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Amendamentul 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
este alcătuit din șefii autorităților naționale
de reglementare sau reprezentanții 
acestora în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și Directiva 2003/55/CE, 
precum și dintr-un reprezentant fără drept 
de vot din partea Comisiei. Doar câte un 
reprezentant din partea autorității 
naționale de reglementare pentru fiecare 
stat membru poate face parte din 
Consiliul autorităților de reglementare.

Or. en

Justificare

The above mentioned modification is introduced in order to ensure the appropriate level of 
representation of the national regulatory authorities in the Board of Regulators. It also 
reflects the Commission's Decision of 11 November 2003 establishing ERGEG, which clearly 
states that the members of ERGEG should comprise the heads of the national regulatory
authorities competent in the field of gas and electricity and gas regulation.

Amendamentul 183
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
este alcătuit din șefii autorităților naționale
de reglementare sau reprezentanții 
acestora în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și Directiva 2003/55/CE, 
precum și dintr-un reprezentant fără drept 
de vot din partea Comisiei. Doar câte un 
reprezentant din partea autorității 
naționale de reglementare pentru fiecare 
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câte un supleant pentru fiecare stat 
membru.

stat membru poate face parte din 
Consiliul autorităților de reglementare.

Or. en

Justificare

The modification as to the composition of the Board of Regulators is introduced in order to 
ensure the appropriate level of representation (heads) of the national regulatory authorities. 
It also reflects the wording of the Commission Decision of 11 November 2003 establishing 
ERGEG, which clearly states that the members of ERGEG should comprise the heads of the 
national regulatory authorities competent in the field of gas and electricity and gas 
regulation.

Amendamentul 184
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
este alcătuit din șefii autorităților naționale
de reglementare sau reprezentanții 
acestora în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și Directiva 2003/55/CE, 
precum și dintr-un reprezentant fără drept 
de vot din partea Comisiei. Doar câte un 
reprezentant din partea autorității
naționale de reglementare pentru fiecare 
stat membru poate face parte din 
Consiliul autorităților de reglementare.

Or. en

Justificare

The above mentioned modification is introduced in order to ensure the appropriate level of 
representation (heads) of the national regulatory authorities in the Board of Regulators. It 
also reflects the wording of the Commission Decision of 11 November 2003 establishing 
ERGEG, which clearly states that the members of ERGEG should comprise the heads of the 
national regulatory authorities competent in the field of gas and electricity and gas 
regulation.
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Amendamentul 185
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
este alcătuit dintr-un reprezentant pentru 
fiecare stat membru dintre șefii 
autorităților naționale de reglementare 
sau reprezentanții acestora, în 
conformitate cu articolul 22a din Directiva 
2003/54/CE și la articolul 24a din 
Directiva 2003/55/CE, precum și dintr-un 
reprezentant fără drept de vot din partea 
Comisiei. Doar câte un reprezentant din 
partea autorității naționale de 
reglementare pentru fiecare stat membru 
poate face parte din Consiliul autorităților 
de reglementare. Autoritățile naționale de 
reglementare nominalizează câte un 
supleant pentru fiecare stat membru.

Or. en

Justificare

The above mentioned modification is introduced in order to ensure the appropriate level of 
representation (heads) of the national regulatory authorities in the Board of Regulators. It 
also reflects the wording of the Commission Decision of 11 November 2003 establishing 
ERGEG, which clearly states that the members of ERGEG should comprise the heads of the 
national regulatory authorities competent in the field of gas and electricity and gas 
regulation.
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Amendamentul 186
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 187
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Consiliul autorităților de reglementare Rețeaua autorităților de reglementare

Or. fr

Amendamentul 188
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
este alcătuit dintr-un reprezentant al 
autorităților de reglementare pentru fiecare 

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

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

Or. fr

Amendamentul 189
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr
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Amendamentul 190
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Consiliul autorităților de reglementare 
hotărăște cu o majoritate de două treimi 
dintre membri. Voturile membrilor 
Consiliului autorităților de reglementare 
sunt ponderate în conformitate cu 
principiile votării în cadrul Consiliului 
prevăzute la articolul 205 alineatul (2) din 
Tratat.

Or. en

Justificare

The voting rules of the Board of Regulators should reflect those of the Council as weighting of 
votes better reflects to what measure members of the Board of Regulators are affected by its 
decisions.

Amendamentul 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Consiliul autorităților de reglementare 
hotărăște cu o majoritate de două treimi. 
Voturile se ponderează în mod analog cu 
ponderarea voturilor membrilor 
Consiliului în conformitate cu articolul 
205 alineatul (2) din tratat.

