das suas missões e 
obrigações.

Or. de
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Justificação

Com a presente alteração pretende-se assegurar que o Conselho de Reguladores preste 
contas perante o Conselho e a Comissão.

Alteração 208
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Parlamento Europeu e o 
Conselho podem exortar o Presidente do 
Conselho de Reguladores a apresentar um 
relatório sobre o cumprimento das suas 
missões e obrigações.

Or. de

Justificação

Com a presente alteração pretende-se assegurar que o Conselho de Reguladores preste 
contas perante o Conselho e a Comissão.

Alteração 209
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O presidente do Conselho de
Reguladores pode ser convidado em 
diferentes ocasiões pela comissão 
competente do Parlamento Europeu. O 
Presidente deve dirigir-se ao Parlamento 
no mínimo uma vez por ano.

Or. ro
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Justificação

O Conselho de Reguladores representa as entidades reguladoras nacionais da União e tem 
um papel importante na consecução dos objectivos energéticos da Comunidade. Neste 
contexto, o presidente do Conselho de Reguladores tem de manter um diálogo contínuo e 
eficiente com o Parlamento Europeu.

Alteração 210
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Funções do Conselho de Reguladores
1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita 
à execução das funções de direcção.
2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.
3. O Conselho de Reguladores aprovará, 
em conformidade com o n.º 4 do artigo 
10.º e o n.º 6 do artigo 14.º e em 
consonância com o projecto de orçamento 
estabelecido em conformidade com o n.º 1 
do artigo 20.º, o programa de trabalho da 
Agência para o ano seguinte e apresentá-
lo-á antes de 1 de Setembro para adopção 
pelo Conselho de Administração
4. O Conselho de Reguladores aprovará a 
secção distinta do relatório anual relativa 
às actividades de regulamentação tal 
como previsto no n.º 10 do artigo 10.° e no 
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n.º 8 do artigo 14.°.

Or. fr

Alteração 211
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção. O 
Director executará as suas funções em 
conformidade com as decisões do 
Conselho de Reguladores, o qual deverá 
ser o único órgão deliberatório da 
Agência em matéria de regulamentação.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores, na qualidade de único órgão deliberatório da Agência, adopta 
os pareceres, recomendações e decisões executados pelo Director, em conformidade com o 
n.º 3 do artigo 14.º.

É necessário que o Conselho de Reguladores desempenhe um papel formal e claramente 
definido na nomeação do Director, dado que este gere a Agência.
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Alteração 212
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
Além disso, o Conselho de Reguladores
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores dará o seu 
consentimento ao Director antes da 
adopção dos pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 
8.°. Além disso, o Conselho de 
Reguladores dará orientações, no seu 
domínio de competência, ao Director no 
que respeita à execução das funções de 
direcção. O Director executará as suas 
funções em conformidade com as decisões 
do Conselho de Reguladores, o qual 
deverá ser o único órgão deliberatório da 
Agência em matéria de regulamentação.

Or. en

Justificação

Trata-se de definir as responsabilidades.

Alteração 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores dará o seu 
consentimento ao Director antes da 
adopção dos pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 
8.°. Além disso, o Conselho de 
Reguladores dará orientações, no seu 
domínio de competência, ao Director no 
que respeita à execução das funções de 
direcção.
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Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com as responsabilidades do Director, conforme 
definidas no artigo 14.º do Regulamento, em especial com o seu n.º 3, em que se afirma que o 
Director adoptará pareceres, recomendações e decisões, que estarão sujeitos ao 
consentimento do Conselho de Reguladores.

Alteração 214
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores dará o seu 
consentimento ao Director antes da 
adopção dos pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 
8.°. Além disso, o Conselho de 
Reguladores dará orientações, no seu 
domínio de competência, ao Director no 
que respeita à execução das funções de 
direcção.

Or. en

Justificação

Conforme definido no n.º 3 do artigo 14.º, o Director adoptará pareceres, recomendações e 
decisões, que estarão sujeitos ao consentimento do Conselho de Reguladores.

Alteração 215
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 

1. O Conselho de Reguladores dará o seu 
consentimento ao Director antes da 



AM\716580PT.doc 21/68 PE404.630v01-00

PT

pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

adopção dos pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 
8.°. Além disso, o Conselho de 
Reguladores dará orientações, no seu 
domínio de competência, ao Director no 
que respeita à execução das funções de 
direcção.

Or. en

Justificação

Conforme definido no n.º 3 do artigo 14.º, o Director adoptará pareceres, recomendações e 
decisões, que estarão sujeitos ao consentimento do Conselho de Reguladores.

Alteração 216
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores concederá o 
seu parecer favorável ao Director antes da 
adopção dos pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 
8.°. Além disso, o Conselho de 
Reguladores dará orientações, no seu 
domínio de competência, ao Director no 
que respeita à execução das funções de 
direcção.

Or. de

Justificação

Tal como previsto no n.º 3 do artigo 14, o Director deverá adoptar pareceres, recomendações 
e decisões sob reserva de aprovação do Conselho de Reguladores.
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Alteração 217
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°. 
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores concederá o 
seu parecer favorável ao Director antes da 
adopção dos pareceres, recomendações e 
decisões referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 
8.°. Além disso, o Conselho de 
Reguladores dará orientações, no seu 
domínio de competência, ao Director no 
que respeita à execução das funções de 
direcção.

Or. de

Justificação

Tal como previsto no n.º 3 do artigo 14, o Director deverá adoptar pareceres, recomendações 
e decisões sob reserva de aprovação do Conselho de Reguladores.

Alteração 218
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer ao Director antes da adopção dos 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

1. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer, em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 14.º, ao Director antes da adopção 
dos pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
Além disso, o Conselho de Reguladores 
dará orientações, no seu domínio de 
competência, ao Director no que respeita à 
execução das funções de direcção.

