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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Committee on Internal Market and Consumer Protection supports the European 
Commissions proposal on the regulation establishing an Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators. This Agency should play an important role in the development and 
implementation of the 3rd Energy Package.  

This Agency must be fully independent and have full administrative and financial autonomy 
in order to serve as an important player in defending consumer and stakeholder rights.  It 
should be able to consult the market participants at an early stage, needs the power to 
coordinate and verify investments and to handle market monitoring and be able to inform on 
market distortions.

The activities of the agency should include the process of initiation, monitoring and approval 
of the proposals by European Networks of Transmission System Operators (ENTSO), which 
would allow a more regulated development of the internal market in energy, and take 
adequate measures ensuring that a high level of consumer protection is met.

The Agency must have a key role in initiation, development, validation, implementation and 
enforcement of the market and technical codes for TSOs.  Furthermore, it should be involved 
in specifying the scope and content of the European codes. The Agency should be given 
decision making powers, in order to share the responsibility with the TSOs for setting rules.
The Agency should decide together with the Commission on eventual exemptions of new 
cross-border infrastructure from unbundling requirements.

The European Parliament should be able to scrutinize performance and functioning of the 
Agency.

The European Parliament should provide its approval for the selection, renewal or dismissal 
of the Director. The Director of the agency, the Administrative Board and the Board of 
Regulators should be accountable to the European Parliament. They should be present in the 
EP, on its request.

The Administrative Board should be solely responsible for management and accounting 
issues. The number of people sitting in Administrative Board should be reduced, as the 
quantity of twelve is not justified in comparison to the Board of Regulators and the entire staff 
of the agency. The Administrative Board should be composed of only people appointed by the 
Commission.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

7a. Agenția ar trebui să monitorizeze în 
mod constant piețele pentru a constata 
distorsiunile pieței și să informeze 
Comisia, Parlamentul European și 
autoritățile naționale.

Or. en

Justificare

The Agency should not only be able to inform, but also to monitor and give early warnings to 
the European institutions and national authorities.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

The competences of the Agency must be strengthened in order to make it an important player 
in defending consumer and stakeholder rights.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

(16) Agenția trebuie să dețină personal cu o 
înaltă calificare profesională. Agenția 
trebuie să beneficieze, în special, de 
competența și experiența personalului,
secondat de autoritățile naționale de 
reglementare, de Comisie și de statele 
membre. 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. Consiliul de
administrație, în acord cu Comisia, adoptă 
măsurile necesare de punere în aplicare a 
acestora.

(16) Agenția trebuie să dețină personal cu o 
înaltă calificare profesională, recrutând, în 
mod excepțional, personal secondat de 
autoritățile naționale de reglementare
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. Consiliul de 
administrație, în acord cu Comisia, adoptă 
măsurile necesare de punere în aplicare a 
acestora.

Or. en

Justificare

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish 
the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 18

Text propus de Comisie Amendament

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

(18) Cooperarea cu autoritățile de 
reglementare în domeniul energetic dintr-
o țară terță este posibilă în conformitate cu 
acordurile corespunzătoare care urmează să 
fie încheiate de către Comunitate

Or. en
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Justificare

It needs to be clear that third country participation is limited to cooperation projects with 
other energy regulators (not just any other foreign subject) and in any case not directly 
affecting the work of the Agency.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

19a. Agenția răspunde pe deplin în fața 
Parlamentului European. 

Or. en

Justificare

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the 
Agency.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

The decision-making competences of the Agency should be extended, in order to share the 
responsibility with the TSOs for setting rules.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) emită avize adresate autorităților de 
reglementare;

(b) emită avize și recomandări adresate 
autorităților de reglementare;

Or. en

Justificare

The decision-making competences of the Agency should be extended, in order to share the 
responsibility with the TSOs for setting rules.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5

Text propus de Comisie Amendament

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

5. Agenția poate, la cererea Comisiei sau 
din proprie inițiativă, să emită un aviz sau 
o recomandare Comisiei privind toate 
aspectele referitoare la scopul pentru care a 
fost înființată.