Or. de
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Justificare

To enhance the credibility of the agency's decisions.

Amendamentul 192
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Consiliul autorităților de reglementare 
hotărăște cu o majoritate de două treimi. 
Voturile se ponderează în mod analog cu 
ponderarea voturilor membrilor 
Consiliului.

Or. de

Justificare

To enhance the agency's credibility.

Amendamentul 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Consiliul autorităților de reglementare 
hotărăște cu majoritatea calificată a 
membrilor săi. Fiecare membru sau 
supleant votează o singură dată.

Or. en

Justificare

A qualified majority voting system would ease the Regulatory Board decisions process.
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Amendamentul 194
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Consiliul autorităților de reglementare 
hotărăște cu majoritatea simplă a 
membrilor săi. Fiecare membru sau 
supleant votează o singură dată.

Or. en

Amendamentul 195
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatele 3 și 4

Text propus de Comisie Amendament

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

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

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

(4) Consiliul autorităților de reglementare 
adoptă regulamentul propriu de procedură. 
Regulamentul de procedură prevede în 
detaliu dispoziții privind votarea, mai ales 
condițiile în care un membru poate 
acționa în numele unui alt membru și, de 
asemenea, dacă este cazul, normele care 
reglementează cvorumurile. 
Regulamentul de procedură poate 
prevedea metode de lucru specifice de 
aplicat în cazul analizării chestiunilor 
care survin în contextul inițiativelor de 
cooperare regională.

Or. en
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Amendamentul 196
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr

Amendamentul 197
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr

Amendamentul 198
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

(5) În exercitarea atribuțiilor și în 
desfășurarea activităților de reglementare 
conferite Agenției prin prezentul 
regulament și fără a aduce atingere 
membrilor săi care acționează în numele 
autorității de reglementare pe care o 
reprezintă, Consiliul autorităților de 
reglementare acționează independent și nu 
solicită sau primește instrucțiuni din partea 
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sau private. niciunui guvern al unui stat membru sau 
din partea grupurilor de interese publice 
sau private.

Or. en

Amendamentul 199
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr

Amendamentul 200
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Amendamentul 201
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Article 11 – paragraph 6

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr

Amendamentul 202
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Parlamentul European și Consiliul 
pot invita președintele Consiliului 
autorităților de reglementare să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale.

Or. en

Justificare

The Board of Regulators should be accountable to the Council and Parliament.
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Amendamentul 203
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

  (6a) Parlamentul European și Consiliul 
pot invita președintele Consiliului 
autorităților de reglementare să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale.

Or. en

Justificare

The reporting obligation introduced ensures that the Board of Regulators is accountable to 
the Council and Parliament.

Amendamentul 204
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Parlamentul European și Consiliul 
pot invita președintele Consiliului 
autorităților de reglementare să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale.

Or. en

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and the Parliament.
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Amendamentul 205
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Parlamentul European și Consiliul 
pot invita președintele Consiliului 
autorităților de reglementare să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale.

Or. en

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and Parliament.

Amendamentul 206
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Parlamentul European și Consiliul 
pot invita președintele Consiliului 
autorităților de reglementare să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale.

Or. en

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and Parliament.
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Amendamentul 207
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Parlamentul European și Consiliul 
pot invita președintele Consiliului 
autorităților de reglementare să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale.

Or. de

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and the Parliament.

Amendamentul 208
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Parlamentul European și Consiliul 
pot invita președintele Consiliului 
autorităților de reglementare să prezinte 
un raport privind exercitarea atribuțiilor 
sale.

Or. de

Justificare

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and the Parliament.
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Amendamentul 209
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Președintele Consiliului autorităților 
de reglementare poate fi convocat în 
diferite ocazii de către comisia competentă 
a Parlamentului European. De asemenea, 
acesta este obligat să se adreseze 
Parlamentului cel puțin o dată pe an.

Or. ro

Justificare

Consiliul autorităților de reglementare este reprezentantul agențiilor de reglementare 
naționale din Uniune, având un rol important în realizarea obiectivelor energetice ale 
comunității. În acest context, Președintele Consiliului trebuie să aibă un dialog continuu și 
eficient cu Parlamentul European.