Or. en
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Alteração 219
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.

2. O Conselho de Reguladores aprovará o 
candidato a nomear como Director em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 10.º e 
com o n.º 2 do artigo 13.º. Adoptará essa 
decisão por maioria de três quartos dos 
seus membros.

Or. en

Justificação

É necessário que o Conselho de Reguladores desempenhe um papel formal e claramente 
definido na nomeação do Director, dado que este gere a Agência e adopta os pareceres, as 
recomendações e as decisões desta última.

Alteração 220
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores emitirá um
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.

2. O Conselho de Reguladores aprovará o 
candidato a nomear como Director em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 10.º e 
com o n.º 2 do artigo 13.º. Adoptará essa 
decisão por maioria de três quartos dos 
seus membros.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores, na qualidade de único órgão deliberatório da Agência, adopta 
os pareceres, recomendações e decisões a que o Director dá execução, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 14.º.
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É necessário que o Conselho de Reguladores desempenhe um papel formal e claramente 
definido na nomeação do Director, dado que este gere a Agência.

Alteração 221
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.

2. O Conselho de Reguladores aprovará o 
candidato a nomear como Director em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 10.º e 
com o n.º 2 do artigo 13.º. Adoptará essa 
decisão por maioria de três quartos dos 
seus membros.

Or. en

Justificação

É necessário que o Conselho de Reguladores desempenhe um papel formal e claramente 
definido na nomeação do Director, dado que este gere a Agência e adopta os pareceres, as 
recomendações e as decisões desta última.

Alteração 222
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.

2. O Conselho de Reguladores aprovará o 
candidato a nomear como Director em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 10.º e 
com o n.º 2 do artigo 13.º. Adoptará essa 
decisão por maioria de três quartos dos 
seus membros.

Or. en
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Justificação

É necessário que o Conselho de Reguladores desempenhe um papel formal e claramente 
definido na nomeação do Director, dado que este gere a Agência e adopta os pareceres, as 
recomendações e as decisões desta última.

Alteração 223
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.

2. O Conselho de Reguladores dará a sua 
aprovação à designação do candidato 
como Director em conformidade com o n.º
1 do artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 
13.º. Adoptará essa decisão por maioria de 
três quartos dos seus membros.

Or. de

Justificação

O Conselho de Reguladores deve dispor de um papel claramente definido em relação à 
designação do Director, na medida em que este gere a Agência e aprova os pareceres, 
recomendações e decisões da Agência.

Alteração 224
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.

2. O Conselho de Reguladores dará a sua 
aprovação à designação do candidato 
como Director em conformidade com o n.º
1 do artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 
13.º. Adoptará essa decisão por maioria de 
três quartos dos seus membros.
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Or. de

Justificação

O Conselho de Reguladores deve dispor de um papel claramente definido em relação à 
designação do Director, na medida em que este gere a Agência e aprova os pareceres, 
recomendações e decisões da Agência.

Alteração 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Reguladores emitirá um 
parecer sobre o candidato a nomear como 
Director em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 10.º e com o n.º 2 do artigo 13.º. 
Adoptará essa decisão por maioria de três 
quartos dos seus membros.

2. O Conselho de Reguladores proporá ao 
Parlamento Europeu uma lista com um 
mínimo de dois candidatos e um máximo 
de três candidatos a nomear como Director 
em conformidade com o n.º 2 do artigo 
13.º. Adoptará essa decisão por maioria 
de três quartos dos seus membros.

Or. en

Justificação

Para equilibrar os poderes na estrutura actual da Agência, a lista de dois a três candidatos é 
proposta pelo Conselho de Reguladores, e não pela Comissão. O Parlamento Europeu 
procederá, em seguida, à votação sobre a nomeação do Director.

Alteração 226
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Director
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1. A Agência será gerida pelo seu 
Director, que será independente no 
exercício das suas funções. Sem prejuízo 
das competências respectivas da 
Comissão, do Conselho de Administração 
e do Conselho de Reguladores, o Director 
não deve solicitar nem receber instruções 
de nenhum Governo ou organismo.
2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um 
convite à manifestação de interesse. Antes 
de ser nomeado, o candidato seleccionado 
pelo Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros.
3. O mandato do Director será de cinco 
anos. No decurso dos nove meses que 
antecedem o termo desse período, a 
Comissão procederá a uma avaliação. No 
âmbito da avaliação, a Comissão 
examinará nomeadamente:
(a) O modo como o Director 
desempenhou as suas funções;
(b) As atribuições e necessidades da 
Agência nos anos seguintes.
4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos.
5. O Conselho de Administração 
informará o Parlamento Europeu da sua 
intenção de renovar o mandato do 
Director. No prazo de um mês antes da 
renovação do seu mandato, o Director 
pode ser convidado a proferir uma 
declaração perante a comissão 
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competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus 
membros.
6. Se o mandato não for renovado, o 
Director permanece em funções até à 
nomeação do seu sucessor.
7. O Director só pode ser demitido das 
suas funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do 
Conselho de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.
8. O Parlamento e o Conselho podem 
convidar o Director a apresentar um 
relatório sobre o exercício das suas 
funções.

Or. fr

Alteração 227
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que será independente no exercício das 
suas funções. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de 
nenhum Governo ou organismo.

1. A Agência será gerida pelo seu Director,
que actuará em conformidade com as 
decisões adoptadas pelo Conselho de 
Reguladores. Sem prejuízo das 
competências respectivas do Conselho de 
Administração e do Conselho de 
Reguladores, o Director não deve solicitar 
nem receber instruções da Comissão, de 
um Governo ou de um organismo.

Or. en

Justificação

O Director exercerá as suas funções em conformidade com as decisões adoptadas pelo 
Conselho de Reguladores, que deverá ser o único órgão deliberatório da Agência para as 
questões de regulação. Convém deixar claro que o Director não pode solicitar nem receber 
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instruções da Comissão.

