
PR\707077RO.doc PE400.717v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2007/0197(COD)

11.2.2008

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energetic
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Renato Brunetta



PE400.717v01-00 2/30 PR\707077RO.doc

RO

PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul 
energetic
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0530),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0318/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9

Text propus de Comisie Amendament

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

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

reglementare, a cărei decizie a încălcat 
orientările, nu este dispusă să respecte 
punctele de vedere, recomandările sau 
deciziile agenției.

Or. en

Justificare

The Agency should have the necessary powers to perform its important regulatory functions 
in an efficient manner.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en

Justificare

The Agency should have the necessary powers to perform its important regulatory function to 
ensure cross-border co-operation in an efficient manner.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(10a) Agenția trebuie, dacă este cazul, să 
consulte părțile interesate și să le ofere 
posibilitatea rezonabilă de a-și formula 
observațiile cu privire la măsurile 
propuse, cum ar fi proiectele de coduri de 
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rețea și de norme. 

Or. en

Justificare

Appropriate consultation of stakeholders should be a key part of the Agency's work. Public 
consultations in the framework of the drafting of measures, such as draft network codes and 
rules, should be done by the Agency and not by the ENTSOs.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15) Agenția trebuie să obțină finanțare în 
special de la bugetul general al 
Comunităților Europene, prin taxe și prin 
contribuții voluntare. În special, resursele 
reunite actualmente de către autoritățile de 
reglementare pentru cooperarea acestora la 
nivel european trebuie să rămână 
disponibile pentru agenție. Procedura 
bugetară comunitară trebuie să rămână în 
continuare aplicabilă în ceea ce privește 
subvențiile prevăzute de la bugetul general 
al Comunităților Europene. În plus, 
verificările conturilor trebuie efectuate de 
către Curtea de Conturi în conformitate cu 
articolul 91 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 
decembrie 2002 privind regulamentul 
financiar cadru pentru organismele 
menționate la articolul 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului privind 
Regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene.

(15) Agenția trebuie să obțină finanțare în 
special de la bugetul general al 
Comunităților Europene, prin taxe și prin 
contribuții. În special, resursele reunite 
actualmente de către autoritățile de 
reglementare pentru cooperarea acestora la 
nivel european trebuie să rămână 
disponibile pentru agenție. Procedura 
bugetară comunitară trebuie să rămână în 
continuare aplicabilă în ceea ce privește 
subvențiile prevăzute de la bugetul general 
al Comunităților Europene. În plus, 
verificările conturilor trebuie efectuate de 
către Curtea de Conturi în conformitate cu 
articolul 91 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 
decembrie 2002 privind regulamentul 
financiar cadru pentru organismele 
menționate la articolul 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului privind 
Regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene.

Or. en
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Justificare

The possibility of voluntary contributions could bring into question the transparency and 
independence of the Agency.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(15a) Imediat după înființarea agenției, 
bugetul său este supus unei evaluări 
continue din partea autorității bugetare, 
pe baza volumului de lucru și a 
performanțelor momentului. Această 
evaluare ar trebui să stabilească dacă 
sunt puse la dispoziție suficiente resurse 
umane și financiare. Bugetul garantează 
respectarea celor mai ridicate standarde 
de eficiență.

Or. en

Justificare

It is essential to keep expenditure and human resource requirements under review.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en
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Justificare

It is essential to keep the effectiveness of the Agency under review, and provide scope for 
revision if necessary at a later date.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

Brussels is the best place to host the Agency. It will reduce travel expenses and ensure easier 
contact with DG TREN and the European Networks of Transmission System Operators that 
will continue to be based in Brussels, as well as other important stakeholder associations.
ERGEG is currently based in Brussels and has proven to work efficiently. Brussels is the 
European capital having the best connections with all the other EU capitals.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

Tipuri de documente emise de către 
Agenție

Sarcinile Agenției

Agenția poate să: Agenția, pentru a-și îndeplini misiunea 
definită la articolul 1:

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

(a) emite avize, recomandări și decizii
adresate operatorilor de sisteme de 
transport, referitoare la toate chestiunile 
tehnice legate de buna funcționare a 
pieței interne;

(b) emită avize adresate autorităților de 
reglementare;

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

(c) emite avize și recomandări adresate 
Comisiei, Parlamentului European și 
Consiliului;