Amendamentul 210
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 12

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 12 eliminat
Sarcinile Consiliului autorităților de 

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

Or. fr

Amendamentul 211
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
adoptă avizele, recomandările și deciziile
prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 8. În plus, 
Consiliul autorităților de reglementare, în 
sfera sa de competență, oferă consultanță 
directorului în exercitarea atribuțiilor 
acestuia. Directorul ar trebui să își 
îndeplinească misiunea în conformitate 
cu deciziile Consiliului autorităților de 
reglementare, care ar trebui să fie 
singurul organ de decizie al agenției în 
ceea ce privește regulamentul.
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Or. en

Justificare

The Regulatory Board as the only decision-making body of the Agency adopts the opinions, 
recommendations and decisions, which are executed by the Director according to Art. 14(3).

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

Amendamentul 212
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

Kompetenzabgrenzung.
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Amendamentul 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

This amendment is in line with the tasks of the Director as described in Article 14 of this 
Regulation, in particular with its paragraph 3 which states that the Director shall adopt the 
opinions, recommendations and decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Amendamentul 214
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en
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Justificare

As provided for in article 14.3, the Director shall adopt the opinions, recommendations and 
decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Amendamentul 215
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

As provided for in Article 14.3, the Director shall adopt the opinions, recommendations and 
decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Amendamentul 216
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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



PE404.630v01-00 22/69 AM\716580RO.doc

RO

atribuțiilor acestuia. în exercitarea atribuțiilor acestuia.

Or. de

Justificare

As provided for in Article 14(3), the Director should adopt the opinions, recommendations 
and decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Amendamentul 217
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

As provided for in Article 14(3), the Director should adopt the opinions, recommendations 
and decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Amendamentul 218
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz directorului înainte de 

(1) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz directorului, în conformitate 



AM\716580RO.doc 23/69 PE404.630v01-00

RO

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

cu articolul 14 alineatul (3), înainte de 
adoptarea avizelor, recomandărilor și 
deciziilor prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 
8. În plus, Consiliul autorităților de 
reglementare, în sfera sa de competență, 
oferă consultanță directorului în exercitarea 
atribuțiilor acestuia.

Or. en

Amendamentul 219
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz cu privire la candidatul care 
urmează să fie numit în funcția de director 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite avizul său conform cu privire la 
candidatul care urmează să fie numit în 
funcția de director în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 
alineatul (2). Consiliul de administrație 
adoptă decizia cu o majoritate de trei 
sferturi dintre membrii săi.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 220
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul autorităților de reglementare (2) Consiliul autorităților de reglementare 
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emite un aviz cu privire la candidatul care 
urmează să fie numit în funcția de director 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.

emite avizul său conform cu privire la 
candidatul care urmează să fie numit în 
funcția de director în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 
alineatul (2). Consiliul de administrație 
adoptă decizia cu o majoritate de trei 
sferturi dintre membrii săi.

Or. en

Justificare

The Regulatory Board as the only decision-making body of the Agency adopts the opinions, 
recommendations and decisions, which are executed by the Director according to Art. 14(3).

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

Amendamentul 221
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz cu privire la candidatul care 
urmează să fie numit în funcția de director 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite avizul său conform cu privire la 
candidatul care urmează să fie numit în 
funcția de director în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 
alineatul (2). Consiliul de administrație 
adoptă decizia cu o majoritate de trei 
sferturi dintre membrii săi.

Or. en

Justificare

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.
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Amendamentul 222
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz cu privire la candidatul care 
urmează să fie numit în funcția de director 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite avizul său conform cu privire la 
candidatul care urmează să fie numit în 
funcția de director în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) și articolul 13 
alineatul (2). Consiliul de administrație 
adoptă decizia cu o majoritate de trei 
sferturi dintre membrii săi.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 223
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz cu privire la candidatul care 
urmează să fie numit în funcția de director 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
își exprimă acordul cu privire la numirea 
unui candidat la funcția de director în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) și 
articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.

Or. de



PE404.630v01-00 26/69 AM\716580RO.doc

RO

Justificare

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

Amendamentul 224
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz cu privire la candidatul care 
urmează să fie numit în funcția de director 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
își exprimă acordul cu privire la numirea 
unui candidat la funcția de director în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) și 
articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 
de trei sferturi dintre membrii săi.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
emite un aviz cu privire la candidatul care 
urmează să fie numit în funcția de director 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(1) și articolul 13 alineatul (2). Consiliul de 
administrație adoptă decizia cu o majoritate 

(2) Consiliul autorităților de reglementare 
propune Parlamentului European o listă 
cu cel puțin doi și cel mult trei candidați 
pentru numirea în funcția de director în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2).
Consiliul de administrație adoptă decizia 
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de trei sferturi dintre membrii săi. cu o majoritate de trei sferturi dintre 
membrii săi.