Alteração 228
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que será independente no exercício das 
suas funções. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo ou organismo.

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que actuará em conformidade com as 
decisões adoptadas pelo Conselho de 
Reguladores. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo ou organismo.

Or. en

Justificação

O Director exercerá as suas funções em conformidade com as decisões adoptadas pelo 
Conselho de Reguladores, que deverá ser o único órgão deliberatório da Agência para as 
questões de regulação.

Alteração 229
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que será independente no exercício das 
suas funções. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo ou organismo.

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que actuará em conformidade com as 
decisões adoptadas pelo Conselho de 
Reguladores. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
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Governo ou organismo.

Or. en

Justificação

O Director exercerá as suas funções em conformidade com as decisões adoptadas pelo 
Conselho de Reguladores, que deverá ser o único órgão deliberatório da Agência para as 
questões de regulação.

Alteração 230
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que será independente no exercício das 
suas funções. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo ou organismo.

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que exercerá as suas funções em 
conformidade com as decisões do 
Conselho de Reguladores. Sem prejuízo 
das competências respectivas da Comissão, 
do Conselho de Administração e do 
Conselho de Reguladores, o Director não 
deve solicitar nem receber instruções de
nenhum Governo ou organismo.

Or. de

Justificação

O Director deveria desempenhar as suas missões de acordo com as decisões aprovadas pelo 
Conselho de Reguladores, que deveria constituir o único órgão de decisão da Agência no que 
diz respeito a questões regulamentares.
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Alteração 231
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que será independente no exercício das 
suas funções. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo ou organismo.

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que exercerá as suas funções em 
conformidade com as decisões do 
Conselho de Reguladores. Sem prejuízo 
das competências respectivas da Comissão, 
do Conselho de Administração e do 
Conselho de Reguladores, o Director não 
deve solicitar nem receber instruções de 
nenhum Governo ou organismo.

Or. de

Justificação

O Director deveria desempenhar as suas missões de acordo com as decisões aprovadas pelo 
Conselho de Reguladores, que deveria constituir o único órgão de decisão da Agência no que 
diz respeito a questões regulamentares.

Alteração 232
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que será independente no exercício das 
suas funções. Sem prejuízo das 
competências respectivas da Comissão, do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores, o Director não deve 
solicitar nem receber instruções de nenhum 
Governo ou organismo.

1. A Agência será gerida pelo seu Director, 
que actuará em conformidade com os 
pareceres do Conselho de Reguladores. 
Sem prejuízo dos papéis respectivos do 
Conselho de Administração e do Conselho 
de Reguladores em relação às funções do 
Director, o Director não deve solicitar nem 
receber instruções de nenhum Governo ou 
organismo.

Or. en
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Alteração 233
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros.

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração após aprovação do 
Conselho de Reguladores, com base no 
seu mérito, competências e experiência, de 
uma lista de pelo menos três candidatos 
propostos pela Comissão, na sequência de 
um convite público à manifestação de 
interesse. Antes de ser nomeado, o 
candidato seleccionado pelo Conselho de 
Administração pode ser convidado a 
proferir uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus membros.

Or. en

Alteração 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um 
convite à manifestação de interesse. Antes 
de ser nomeado, o candidato seleccionado 
pelo Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros.

2. O Director é nomeado pelo Parlamento 
Europeu, com base no seu mérito, 
competências e experiência relevantes 
para o sector da energia, de uma lista com 
um mínimo de dois candidatos e um 
máximo de três candidatos propostos pelo 
Conselho de Reguladores, na sequência de 
um convite à manifestação de interesse.
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Or. en

Justificação

Para equilibrar os poderes na estrutura actual da Agência, a lista de dois a três candidatos é 
proposta pelo Conselho de Reguladores, e não pela Comissão. O Parlamento Europeu 
procederá, em seguida, à votação sobre a nomeação do Director.

Alteração 235
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros.

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência no sector da 
energia, de uma lista de pelo menos dois 
candidatos propostos pela Comissão, na 
sequência de um convite à manifestação de 
interesse e depois de solicitar a aprovação 
do Conselho de Reguladores. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros.

Or. en

Alteração 236
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência no domínio da 
energia, de uma lista de pelo menos dois 
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pela Comissão, na sequência de um 
convite à manifestação de interesse. Antes 
de ser nomeado, o candidato seleccionado 
pelo Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros. 

candidatos propostos pela Comissão, 
depois de ouvido o parecer do Conselho 
de Reguladores. Antes de ser nomeado, o 
candidato seleccionado pelo Conselho de 
Administração pode ser convidado a 
proferir uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus membros. 

Or. ro

Justificação

O Conselho de Reguladores está na melhor posição para verificar a experiência e os 
conhecimentos dos candidatos no domínio da energia para o lugar de Director da Agência.

Alteração 237
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros.

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse e depois de 
solicitar a aprovação do Conselho de 
Reguladores. Antes de ser nomeado, o 
candidato seleccionado pelo Conselho de 
Administração pode ser convidado a 
proferir uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus membros.

Or. en

Justificação

É necessário que o Conselho de Reguladores desempenhe um papel formal e claramente 
definido na nomeação do Director, dado que este gere a Agência.
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Alteração 238
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base no seu mérito, 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos dois candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a proferir uma declaração 
perante a comissão competente do 
Parlamento e responder a perguntas 
formuladas pelos seus membros.

2. O Director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base nas suas 
competências e experiência, de uma lista 
de pelo menos cinco candidatos propostos 
pela Comissão, na sequência de um convite 
à manifestação de interesse. Antes de ser 
nomeado, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração profere uma
declaração uma declaração perante a 
comissão competente do Parlamento e 
responde a perguntas formuladas pelos 
seus membros. O Parlamento Europeu 
pode vetar a designação do candidato.