Or. en

Justificare

Follows from AM5 and AM6.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

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

pentru a garanta nediscriminarea, 
existența unei concurențe reale, precum și 
funcționarea eficace și sigură a pieței.  

Or. en

Justificare

The Agency needs to have full powers of coordination and approval of the proposals of the 
ENTSO.

Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en

Justificare

The scope and depth of the proposed codes and rules –whether they apply to all transmission 
infrastructures or to interactions between existing national transmission networks- should be 
defined ex ante. Firstly, the Agency should provide advice to the Commission, upon request or 
on its own initiative, on the exact scope and depth of a code or rule within the areas specified 
in Article 2c (3) of the electricity and gas Regulation. Similarly, the high level objectives and 
the scope for the 10 year investment plan needs to be defined ex ante.

Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendament

6a. Agenția poartă consultări pe scară 
largă și într-un stadiu precoce cu actorii 
pieței, consumatorii și utilizatorii finali, în 
condiții de deschidere și transparență, în 
special în ceea ce privește sarcinile care-i 
revin în legătură cu operatorii de sisteme 
de transport. 

Or. en

Justificare

Public consultations at EU level are currently undertaken by the ERGEG. Therefore, the 
ACER should inherit this task as it has already well established rules and experience in 
carrying out public consultations. Moreover, the Agency, unlike the ENTSOs, is the body 
created to act in the interest of all market participants.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

1. Consiliul de administrație este alcătuit 
din șase membri numiți de către Comisie. 
Durata mandatului este de cinci ani, 
reînnoibil o singură dată. Consiliul este 
supus unui vot de aprobare al 
Parlamentului European.

Or. en

Justificare

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the 
Agency. Therefore the Agency must be fully accountable to the Parliament.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. Ședințele Consiliului de administrație 
sunt convocate de către președintele 
acestuia. Directorul agenției participă la 
deliberări în afară de cazul în care 
Consiliul de administrație decide altfel în 
acest sens. Consiliul de administrație se 
reunește în sesiune ordinară de cel puțin 
două ori pe an. Acesta se reunește, de 
asemenea, la inițiativa președintelui, la 
solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel 
puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul 
de administrație poate invita orice persoană 
cu posibile opinii relevante să ia parte la 
ședințele sale în calitate de observator. 
Membrii Consiliului de administrație pot, 
sub rezerva regulamentului propriu de 
procedură, să fie asistați de consultanți sau 
de experți. Serviciile de secretariat ale 
Consiliului de administrație sunt oferite de 

3. Ședințele Consiliului de administrație 
sunt convocate de către președintele 
acestuia. Directorul agenției participă la 
deliberări în afară de cazul în care 
Consiliul de administrație decide altfel în 
acest sens. Consiliul de administrație se 
reunește în sesiune ordinară de cel puțin 
patru ori pe an. Acesta se reunește, de 
asemenea, la inițiativa președintelui, la 
solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel 
puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul 
de administrație poate invita orice persoană 
cu posibile opinii relevante să ia parte la 
ședințele sale în calitate de observator. 
Membrii Consiliului de administrație pot, 
sub rezerva regulamentului propriu de 
procedură, să fie asistați de consultanți sau 
de experți. Serviciile de secretariat ale 
Consiliului de administrație sunt oferite de 
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către agenție. către agenție. 

Or. en

Justificare
Four meetings a year would insure a better overview of the policies managed by the Agency
and a more regular update of its work.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

4. Deciziile Consiliului de administrație se 
adoptă în baza unei majorități absolute a 
membrilor  prezenți.

Or. en

Justificare

As the number of members of the Administrative Board should be reduced to 6 (AM16), the 
rules on voting must be clarified.