Or. en

Justificare

In order to balance the powers within the current structure of the Agency the list of two to 
three candidates is proposed by the Board of Regulators and not by the Commission. The 
European Parliament will then vote on the Director's nomination.

Amendamentul 226
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 13

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 13 eliminat
Directorul

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

Or. fr
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Amendamentul 227
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Agenția este administrată de către 
directorul acesteia, care acționează în 
conformitate cu deciziile adoptate de către 
Consiliul autorităților de reglementare. 
Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Consiliului de administrație 
și ale Consiliului autorităților de 
reglementare, directorul nu solicită și nu 
acceptă instrucțiuni din partea Comisiei, a
niciunui guvern sau a altui organism.

Or. en

Justificare

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision making body of the Agency, for regulatory 
matters. It should be clarified that the Director must not seek or accept any instruction from 
the Commission as well.

Amendamentul 228
Anne Laperrouze

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Agenția este administrată de către 
directorul acesteia, care acționează în 
conformitate cu deciziile adoptate de către 
Consiliul autorităților de reglementare. 
Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Comisiei, ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului autorităților 
de reglementare, directorul nu solicită și nu 
acceptă instrucțiuni din partea niciunui 
guvern sau alt organism.
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Or. en

Justificare

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision making body of the Agency for regulatory 
matters.

Amendamentul 229
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Agenția este administrată de către 
directorul acesteia, care acționează în 
conformitate cu deciziile adoptate de către 
Consiliul autorităților de reglementare. 
Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Comisiei, ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului autorităților 
de reglementare, directorul nu solicită și nu 
acceptă instrucțiuni din partea niciunui 
guvern sau alt organism.

Or. en

Justificare

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision making body of the Agency, for regulatory 
matters.
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Amendamentul 230
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Agenția este administrată de către 
directorul acesteia, care acționează în 
conformitate cu deciziile adoptate de către 
Consiliul autorităților de reglementare. 
Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Comisiei, ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului autorităților 
de reglementare, directorul nu solicită și nu 
acceptă instrucțiuni din partea niciunui 
guvern sau alt organism.

Or. de

Justificare

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision- making body of the Agency for regulatory 
matters.

Amendamentul 231
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Agenția este administrată de către 
directorul acesteia, care acționează în 
conformitate cu deciziile adoptate de către 
Consiliul autorităților de reglementare. 
Fără a aduce atingere competențelor 
respective ale Comisiei, ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului autorităților 
de reglementare, directorul nu solicită și nu 
acceptă instrucțiuni din partea niciunui 
guvern sau alt organism.
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Or. de

Justificare

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision-making body of the Agency for regulatory 
matters.

Amendamentul 232
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Agenția este administrată de către 
directorul acesteia, care acționează în 
conformitate cu avizele adoptate de către 
Consiliul autorităților de reglementare. 
Fără a aduce atingere rolurilor respective 
ale Consiliului de administrație și ale 
Consiliului autorităților de reglementare în 
raport cu sarcinile directorului, directorul 
nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din 
partea niciunui guvern sau a altui
organism.

Or. en

Amendamentul 233
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Directorul este numit, de către Consiliul 
de administrație, pe baza meritelor, a 
competențelor și a experienței acestuia, 
dintr-o listă de cel puțin doi candidați 
propuși de către Comisie. Înainte de a fi 
numit în funcție, candidatul selecționat de 

(2) Directorul este numit, de către Consiliul 
de administrație, în urma avizului 
conform al Consiliului autorităților de 
reglementare, pe baza meritelor, a 
competențelor și a experienței acestuia, 
dintr-o listă de cel puțin trei candidați 
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către Consiliul de administrație poate primi 
invitația de a se adresa comitetului 
competent al Parlamentului European și de 
a răspunde întrebărilor puse de membrii 
acestuia.

propuși de către Comisie, ca urmare a unei 
invitații publice de manifestare a 
interesului. Înainte de a fi numit în funcție, 
candidatul selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comitetului competent al 
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia.

Or. en

Amendamentul 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Directorul este numit, de către 
Parlamentul European, pe baza meritelor, 
a competențelor și a experienței relevante 
în sectorul energiei, dintr-o listă de cel 
puțin doi și cel mult trei candidați propuși 
de către Consiliul autorităților de 
reglementare, ca urmare a unei invitații de 
manifestare a interesului.