Or. de

Justificação

Trata-se de reforçar o papel do Parlamento e a independência da Agência.

Alteração 239
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.ºs 3 - 4

Texto da Comissão Alteração

3. O mandato do Director será de cinco 
anos. No decurso dos nove meses que 
antecedem o termo desse período, a 
Comissão procederá a uma avaliação. No 
âmbito da avaliação, a Comissão 
examinará nomeadamente:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

(a) O modo como o Director desempenhou 
as suas funções;

(a) O modo como o Director desempenhou 
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as suas funções;
(b) As atribuições e necessidades da 
Agência nos anos seguintes. 

(b) As atribuições e necessidades da 
Agência nos anos seguintes.

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos.

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e o 
parecer do Conselho de Reguladores 
sobre esta avaliação e apenas nos casos em 
que as atribuições e necessidades da 
Agência o justifiquem, pode renovar o 
mandato do Director uma vez por um 
período não superior a três anos.

Or. en

Alteração 240
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.
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Alteração 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão,
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos.

4. O Parlamento Europeu, após consulta 
do Conselho de Reguladores e do 
Conselho de Administração, tendo em 
conta o relatório de avaliação e apenas nos 
casos em que as atribuições e necessidades 
da Agência o justifiquem, pode renovar o 
mandato do Director uma vez por um 
período não superior a três anos.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu pode renovar uma vez o mandato do Director depois de consultar o 
Conselho de Administração e o Conselho de Reguladores. Quando tal decisão tiver de ser 
tomada, o relatório de avaliação da Comissão deverá igualmente ser tido em conta.

Alteração 242
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos.

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão e 
depois de consultar o Conselho de 
Reguladores e de tomar plenamente em 
consideração o seu parecer, tendo em 
conta o relatório de avaliação e apenas nos 
casos em que as atribuições e necessidades 
da Agência o justifiquem, pode renovar o 
mandato do Director uma vez por um 
período não superior a três anos.

Or. en
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Justificação

O Conselho de Reguladores deve ser consultado sobre a renovação do mandato do Director e 
sobre a sua eventual demissão.

Alteração 243
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos.

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão e 
depois de consultar o Conselho de 
Reguladores e de tomar plenamente em 
consideração o seu parecer, tendo em 
conta o relatório de avaliação e apenas nos 
casos em que as atribuições e necessidades 
da Agência o justifiquem, pode renovar o 
mandato do Director uma vez por um 
período não superior a três anos.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deve ser consultado sobre a renovação do mandato do Director.

Alteração 244
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão e 
após ter consultado e tido em especial 
consideração o parecer do Conselho de 
Reguladores, tendo em conta o relatório de 
avaliação e apenas nos casos em que as 
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vez por um período não superior a três 
anos.

atribuições e necessidades da Agência o 
justifiquem, pode renovar o mandato do 
Director uma vez por um período não 
superior a três anos.

Or. de

Justificação

O Conselho de Reguladores deveria ser consultado relativamente a qualquer prorrogação do 
mandato do Director.

Alteração 245
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
tendo em conta o relatório de avaliação e 
apenas nos casos em que as atribuições e 
necessidades da Agência o justifiquem, 
pode renovar o mandato do Director uma 
vez por um período não superior a três 
anos.

4. O Conselho de Administração, 
deliberando sob proposta da Comissão e 
após ter consultado e tido em especial 
consideração o parecer do Conselho de 
Reguladores, tendo em conta o relatório de 
avaliação e apenas nos casos em que as 
atribuições e necessidades da Agência o 
justifiquem, pode renovar o mandato do 
Director uma vez por um período não 
superior a três anos.

Or. de

Justificação

O Conselho de Reguladores deveria ser consultado relativamente a qualquer prorrogação do 
mandato do Director.
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Alteração 246
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Administração 
informará o Parlamento Europeu da sua 
intenção de renovar o mandato do 
Director. No prazo de um mês antes da 
renovação do seu mandato, o Director 
pode ser convidado a proferir uma 
declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus 
membros.

Suprimido

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho de Administração 
informará o Parlamento Europeu da sua 
intenção de renovar o mandato do 
Director. No prazo de um mês antes da 
renovação do seu mandato, o Director 
pode ser convidado a proferir uma 
declaração perante a comissão 
competente do Parlamento e responder a 
perguntas formuladas pelos seus 
membros.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Cabe ao Parlamento Europeu tomar uma decisão sobre a renovação do mandato do Director 
depois de consultar o Conselho de Administração e o Conselho de Reguladores.

Alteração 248
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o mandato não for renovado, o
Director permanece em funções até à 
nomeação do seu sucessor.

6. O Director permanece em funções até à 
nomeação do seu sucessor.

Or. de

Justificação

Reforço da credibilidade da Agência.

Alteração 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Parlamento 
Europeu, após aprovação do Conselho de 
Reguladores. O Parlamento Europeu
adopta essa decisão por maioria de dois 
terços dos seus membros.

Or. en

Justificação

Cabe ao Parlamento Europeu tomar uma decisão sobre a demissão do Director, após 
aprovação do Conselho de Reguladores. Esta decisão será tomada por maioria de apenas 
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dois terços.

Alteração 250
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após aprovação do 
Conselho de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

Or. en

Alteração 251
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após aprovação do 
Conselho de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deve ser consultado sobre a renovação do mandato do Director e 
sobre a sua eventual demissão.
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Alteração 252
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após aprovação do 
Conselho de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

Or. en

Justificação

Esta alteração estabelece o requisito segundo o qual o Conselho de Reguladores deve dar a 
sua aprovação antes da nomeação do Director. Este requisito deve ser igualmente aplicável à 
demissão deste último.

Alteração 253
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após parecer favorável 
prévio do Conselho de Reguladores. O 
Conselho de Administração adopta essa 
decisão por maioria de três quartos dos 
seus membros.