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

(d) ia decizii în cazuri specifice la care se 
face referire la articolele 6, 7, 8, 8a, 8b și 
8c;
(e) oferă un cadru de cooperare pentru 
autoritățile naționale de reglementare.
(f) supervizează îndeplinirea sarcinilor 
rețelelor europene ale operatorilor de 
sisteme de transport (ENTSO);
(g) creează condițiile economice și tehnice 
pentru instituirea codurilor și normelor 
elaborate de ENTSO, pe care le aprobă 
pentru a garanta funcționarea sigură și 
eficientă a pieței interne;
(h) stabilește metodologiile și tarifele 
pentru mecanismele europene de 
compensare între operatorii de sisteme de 
transport, pe baza unei evaluări a 
costurilor reale suportate de operatorii de 
sisteme de transport;
(i) organizează consultări publice la 
nivelul întregii UE, pe marginea 
chestiunilor menționate mai sus.

Or. en

Justificare

The Commission proposal does not provide an EU framework for the effective cooperation of 
NRAs. The Agency must have real powers, in order to efficiently handle cross-border issues.
The Agency must have a stronger role in initiating, monitoring and approving the draft 
measures by TSOs to ensure that public interest concerns are fully met. The Agency should 
also have a key role to play in the implementation of the codes of the Network Transmission 
Operators and how they are enforced. Overall, the Agency must be involved in specifying the 
scope and the content of the EU codes.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5

Text propus de Comisie Amendament

Agenția poate, la cererea Comisiei sau din 
proprie inițiativă, să emită avize Comisiei 

Agenția poate, la cererea Comisiei, 
Parlamentului European, a Consiliului
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privind toate aspectele referitoare la scopul 
pentru care a fost înființată.

sau din proprie inițiativă, să emită avize 
Comisiei, Parlamentului European sau 
Consiliului, privind toate aspectele 
referitoare la scopul pentru care a fost 
înființată.

Or. en

Justificare

In line with the proposed Amendment to article 4 par c), the European Parliament and the 
Council must be added to the list of those who may receive opinions from the Agency.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

The network codes and draft 10-year investment plan should be subject to the approval of the 
Agency. It is necessary to avoid self regulation at EU level. It is a duty of the national 
regulatory authority to approve the investment plans of the TSOs. Therefore at EU level, the 
Agency should approve the EU-wide 10 year investment plan. Investors need a clear and 
predictable regulatory framework. Therefore, it is important that investment plans are subject 
to the approval of Regulators, who are free from commercial and political interference.
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Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Planurile de investiții pe 10 ani 
conțin dispoziții referitoare la tranziția 
către rețele inteligente în termen de 10 ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Agenția și autoritățile 
naționale de reglementare sunt consultate 
cu privire la progresele operatorilor de 
sisteme transport în dezvoltarea rețelelor 
inteligente. În acest scop, se întocmește 
un calendar progresiv, al cărui obiectiv 
urmează să fie stabilit.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 12

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

Text propus de Comisie Amendament

(3b) Comisia ar trebui să pregătească un 
mandat pentru a îndruma ENTSO în 
procesul de elaborare a codurilor și în 
îndeplinirea altor sarcini stabilite în 
temeiul articolului 2c din Regulamentul 
(CE) nr. 1228/2003 și al articolului 2c din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, care se 
referă la funcționarea tehnică a rețelelor. 
Agenția, din proprie inițiativă sau la 
solicitarea Comisiei, formulează orientări 
cu caracter obligatoriu pentru a consilia 
Comisia cu privire la elaborarea 
mandatului. ENTSO ar trebui să 
elaboreze coduri și să-și îndeplinească 
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celelalte sarcini astfel încât să respecte 
obiectivele și toate criteriile stabilite în 
acest mandat. Agenția adoptă propunerile 
de coduri înaintate de ENTSO.

Or. en

Justificare

To guide ENTSOs in the development of codes and other critical tasks, the Commission 
should develop a mandate which sets out the objectives and any criteria that these codes/ 
tasks should meet. This will ensure that ENTSOs focus on priority issues that deliver a truly 
competitive EU market. The Agency should play a key role in the preparation of this mandate.
This mandate should only cover technical issues - whilst codes relating to the technical 
operation should be left for ENTSOs to prepare (and, as technical issues, require the 
approval of the Agency) ENTSOs should not set market rules.

Amendamentul 13

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

Text propus de Comisie Amendament

(3c) Comisia adoptă coduri în 
conformitate cu articolul 2c din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005 în domenii care privesc mai 
ales concurența și normele pieței și mai 
puțin funcționarea tehnică a rețelelor. 
ENTSO nu adoptă coduri în aceste 
domenii. Agenția, din proprie inițiativă 
sau la solicitarea Comisiei, formulează 
orientări cu caracter obligatoriu pentru a 
consilia Comisia cu privire la elaborarea 
acestor coduri.