Or. en

Justificare

In order to balance the powers within the current structure of the Agency the list of two to 
three candidates is proposed by the Board of Regulators and not by the Commission. The 
European Parliament will then vote on the Director's nomination.
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Amendamentul 235
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 236
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Directorul este numit de către Consiliul 
de administrație, pe baza meritelor, a 
competențelor și a experienței acestuia în 
domeniul energetic, dintr-o listă de cel 
puțin doi candidați propuși de către 
Comisie, după avizarea lor de către 
Consiliul autorităților de reglementare.
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comisiei competente a
Parlamentului European și de a răspunde 
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întrebărilor puse de membrii acesteia.

Or. ro

Justificare

Consiliul de reglementare este cel mai în măsură să poată verifica experiența și cunoștințele 
candidatului în domeniul energetic pentru postul de director al agenției.

Amendamentul 237
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that he manages the Agency.
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Amendamentul 238
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

To enhance both the role of the European Parliament and the agency's independence.

Amendamentul 239
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatele 3 și 4

Text propus de Comisie Amendament

(3) Mandatul directorului este de cinci ani. 
În cele nouă luni care preced termenul 
limită al acestui mandat, Comisia inițiază 
un proces de evaluare. Aspectele 
principale ale acestui proces de evaluare
sunt următoarele:

(3) Mandatul directorului este de cinci ani. 
În cele nouă luni care preced termenul 
limită al acestui mandat, Comisia inițiază o 
evaluare. Aspectele principale ale acestei 
evaluări sunt următoarele:

(e) activitatea directorului; (e) activitatea directorului;

(f) sarcinile și obligațiile agenției în anii 
următori; 

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

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

Or. en

Amendamentul 240
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. de

Justificare

To enhance the agency's independence.
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Amendamentul 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

(4) Parlamentul European, după 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare și a Consiliul de 
administrație și având în vedere raportul 
de evaluare și numai în acele cazuri în care 
decizia poate fi justificată de sarcinile și 
obligațiile agenției, poate să prelungească 
durata mandatului directorului o singură 
dată, pentru o perioadă care nu depășește 
trei ani.

Or. en

Justificare

The European Parliament may extend once the term of office of the Director after having 
consulted the Administrative Board and the Board of Regulators. The Commission's 
evaluation report should also be taken into account when such a decision has to be taken.

Amendamentul 242
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

(4) Consiliul de administrație, hotărând la 
propunerea Comisiei, după consultarea și 
studierea atentă a punctului de vedere al 
Consiliului autorităților de reglementare, 
și având în vedere raportul de evaluare și 
numai în acele cazuri în care decizia poate 
fi justificată de sarcinile și obligațiile 
agenției, poate să prelungească durata 
mandatului directorului o singură dată, 
pentru o perioadă care nu depășește trei 
ani.
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Or. en

Justificare

The Board of Regulators should be consulted for the extension of the term of the Director and 
the Director’s possible removal.

Amendamentul 243
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

The Board of Regulators should be consulted for the extension of the term of the Director.

Amendamentul 244
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Consiliul de administrație, hotărând la 
propunerea Comisiei și având în vedere 

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

studierea atentă a punctului de vedere al 
Consiliului autorităților de reglementare,
și având în vedere raportul de evaluare și 
numai în acele cazuri în care decizia poate 
fi justificată de sarcinile și obligațiile 
agenției, poate să prelungească durata 
mandatului directorului o singură dată, 
pentru o perioadă care nu depășește trei 
ani.

Or. de

Justificare

The Board of Regulators should be consulted about any extension of the Director's term of 
office.

Amendamentul 245
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

The Board of Regulators should be consulted about any extension of the Director's term of 
office.
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Amendamentul 246
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. de

Justificare

To enhance the independence of the agency.

Amendamentul 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en
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Justificare

It is the role of the European Parliament to decide on the extension of the term of office of the 
Director after having consulted the Administrative Board and the Board of Regulators.

Amendamentul 248
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

To enhance the credibility of the agency.

Amendamentul 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

(7) Directorul poate fi revocat din funcție 
doar printr-o decizie a Parlamentului 
European, după obținerea avizului 
conform al Consiliului autorităților de 
reglementare. Parlamentul European
adoptă decizia cu o majoritate de două 
treimi dintre membrii săi.

Or. en

Justificare

It is the role of the European Parliament to decide on the removal of the Director after having 
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the assent of the Board of Regulators. This decision will be taken by a two-third majority 
only.

Amendamentul 250
Anni Podimata

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Amendamentul 251
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

The Board of Regulators should be consulted for the extension of the term of the Director and 
the Director’s possible removal.
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Amendamentul 252
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

This sets out the requirement that the Board of Regulators provides its assent before the 
appointment of the Director. Equally this should be applicable to his removal from office.

Amendamentul 253
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de
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Justificare

An earlier amendment stipulated that the Board of Regulators should provide its assent 
before the appointment of the Director; the same should apply to his/her removal from office.