Amendamentul 15

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

Text propus de Comisie Amendament

5a. Consiliul de administrație poate fi 
revocat la propunerea Comisiei și printr-o 
decizie adoptată de Parlamentul 
European. Parlamentul adoptă decizia 
prin vot, cu majoritate absolută.

Or. en

Justificare

Follows from AM12
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul -1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

-1a. Consiliul de administrație răspunde 
doar pentru sarcinile de gestiune și 
contabilitate.

Or. en

Justificare

The division of tasks between the two boards should be clearer and the Administrative Board 
should have only managerial tasks in order to really give the Agency the necessary powers to 
perform the regulatory functions in an efficient and independent manner.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

7a. Parlamentul European poate invita 
orice membru (sau membri) ai Consiliului 
de administrație pentru a face o declarație 
în fața comisiei parlamentare competente 
și a răspunde întrebărilor adresate de 
membrii acesteia.

Or. en

Justificare

The European Parliament should be able to scrutinize the performance and functioning of the 
Agency.
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Amendamentul 18

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 al 
autorităților de reglementare pentru fiecare 
stat membru, astfel cum se menționează la 
articolul 22a din Directiva 2003/54/CE și 
la articolul 24a din Directiva 2003/55/CE, 
precum și din doi reprezentanți fără drept 
de vot din partea Comisiei, cu titlu 
consultativ. Autoritățile naționale de 
reglementare nominalizează câte un 
supleant pentru fiecare stat membru. 

Or. en

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

4a. Parlamentul European poate invita 
orice membru (sau membri) ai Consiliului 
autorităților de reglementare pentru a 
face o declarație în fața comisiei 
parlamentare competente și a răspunde 
întrebărilor adresate de membrii acesteia.

Or. en

Justificare

Follows from AM16
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Amendamentul 20

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 doi candidați 
propuși de către Comisie. Înainte de a fi 
numit în funcție, candidatul selecționat de 
către Consiliul de administrație primește 
solicitarea de a se adresa comisiei 
competente a Parlamentului European și de 
a răspunde întrebărilor puse de membrii 
acestuia. Candidatul este supus unui vot 
de aprobare al Parlamentului European.

Or. en

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul 21

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.

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 se 
adresează comisiei competente a
Parlamentului european și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia.
Prelungirea mandatului directorului este 
supusă unui vot de aprobare al 
Parlamentului European.

Or. en
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Justificare

Follows from AM17

Amendamentul 22

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 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. 
Directorul poate fi, de asemenea, revocat 
de către Parlamentul European, după 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare. Parlamentul adoptă decizia 
prin cu majoritate absolută.

Or. en

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

4a. Parlamentul European îl poate invita 
pe director pentru a face o declarație în 
fața comisiei parlamentare competente și 
a răspunde întrebărilor adresate de 
membrii acesteia.

Or. en
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Justificare

Follows from AM17

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

6a. Parlamentul European poate invita 
orice membru (sau membri) ai Consiliului 
de apel pentru a face o declarație în fața 
comisiei parlamentare competente și a 
răspunde întrebărilor adresate de membrii 
acesteia.

Or. en

Justificare

Follows from AM17

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

4. Consiliul de administrație poate adopta 
dispoziții care să permită angajarea la 
agenție de experți naționali detașați din 
statele membre.

4. Consiliul de administrație poate adopta 
dispoziții care să permită, în cazuri 
excepționale, angajarea, în cadrul agenției, 
a unor experți naționali detașați din statele 
membre.

Or. en

Justificare

Excessive recruitment of staff seconded by national authorities and regulators would diminish 
the Agency's independence and should be resorted to only exceptionally.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 28

Text proposed by the Commission Amendment

28. 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.

28. Agenția este deschisă cooperării cu 
autoritățile de reglementare din domeniul 
energetic din țările 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 autorități de 
reglementare în domeniul energetic din 
țări terțe, inclusiv prevederi referitoare la 
contribuțiile financiare și la personal.

Or. en

Justificare

Rephrasing. Clarification of the wording of the Article.


	709858ro.doc