Or. en

Justificare

ENTSO should not set market rules. As these issues relate to competition they should be 
prepared by the Commission, which should seek advice from the Agency.
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Amendamentul 14

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

Text propus de Comisie Amendament

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

Or. en

Amendamentul 15

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

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Agenția își asumă sarcini specifice 
suplimentare care țin de misiunea sa, la 
solicitarea Comisiei.

Or. en

Justificare

The Commission should be able to request the Agency to undertake any additional specific 
task within its general remit which may be considered to contribute to meeting the objectives 
of the Community regulatory framework for the cooperation of energy regulators.



PR\707077RO.doc 15/30 PE400.717v01-00

RO

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Termenul de adoptare a deciziilor
Dacă, în termen de maxim trei luni de la 
solicitarea părților interesate, agenția nu 
adoptă o decizie referitoare la chestiunile 
în care aceasta are, conform prezentului 
regulament, competențe de a impune 
obligații, decizia este luată de Comisia 
Europeană.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Consultare și transparență
(1) Înainte de a adopta măsuri, agenția 
consultă, dacă este cazul, părțile 
interesate și le oferă posibilitatea 
rezonabilă de a-și formula observațiile cu 
privire la măsurile propuse. Rezultatele 
procedurii de consultare sunt făcute 
publice.
(2) Agenția își îndeplinește misiunea 
respectând un nivel ridicat de 
transparență.
(3) Agenția se asigură că publicului și 
tuturor părților interesate li se furnizează, 
dacă este cazul, informații obiective, 
fiabile și ușor accesibile, în special în ceea 
ce privește rezultatele activității sale.
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(4) Agenția stabilește, în cadrul 
regulamentului său intern, dispozițiile 
practice privind punerea în aplicare a 
normelor în materie de transparență 
menționate la alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Public consultation at EU level is currently undertaken by ERGEG. Therefore the Agency 
should inherit this task, as ERGEG already has well established rules and experience in 
carrying out public consultations. The Agency will continue to act in the interest of all market 
participants.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Monitorizarea și raportarea privind 
sectorul energetic

(1) Agenția monitorizează evoluția de pe 
piețele de energie electrică și de gaze 
naturale și în special prețul cu amănuntul 
la gaze naturale și energie electrică, 
precum și respectarea drepturilor 
consumatorilor stabilite în cadrul 
Directivei 2003/55/CE și al Directivei 
2003/54/CE.
(2) Agenția publică un raport anual cu 
privire la evoluțiile de pe piețele de gaze 
naturale și de energie electrică, incluzând 
aspecte referitoare la consumatori, în 
cadrul căruia identifică obstacolele 
rămase în calea definitivării pieței interne 
de energie electrică și gaze naturale.
(3) În momentul publicării raportului său 
anual, agenția poate prezenta 
Parlamentului European și Comisiei un 
aviz privind măsurile care ar putea fi 
luate pentru a se înlătura obstacolele 
menționate la alineatul (2).

Or. en
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Justificare

The Agency would have a role to provide an annual report on the development of the 
electricity and gas market, with the ability to issue recommendations on measures to be taken 
to improve the liberalisation of energy markets.

Amendamentul 19

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 cinci membri. Doi sunt numiți de către 
Comisie, doi de către Consiliu, iar unul de 
către Parlamentul European. Durata 
mandatului este de cinci ani, reînnoibil o 
singură dată.

Or. en

Justificare

In order to work in a much efficient way the Administrative Board shall be composed of five 
members: two appointed by the Commission, two by the Council and one by the European 
Parliament.

Amendamentul 20

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 

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

solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel 
puțin doi dintre membrii săi. Consiliul de 
administrație poate invita orice persoană cu 
posibile opinii relevante să ia parte la 
ședințele sale în calitate de observator. 
Membrii Consiliului de administrație pot, 
sub rezerva regulamentului propriu de 
procedură, să fie asistați de consultanți sau 
de experți. Serviciile de secretariat ale 
Consiliului de administrație sunt oferite de 
către agenție.

Or. en

Justificare

To ensure better coordination among the different Boards of the Agency is necessary to 
include in the deliberations the Director of the Agency and the Chairperson of the Board of 
Regulators, without right to vote. The Board of Regulators will be materially affected by the 
decisions of the Administrative Board.