Or. de

Justificação

A presente alteração complementa alterações que estipulavam que o Conselho de 
Reguladores deveria dar o seu parecer favorável à designação do Director, o mesmo devendo 
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aplicar-se à sua demissão. 

Alteração 254
Hannes Swoboda

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após parecer favorável 
prévio do Conselho de Reguladores. O 
Conselho de Administração adopta essa 
decisão por maioria de três quartos dos 
seus membros.

Or. de

Justificação

A presente alteração complementa alterações que estipulavam que o Conselho de 
Reguladores deveria dar o seu parecer favorável à designação do Director, o mesmo devendo 
aplicar-se à sua demissão. 

Alteração 255
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das 
suas funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das 
suas funções por decisão do Conselho de 
Administração, após acordo do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

Or. en
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Alteração 256
Nikolaos Vakalis

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das 
suas funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das 
suas funções por decisão do Conselho de 
Administração, após acordo do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores deve desempenhar um papel bem definido na demissão do 
Director, uma vez que este gere a Agência e adopta os pareceres, recomendações e decisões 
da Agência.

Alteração 257
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros.

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos votos.

Or. de

Justificação

Adaptação a uma alteração anterior.
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Alteração 258
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de três quartos dos seus membros. 

7. O Director só pode ser demitido das suas 
funções por decisão do Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Reguladores. O Conselho de 
Administração adopta essa decisão por 
maioria de dois terços dos membros
presentes. 

Or. ro

Justificação

O n.º 4 do artigo 9.º especifica que as decisões do Conselho de Administração são adoptadas 
por uma maioria de dois terços dos membros presentes.

Alteração 259
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Parlamento e o Conselho podem 
convidar o Director a apresentar um 
relatório sobre o exercício das suas 
funções.

Suprimido.

Or. en

Justificação

Suprime-se o n.º 8 do artigo 13 porque a responsabilidade da Agência é garantida pelo n.º 6 
do artigo 11 (novo).
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Alteração 260
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Funções do Director

1. O Director será responsável por 
assegurar a representação da Agência e 
será encarregado da sua gestão.
2. O Director preparará os trabalhos do 
Conselho de Administração. Participará, 
sem direito de voto, nos trabalhos do 
Conselho de Administração.
3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.
4. O Director será responsável pela 
execução do programa de trabalho anual 
da Agência sob a orientação do Conselho 
de Reguladores e sob o controlo 
administrativo do Conselho de 
Administração.
5. O Director tomará as medidas 
necessárias, nomeadamente a adopção de 
instruções administrativas internas e a 
publicação de anúncios, para assegurar o 
funcionamento da Agência de um modo 
conforme com o presente regulamento.
6. Todos os anos o Director preparará um 
projecto de programa de trabalho da 
Agência para o ano seguinte e apresentá-
lo-á ao Conselho de Administração e à 
Comissão antes de 30 de Junho.
7. O Director preparará o mapa 
previsional das receitas e despesas da 
Agência em aplicação do artigo 20.º e 
executará o orçamento da Agência em 
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aplicação do artigo 21.º.
8. Todos os anos o Director elaborará um 
projecto de relatório anual contendo uma 
secção relativa às actividades de 
regulamentação da Agência e uma secção 
sobre as questões financeiras e 
administrativas.
9. O Director exercerá, relativamente ao 
pessoal da Agência, os poderes previstos 
no n.º 3 do artigo 25.º.

Or. fr

Alteração 261
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.

3. O Director executará os pareceres, 
recomendações e decisões referidos nos 
artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°, depois da sua 
aprovação pelo Conselho de Reguladores, 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 12.

Or. en

Justificação

O Director deve executar os pareceres, as recomendações e, sobretudo, as decisões do 
Conselho de Reguladores para que possam ser aplicadas na prática.

Alteração 262
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva da aprovação do Conselho 3. O Director adoptará os pareceres, 
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de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.

recomendações e decisões referidos nos 
artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.° que tenham obtido 
a aprovação do Conselho de Reguladores.

Or. en

Alteração 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en

Justificação

O Director deve executar os pareceres, as recomendações e, sobretudo, as decisões do 
Conselho de Reguladores para que possam ser aplicadas na prática.

Alteração 264
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en
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Alteração 265
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva da aprovação do Conselho 
de Reguladores, o Director adoptará os 
pareceres, recomendações e decisões 
referidos nos artigos 5.º, 6.°, 7.° e 8.°.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en

Justificação

O Director deve executar os pareceres, as recomendações e, sobretudo, as decisões do 
Conselho de Reguladores para que possam ser aplicadas na prática.

Alteração 266
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Todos os anos o Director preparará um 
projecto de programa de trabalho da 
Agência para o ano seguinte e apresentá-
lo-á ao Conselho de Administração e à 
Comissão antes de 30 de Junho.

6. Todos os anos o Director preparará um 
projecto de programa de trabalho da 
Agência para o ano seguinte e apresentá-
lo-á para adopção ao Conselho de 
Administração e para conhecimento ao 
Conselho de Reguladores, à comissão 
competente do Parlamento Europeu e à 
Comissão antes de 30 de Setembro.

Or. ro

Justificação

O programa de trabalho deve ser aprovado e adoptado pelo Conselho de Administração e 
apresentado tanto à Comissão como à comissão competente do Parlamento Europeu.
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Alteração 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 14 – nº 6

Texto da Comissão Alteração

6. Todos os anos o Director preparará um 
projecto de programa de trabalho da 
Agência para o ano seguinte e apresentá-
lo-á ao Conselho de Administração e à 
Comissão antes de 30 de Junho.

6. Todos os anos o Director preparará um 
projecto de programa de trabalho da 
Agência para o ano seguinte e apresentá-
lo-á ao Conselho de Administração, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão antes 
de 30 de Junho.