Amendamentul 254
Hannes Swoboda

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

An earlier amendment stipulated that the Board of Regulators should provide its assent 
before the appointment of the Director; the same should apply to his/her removal from office.

Amendamentul 255
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Amendamentul 256
Nikolaos Vakalis

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 257
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de
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Justificare

To ensure consistency with a previous amendment.

Amendamentul 258
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. ro

Justificare

În art. 9 alin.4, se specifică că deciziile Consiliului de administrație se adoptă în baza unei 
majorități de două treimi dintre membrii prezenți.

Amendamentul 259
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Parlamentul European și Consiliul pot 
invita directorul să prezinte un raport 
privind exercitarea atribuțiilor sale.

eliminat

Or. en
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Justificare

Art. 13(8) is deleted as the accountability of the Agency is ensured via Art. 11(6) (new).

Amendamentul 260
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 14

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 14 eliminat
Sarcinile directorului

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

Or. fr

Amendamentul 261
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Directorul pune în aplicare avizele, 
recomandările și deciziile menționate la 
articolele 5, 6, 7, și 8, după adoptarea 
acestora de către Consiliului autorităților 
de reglementare în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1).

Or. en

Justificare

The Director should be required to execute the opinions, recommendations and most 
importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into 
effect.
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Amendamentul 262
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(3) Directorul adoptă avizele, 
recomandările și deciziile menționate la 
articolele 5, 6, 7, și 8, care au primit 
aprobarea din partea Consiliului 
autorităților de reglementare.

Or. en

Amendamentul 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(Această modificare nu privește versiunea 
în limba română.)

Or. en

Justificare

The Director should be obligated to adopt the opinions, recommendations and most 
importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into 
effect.
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Amendamentul 264
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(Această modificare nu privește versiunea 
în limba română.) 

Or. en

Justificare

Kompetenzabgrenzung.

Amendamentul 265
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

(Această modificare nu privește versiunea 
în limba română.)

Or. en

Justificare

The Director should be obligated to adopt the opinions, recommendations and most 
importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into 
effect.
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Amendamentul 266
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) În fiecare an, directorul pregătește un 
proiect al programului de activitate al 
agenției pentru anul următor și îl prezintă 
Consiliului autorităților de reglementare și 
Comisiei înainte de data de 30 iunie a 
anului respectiv.

(6) În fiecare an, directorul pregătește un 
proiect al programului de activitate al 
agenției pentru anul următor și îl prezintă 
spre adoptare Consiliului de administrație 
și spre cunoștința Consiliului autorităților 
de reglementare, comisiei competente a 
Parlamentului European și Comisiei 
înainte de data de 30 septembrie a anului 
respectiv.

Or. ro

Justificare

Programul de activitate trebuie aprobat și însușit de Consiliul de administrație și prezentat 
atât Comisiei cât și comisiei competente a Parlamentului European.

Amendamentul 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) În fiecare an, directorul pregătește un 
proiect al programului de activitate al 
agenției pentru anul următor și îl prezintă 
Consiliului autorităților de reglementare și 
Comisiei înainte de data de 30 iunie a 
anului respectiv.

(6) În fiecare an, directorul pregătește un 
proiect al programului de activitate al 
agenției pentru anul următor și îl prezintă 
Consiliului autorităților de reglementare, 
Parlamentului European și Comisiei 
înainte de data de 30 iunie a anului 
respectiv.

Or. en



AM\716580RO.doc 53/69 PE404.630v01-00

RO

Justificare

It is important to have a democratic check on the work programmes of the Agency.

Amendamentul 268
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 14a
Grupul permanent al operatorilor de pe 

piață
(1) Directorul instituie un Grup 
permanent al actorilor de pe piață format 
din experți care reprezintă părțile 
interesate pertinente, în special 
producătorii, furnizorii, comercianții și 
operatorii de sisteme de distribuție, și 
experți din domenii similare din mediul 
academic. Directorul stabilește 
procedurile referitoare la numărul, 
componența, numirea membrilor și 
funcționarea grupului.
(2) Grupul este prezidat de către director. 
Durata mandatului membrilor săi este de 
doi ani și jumătate. Membrii grupului nu 
pot fi membri ai Consiliului de 
administrație și nici ai Consiliului 
autorităților de reglementare.
(3) Reprezentanții Comisiei au dreptul de 
a fi prezenți la reuniunile Grupului și de a 
participa la activitățile acestuia.
(4) Grupul oferă consiliere directorului 
privind exercitarea atribuțiilor sale în 
conformitate cu prezentul regulament, 
privind elaborarea unor propuneri pentru 
părțile pertinente din programul de lucru 
al Autorității, precum și privind 
garantarea comunicării cu părțile 
interesate referitoare la toate aspectele 
programului de lucru.
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Or. en

Justificare

To ensure the development of sound technical and market rules, market participants should 
be closely associated to the work of the Agency.