Or. en

Justificação

É importante um controlo democrático dos programas de trabalho da Agência.

Alteração 268
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º A

Grupo Permanente de Agentes do 
Mercado 
1. O Director criará um Grupo 
permanente de agentes do mercado, 
composto por peritos em representação 
das partes interessadas relevantes, em 
particular dos operadores das redes de 
produção, abastecimento, comercialização 
e distribuição, bem como especialistas 
académicos nos mesmos domínios. O 
Director decidirá quais os procedimentos 
aplicáveis ao número, composição e 
nomeação dos membros e ao 
funcionamento do grupo.
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2. O Grupo será presidido pelo Director. 
O mandato dos seus membros terá uma 
duração de dois anos e meio. Os membros 
do Grupo não podem ser membros do 
Conselho de Administração nem do 
Conselho de Reguladores.
3. Os representantes da Comissão têm o 
direito de estar presentes nas reuniões e 
participar nos trabalhos do Grupo.
4. O Grupo aconselha o Director no 
desempenho das funções que lhe são 
cometidas pelo presente Regulamento, na 
elaboração de propostas relativas às 
partes relevantes do programa de trabalho 
da Agência e na comunicação com as 
partes interessadas sobre todas as 
questões relacionadas com o programa de 
trabalho.

Or. en

Justificação

Para que seja possível estabelecer regras técnicas e comerciais adequadas, os agentes do 
mercado devem ser estreitamente associados ao trabalho da Agência.

Alteração 269
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14º-B
Grupo Permanente de Consumidores

1. O Director criará um Grupo 
Permanente de Consumidores, composto 
por representantes dos consumidores. O 
Director decidirá quais os procedimentos 
aplicáveis ao número, composição e 
nomeação dos membros e ao 
funcionamento do grupo.
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2. O Grupo será presidido pelo Director. 
O mandato dos seus membros terá uma 
duração de dois anos e meio. Os membros 
do Grupo não podem ser membros do 
Conselho de Administração nem do 
Conselho de Reguladores.
3. Os representantes da Comissão têm o 
direito de estar presentes nas reuniões e 
participar nos trabalhos do Grupo.
4. O Grupo aconselha o Director no 
desempenho das funções que lhe são 
cometidas pelo presente Regulamento, na 
elaboração de propostas relativas às 
partes relevantes do programa de trabalho 
da Agência e na comunicação com os 
consumidores sobre todas as questões 
relacionadas com o programa de 
trabalho. O Grupo garantirá a defesa 
adequada dos interesses dos 
consumidores a nível europeu e terá por 
missão aconselhar, informar e 
representar as organizações de 
consumidores. O Grupo apoiará a 
Comissão e as agências de regulação 
nacionais no controlo da eficácia das 
medidas destinadas a combater a pobreza 
energética e dos regimes tarifários 
praticados nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Para garantir a protecção dos interesses dos consumidores os seus representantes devem ser 
estreitamente associados ao trabalho da Agência. O Grupo Permanente de Consumidores 
deve ser independente do Grupo Permanente de Agentes do Mercado, para que os 
consumidores possam ser bem representados enquanto intervenientes no mercado.
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Alteração 270
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Câmara de Recurso será composta por 
seis membros e seis suplentes 
seleccionados de entre os actuais ou 
antigos quadros superiores das entidades 
reguladoras nacionais, autoridades de 
concorrência ou outras instituições 
nacionais ou comunitárias com experiência 
relevante no sector da energia. A Câmara 
de Recurso designará o seu presidente. As 
decisões da Câmara de Recurso serão 
adoptadas por maioria qualificada de, pelo 
menos, quatro dos seus seis membros. A 
Câmara de Recurso será convocada sempre 
que necessário.

1. A Câmara de Recurso será composta por 
quatro membros e quatro suplentes de 
diferentes Estados-Membros e 
seleccionados de entre os actuais ou 
antigos quadros superiores das entidades 
reguladoras nacionais, autoridades de 
concorrência ou outras instituições 
nacionais ou comunitárias com experiência 
relevante no sector da energia. A Câmara 
de Recurso designará o seu presidente. As 
decisões da Câmara de Recurso serão 
adoptadas por maioria qualificada de, pelo 
menos, três dos seus quatro membros. A 
Câmara de Recurso será convocada sempre 
que necessário.

Or. ro

Justificação

A Câmara de Recurso deve ser constituída por um número adequado de pessoas a fim de 
realizar as tarefas e as atribuições mencionadas no regulamento. É necessário que os oito 
membros (quatro efectivos e quatro suplentes) provenham de diferentes países para 
assegurar uma representação equilibrada dos Estados-Membros da União e a máxima 
transparência.

Alteração 271
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
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Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores.

Administração, por proposta 
conjuntamente acordada entre o 
Conselho e a Comissão, na sequência de 
um convite à manifestação de interesse, 
após consulta do Conselho de Reguladores.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 272
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 15 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores.

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, com base numa proposta 
da Comissão e do Parlamento Europeu, na 
sequência de um convite à manifestação de 
interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração ao n.º 1 do artigo 9, o Parlamento também dever ter um 
papel a desempenhar na nomeação dos membros da Câmara de Recurso.
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Alteração 273
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores.

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Parlamento 
Europeu, por proposta da Comissão, na 
sequência de um convite à manifestação de 
interesse, após consulta da Rede de 
Reguladores.

Or. fr

Alteração 274
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 15 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite à manifestação 
de interesse, após consulta do Conselho de 
Reguladores.

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, por proposta da Comissão, 
na sequência de um convite público à 
manifestação de interesse, após consulta do 
Conselho de Reguladores.

Or. en

Justificação

Um considerando poderia indicar que, em nome da continuidade, o processo de nomeação ou 
recondução dos membros da Câmara de Recurso deve permitir a renovação parcial deste 
órgão.
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Alteração 275
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. O seu 
mandato é renovável. Os membros da 
Câmara de Recurso serão independentes na 
tomada de decisões; não aceitarão 
quaisquer instruções. Não podem exercer 
nenhuma outra função na Agência, no 
seu Conselho de Administração ou no seu 
Conselho de Reguladores. Um membro da 
Câmara de Recurso não pode ser demitido 
das suas funções durante o mandato, 
excepto se tiver cometido uma falta grave 
e se o Conselho de Administração, após 
obtenção do parecer do Conselho de 
Reguladores, tomar uma decisão nesse 
sentido.

3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. O seu 
mandato é renovável. Os membros da 
Câmara de Recurso serão independentes na 
tomada de decisões; não aceitarão 
quaisquer instruções.

Or. fr

Alteração 276
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. O seu 
mandato é renovável. Os membros da 
Câmara de Recurso serão independentes na 
tomada de decisões; não aceitarão 
quaisquer instruções. Não podem exercer 
nenhuma outra função na Agência, no seu 
Conselho de Administração ou no seu 
Conselho de Reguladores. Um membro da 
Câmara de Recurso não pode ser demitido 
das suas funções durante o mandato, 

3. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de seis anos. Os 
membros da Câmara de Recurso serão 
independentes na tomada de decisões; não 
aceitarão quaisquer instruções. Não podem 
exercer nenhuma outra função na Agência, 
no seu Conselho de Administração ou no 
seu Conselho de Reguladores. Um membro 
da Câmara de Recurso não pode ser 
demitido das suas funções durante o 
mandato, excepto se tiver cometido uma 



PE404.630v01-00 58/68 AM\716580PT.doc

PT

excepto se tiver cometido uma falta grave e 
se o Conselho de Administração, após 
obtenção do parecer do Conselho de 
Reguladores, tomar uma decisão nesse 
sentido.

falta grave e se o Conselho de 
Administração, após obtenção do parecer 
do Conselho de Reguladores, tomar uma 
decisão nesse sentido.

Or. de

Justificação

Reforço da independência da Agência.

Alteração 277
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a Agência não tomar uma decisão,
pode ser instaurado um processo por 
denegação de justiça no Tribunal de 
Primeira Instância ou no Tribunal de 
Justiça em conformidade com o artigo 
232.º do Tratado.

Suprimido

Or. fr

Alteração 278
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência tomará as medidas 
necessárias à execução do acórdão do 
Tribunal de Primeira Instância ou do 
Tribunal de Justiça.

3. A Rede de Reguladores tomará as 
medidas necessárias à execução do acórdão 
do Tribunal de Primeira Instância ou do 
Tribunal de Justiça.

Or. fr
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Alteração 279
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) da contribuição voluntária dos 
Estados-Membros ou das suas entidades 
reguladoras;

Suprimido.

Or. en

Justificação

A alínea c) tem de ser suprimida para garantir uma verdadeira transparência e a 
independência da Agência.

Alteração 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) da contribuição voluntária dos 
Estados-Membros ou das suas entidades 
reguladoras;

(c) recursos reunidos pelas entidades 
reguladoras nacionais para a sua 
cooperação ao nível da União Europeia;

Or. en

Justificação

Para garantir a total autonomia e a independência da Agência, esta deve dispor de um 
orçamento próprio. Consequentemente, deve evitar-se que os Estados-Membros contribuam 
de forma diferente e voluntária.
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Alteração 281
Lena Ek

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) da contribuição voluntária dos Estados-
Membros ou das suas entidades 
reguladoras;

(c) da contribuição voluntária dos Estados-
Membros ou das suas entidades 
reguladoras, tal como refere o n.º 6 do 
Artigo 10;

Or. en

Justificação

Um considerando poderia indicar que, em nome da continuidade, o processo de nomeação ou 
recondução dos membros da Câmara de Recurso deve permitir a renovação parcial deste 
órgão.

Alteração 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) qualquer método de financiamento 
alternativo proposto, nomeadamente a 
aplicação de uma taxa aos fluxos de 
electricidade e gás;

Or. en

Justificação

Para garantir a total autonomia e a independência da Agência, esta deve dispor de um 
orçamento próprio. Consequentemente, a Agência deve poder procurar métodos de 
financiamento alternativos.
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Alteração 283
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em 15 de Fevereiro de 
cada ano, o Director elaborará um 
anteprojecto de orçamento, que incluirá as 
despesas de funcionamento e o programa 
de trabalho previsto para o exercício 
seguinte, e enviá-lo-á ao Conselho de 
Administração, juntamente com o quadro 
dos efectivos previstos. Todos os anos, o 
Conselho de Administração estabelecerá, 
com base num projecto elaborado pelo 
Director, o mapa previsional das receitas e 
despesas da Agência para o exercício 
seguinte. Esse mapa previsional, que 
incluirá um projecto de quadro do pessoal, 
será transmitido pelo Conselho de 
Administração à Comissão, o mais tardar 
em 31 de Março. Antes da adopção do 
mapa previsional, o projecto elaborado 
pelo Director será transmitido ao 
Conselho de Reguladores, que pode emitir 
um parecer sobre o projecto.

1. O mais tardar em 15 de Fevereiro de 
cada ano, o Director elaborará um 
anteprojecto de orçamento, que incluirá as 
despesas de funcionamento e o programa 
de trabalho previsto para o exercício 
seguinte, e enviá-lo-á ao Conselho de 
Administração da Rede, juntamente com o 
quadro dos efectivos previstos. Todos os 
anos, o Conselho de Administração 
estabelecerá, com base num projecto 
elaborado pelo Director, o mapa 
previsional das receitas e despesas para o 
exercício seguinte. Esse mapa previsional, 
que incluirá um projecto de quadro do 
pessoal, será transmitido pelo Conselho de 
Administração à Comissão, o mais tardar 
em 31 de Março. 