Amendamentul 269
Edit Herczog

Propunere de regulament
Articolul 14b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 14b
Grupul permanent al consumatorilor

(1) Directorul instituie un Grup 
permanent al consumatorilor format din 
reprezentanți ai consumatorilor. 
directorul stabilește procedurile 
referitoare la numărul, componența, 
numirea membrilor și funcționarea 
grupului.
(2) Grupul este prezidat de director. 
Durata mandatului membrilor săi este de 
doi ani și jumătate. Membrii grupului nu 
pot fi membri ai Consiliului de 
administrație și nici ai Consiliului 
autorităților de reglementare.
(3) Reprezentanții Comisiei au dreptul de 
a fi prezenți la reuniunile Grupului și de a 
participa la activitățile acestuia.
(4) Grupul oferă consiliere directorului 
privind exercitarea atribuțiilor sale în 
conformitate cu prezentul regulament, 
privind elaborarea unor propuneri pentru 
părțile pertinente din programul de lucru 
al Autorității, precum și privind 
garantarea comunicării cu părțile 
interesate referitoare la toate aspectele 
programului de lucru. Grupul garantează 
o protecție corespunzătoare a intereselor 
consumatorilor la nivel european și este 
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responsabil pentru consilierea, 
informarea și reprezentarea organizațiilor 
de consumatori. Grupul acordă asistență 
Comisiei și Agențiilor naționale de 
reglementare pentru monitorizarea 
eficacității măsurilor în vederea 
soluționării problemei penuriei de resurse 
energetice și a aplicării sistemului tarifar 
în statele membre.

Or. en

Justificare

To ensure the protection of consumers' interests consumers' representatives should be closely 
associated to the work of the Agency. Permanent Consumers' Group should be established 
separately from Permanent Market Stakeholders Group, in order to ensure that consumers 
are as well represented as market players.

Amendamentul 270
Dragoș Florin David

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

(1) Consiliu de apel este format din patru
membri și patru supleanți, provenind din 
țări diferite, selectați din fostul sau actualul 
personal de conducere al autorităților 
naționale de reglementare, al autorităților 
din domeniul concurenței sau al altor 
instituții naționale sau comunitare cu 
experiență relevantă în sectorul energetic.
Consiliul de apel își desemnează 
președintele. Deciziile Consiliului de apel 
sunt adoptate în baza unei majorități 
calificate de cel puțin 3 din cei 4 membri ai 
consiliului. Consiliul de apel este convocat 
atunci când este necesar.

Or. ro
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Justificare

Consiliul de apel trebuie să conțină un număr optim de persoane pentru realizarea sarcinilor 
și atribuțiilor menționate în regulament. Este necesar ca cei opt membrii ( patru membrii 
plini și patru supleanți ) să provină din țări diferite pentru a realiza o reprezentare 
echilibrată a țărilor din uniune și o transparență maximă.

Amendamentul 271
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

To enhance the agency's independence.

Amendamentul 272
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

(2) Membrii Consiliului de apel sunt 
numiți de către Consiliul de administrație, 
pe baza unei propuneri a Comisiei, ca 
urmare a unei invitații de exprimare a 
interesului, după consultarea Consiliului 
autorităților de reglementare.
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Or. en

Justificare

In line with the amendment to Article 9(1), Parliament should also have a role in the 
appointment of the Board of Appeal.

Amendamentul 273
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr

Amendamentul 274
Lena Ek

Propunere de regulament
Article 15 – paragraph 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en
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Justificare

A recital could state that in the interest of continuity the appointment or renewal of the 
members of the Board of Appeal should allow for partial replacement of the Board.

Amendamentul 275
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr

Amendamentul 276
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Durata mandatului membrilor 
Consiliului de apel este de cinci ani. 
Durata acestui mandat poate fi reînnoită.
Membrii Consiliului de apel sunt 

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

constrânși să respecte nicio instrucțiune. 
Aceștia nu au dreptul să ocupe alte funcții 
în cadrul agenției, al Consiliului de 
administrație sau al Consiliului autorităților 
de reglementare. Un membru al Consiliului 
de apel nu poate fi revocat din funcție pe 
durata mandatului decât în cazul în care el 
sau ea se face vinovat de comportament din 
culpă gravă, iar Consiliul de administrație, 
după ce a obținut avizul Consiliului 
autorităților de reglementare, adoptă o 
decizie în acest sens.