Or. fr

Alteração 284
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade orçamental adoptará o 
quadro de pessoal da Agência.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 285
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Pessoal

1. O Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
adoptadas conjuntamente pelas 
instituições das Comunidades Europeias 
para efeitos de aplicação desse estatuto e 
desse regime serão aplicáveis ao pessoal 
da Agência. 
2. O Conselho de Administração 
adoptará, com o acordo da Comissão, as 
medidas de execução necessárias em 
conformidade com as disposições 
previstas no artigo 110.º do Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades 
Europeias.
3. Em relação ao seu pessoal, a Agência 
exercerá os poderes conferidos à 
autoridade investida de poder de 
nomeação pelo Estatuto dos Funcionários 
das Comunidades Europeias e à 
autoridade habilitada a celebrar contratos 
pelo regime aplicável aos outros agentes 
das Comunidades Europeias.
4. O Conselho de Administração pode 
adoptar disposições destinadas a permitir 
que peritos nacionais dos Estados-
Membros trabalhem na Agência em 
regime de destacamento.

Or. fr
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Alteração 286
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
adoptadas conjuntamente pelas instituições 
das Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação desse estatuto e desse regime 
serão aplicáveis ao pessoal da Agência.

1. O Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias, o regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
adoptadas conjuntamente pelas instituições 
das Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação desse estatuto e desse regime 
serão aplicáveis ao pessoal da Agência. Em 
conformidade com o n.º 1 do Artigo 13, a 
aplicação do Estatuto dos Funcionários 
não prejudica as competências exclusivas 
do Conselho de Administração e do 
Conselho de Reguladores no que diz 
respeito às instruções ao Director.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração ao n.º 1 do Artigo 13, deve ficar claro que a 
independência do Director relativamente à Comissão não pode ser posta em causa pela 
aplicação do Estatuto dos Funcionários.

Alteração 287
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A responsabilidade pessoal a nível 
pecuniário e disciplinar do pessoal 
perante a Agência reger-se-á pelas regras 
aplicáveis ao pessoal da Agência.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Conselho de Administração, o 
Conselho de Reguladores e a Câmara de 
Recurso publicarão no sítio Web da 
Agência pelo menos a ordem do dia, os 
documentos de base e as actas de todas as 
reuniões.

Or. en

Justificação

As ordens do dia e as actas das reuniões de todos estes órgãos devem ser publicadas no sítio 
Web da Agência dentro de determinados prazos. Os membros destes órgãos devem ter o 
direito de publicar opiniões diferentes.

Alteração 289
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Participação de países terceiros Suprimido
A Agência estará aberta à participação de 
Estados que não sejam membros da 
União Europeia e que tenham concluído 
com a Comunidade acordos nesse sentido. 
No âmbito das disposições pertinentes 
desses acordos, serão celebrados 
convénios que definirão, nomeadamente, 
a natureza, o âmbito e as modalidades de 
participação desses países nos trabalhos 
da Agência, incluindo disposições 
relativas às contribuições financeiras e ao 
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pessoal.

Or. de

Justificação

O âmbito da Agência deveria estar circunscrito ao mercado interno da UE.

Alteração 290
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Avaliação

1. A Comissão levará a efeito uma 
avaliação das actividades da Agência. 
Essa avaliação incidirá nos resultados 
alcançados pela Agência e nos seus 
métodos de trabalho, em relação ao 
objectivo, mandato e funções definidos no 
presente regulamento e nos seus 
programas de trabalho anuais.
2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho o 
mais tardar quatro anos após a entrada 
em funções do primeiro director. Em 
seguida, a Comissão apresentará um 
relatório de avaliação pelo menos de 
cinco em cinco anos.

Or. fr
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Alteração 291
Eugenijus Maldeikis

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho o mais tardar 
quatro anos após a entrada em funções do 
primeiro director. Em seguida, a Comissão 
apresentará um relatório de avaliação pelo 
menos de cinco em cinco anos.

2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho o mais tardar 
quatro anos após a entrada em funções do 
primeiro director. Em seguida, a Comissão 
apresentará um relatório de avaliação pelo 
menos de cinco em cinco anos, depois de 
ter também apresentado um relatório de 
actividades intercalar após dois anos e 
meio.

Or. lt

Alteração 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho o mais tardar 
quatro anos após a entrada em funções do 
primeiro director. Em seguida, a Comissão 
apresentará um relatório de avaliação pelo 
menos de cinco em cinco anos.

2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho o mais tardar três
anos após a entrada em funções do 
primeiro director. Em seguida, a Comissão 
apresentará um relatório de avaliação pelo 
menos de três em três anos.

Or. en

Justificação

Avaliação mais regular do trabalho da Agência. 
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Alteração 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho o mais tardar 
quatro anos após a entrada em funções do 
primeiro director. Em seguida, a Comissão 
apresentará um relatório de avaliação pelo 
menos de cinco em cinco anos.

2. O primeiro relatório de avaliação será 
apresentado pela Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho o mais tardar dois 
anos após a entrada em funções do 
primeiro director. Em seguida, a Comissão 
apresentará um relatório de avaliação pelo 
menos de cinco em cinco anos.

Or. de

Justificação

Afigura-se pertinente uma avaliação da Agência em data anterior.

Alteração 294
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título 2

Texto da Comissão Alteração

Entrada em vigor e medidas transitórias Entrada em vigor, medidas transitórias e 
expiração

Or. de

Justificação

A fixação de um prazo permite ter em conta a evolução do mercado interno da energia.
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Alteração 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente Regulamento expira em 1 
de Janeiro de 2015.

Or. de

Justificação

O mandato da Agência deveria ser limitado no tempo por razões de princípio. Tal 
corresponde à abordagem de uma “melhor regulamentação”. Caso seja necessária uma 
prorrogação, a Comissão deveria fundamentá-la numa proposta separada.
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