Or. de

Justificare

To enhance the agency's independence.

Amendamentul 277
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 278
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr

Amendamentul 279
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea 
autorităților de reglementare ale acestora;

eliminată

Or. en

Justificare

Point c) must be deleted in order to guarantee a real transparency and independence of the 
Agency.

Amendamentul 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea 

(c) resurse reunite de către autoritățile 
naționale de reglementare pentru 
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autorităților de reglementare ale acestora; cooperarea lor la nivelul UE;

Or. en

Justificare

In order to guarantee the full autonomy and independence of the Agency, it must be granted 
an autonomous budget. Consequently, it must be avoided that the Member States contribute in 
a different and voluntary manner.

Amendamentul 281
Lena Ek

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea autorităților 
de reglementare ale acestora;

(c) orice contribuție benevolă din partea 
statelor membre sau din partea autorităților 
de reglementare ale acestora, după cum se 
prevede la articolul 10 alineatul (6);

Or. en

Justificare

A recital could state that in the interest of continuity the appointment or renewal of the 
members of the Board of Appeal should allow for partial replacement of the Board.

Amendamentul 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) orice metode alternative de finanțare 
propuse, în special prin intermediul unei 
taxe pe fluxurile de energie electrică și 
gaz;
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Or. en

Justificare

In order to guarantee the full autonomy and independence of the Agency, it must be granted 
an autonomous budget. Consequently, the Agency should have the possibility to find out 
alternative financing methods.

Amendamentul 283
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. fr
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Amendamentul 284
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 285
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 25

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 25 eliminat
Personal

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

Or. fr

Amendamentul 286
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statutul funcționarilor Comunităților 
Europene, regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Comunităților Europene și 
normele adoptate de comun acord de către 
instituțiile Comunității Europene în scopul 
aplicării acestor regulamente se aplică 
personalului agenției.

(1) Statutul funcționarilor Comunităților 
Europene, regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Comunităților Europene și 
normele adoptate de comun acord de către 
instituțiile Comunității Europene în scopul 
aplicării acestor regulamente se aplică 
personalului agenției. În conformitate cu 
articolul 13 alineatul (1), aplicarea 
Statutului funcționarilor nu afectează 
competențele exclusive ale Consiliului de 
administrație și ale Consiliului 
autorităților de reglementare privind 
instrucțiunile către Director.

Or. en

Justificare

In line with the amendment to Article 13(1), it should be clarified that the independence of the 
Director from the Commission must not be compromised by the application of the Staff 
regulations.
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Amendamentul 287
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Consiliul de administrație, Consiliul 
autorităților de reglementare și Consiliul 
de apel publică pe pagina de internet a 
Agenției cel puțin ordinea de zi, 
documentul de lucru și procesele verbale 
ale tuturor reuniunilor.

Or. en

Justificare

Agendas and minutes of all Boards meetings should be published on the Agency's website 
within given time limits. Board members should have the right to publish dissenting opinions.
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Amendamentul 289
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 28

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 28 eliminat
Participarea țărilor terțe

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

Or. de

Justificare

The agency's remit should be confined to the internal market.

Amendamentul 290
Robert Goebbels

Propunere de regulament
Articolul 30

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 30 eliminat
Evaluare

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

Or. fr

Amendamentul 291
Eugenijus Maldeikis

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. lt

Amendamentul 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Primul raport de evaluare este prezentat 
Parlamentului European și Consiliului de 
către Comisie cel târziu la patru ani după 
ce primul director și-a preluat funcția. 

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

acest raport, Comisia prezintă un raport de 
evaluare cel puțin la fiecare trei ani.

Or. en

Justificare

The evaluation of this new Agency should be done at in a more regular basis.

Amendamentul 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. de

Justificare

The agency's work should be evaluated sooner rather than later.

Amendamentul 294
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Text propus de Comisie Amendament

Intrarea în vigoare și măsuri tranzitorii Intrarea în vigoare, măsuri tranzitorii și 
expirarea
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Or. de

Justificare

A time limit should be set to ensure that the future development of the internal market in 
energy is taken into account.

Amendamentul 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Prezentul regulament expiră la 1 
ianuarie 2015.

Or. de

Justificare

The agency's mandate should be subject to a time limit in line with the precepts of 'better 
regulation' policy. If its mandate needs to be extended, the Commission should draw up a 
separate proposal confirming the need for any such extension.
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