Amendamentul 21

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

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Membrii Consiliului de administrație 
se angajează să acționeze independent în 
interesul public și prezintă în fiecare an o 
declarație publică scrisă de angajamente 
și de interese care ar putea fi considerate 
prejudiciabile în raport cu independența 
lor.

Or. en

Justificare

This amendment is needed in order to guarantee independence of the members of the 
Administrative Board.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

In accordance with the proposed amendment to article 13(2).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

eliminat

Or. en

Justificare

To ensure independence of the Agency the Administrative Board should not be responsible for 
the appointment of the members of the Board of Regulators.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 11a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(11a) Consiliul de administrație își 
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îndeplinește sarcinile în mod independent, 
obiectiv și în interesul public.

Or. en

Justificare

To ensure independence of the Agency the Administrative Board should also act 
independently without seeking instruction from national government or from any other 
stakeholder.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Fiecare autoritate națională de 
reglementare este responsabilă de 
numirea reprezentantului și a 
supleantului acestuia în Consiliul 
autorităților de reglementare.

Or. en

Justificare

It needs to be made explicit that National Regulators are directly responsible for appointing 
their representatives, rather than the Administrative board.

Amendamentul 26

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 sunt 
ponderate în conformitate cu articolul 205 
alineatul (2) din Tratatul CE.



PR\707077RO.doc 21/30 PE400.717v01-00

RO

Or. en

Justificare

ERGEG currently takes decisions following this voting principle. It makes sense that the 
Board of Regulators should do so too, and take decisions which take into account the different 
population represented by each Regulator.

Amendamentul 27

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

Or. en

Justificare

The Director has a key regulatory role. Given this, and to ensure his regulatory independence 
he or she should first receive a fully justified opinion from the Board of Regulators.

Amendamentul 28

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 
propune Consiliului de administrație o 
listă care să cuprindă cel puțin doi 
candidați pentru numirea în funcția de 
director în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1) și articolul 13 alineatul (2). 
Consiliul de administrație adoptă decizia 
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cu o majoritate de trei sferturi dintre 
membrii săi.

Or. en

Justificare

See the justification of the proposed amendment to article 13 (2).

Amendamentul 29

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

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

Or. en

Justificare

In order to balance the powers within the current structure of the Agency the list of 
candidates is proposed by the Board of Regulators and not by the Commission.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Consiliul de administrație, hotărând la (4) Consiliul de administrație, după 
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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.

consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare și a 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.

Or. en

Justificare

Given that the Board of Regulators has an essential role in the appointment of the Director, it 
should be consulted on any extension to his term of office. To preserve its independence, the 
Administrative Board should be able to extend his term of office without waiting for a 
proposal from the Commission.

Amendamentul 31

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, 8, 8a, 8b și 8c după 
primirea unui aviz motivat din partea 
Consiliului autorităților de reglementare.

Or. en

Justificare

See the justification of the proposed amendment to article 12 (1).

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

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

numiți de către Consiliul de administrație, 
la propunerea Comisiei, ca urmare a unei 
invitații de exprimare a interesului, după 
consultarea Consiliului autorităților de 
reglementare. Înainte de a fi numiți în 
funcție, candidații selecționați de către 
Consiliul de administrație se adresează 
comisiei competente a Parlamentului 
European și răspund întrebărilor puse de 
membrii acesteia.

Or. en

Justificare

It is important to have a democratic control over the appointment of the Board of Appeal at 
least by a hearing at European Parliament.

Amendamentul 33

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) resurse reunite de către autoritățile de 
reglementare pentru 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 34

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cererea unei decizii de derogare în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 

(1) Cererea unei decizii de derogare în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1), a 
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implică plata unor taxe către agenție. unei consultanțe, a unor recomandări, 
decizii sau activități de monitorizare cu 
caracter specific sau special, cu privire la 
rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică 
sau rețeaua europeană a operatorilor de 
sisteme de transport de gaze naturale, 
implică plata unor taxe către agenție.

Or. en

Justificare

To increase the financial autonomy of the Agency and given the problem of the reduced EU 
budget, it is suggested that the provisions for seeking financing from the from the market are 
extended.

Amendamentul 35

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, 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 motivat în acest sens.
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Or. en

Justificare

The Director has a key regulatory role. Given this, and to ensure his regulatory independence 
he or she should first receive a fully justified opinion from the Board of Regulators.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction

In the course of debate on this Regulation, the Rapporteur has become more convinced of the 
need to move beyond the Commission's proposals for the Agency for the Co-operation of 
Energy Regulators, and create an Agency with more independence and decision-making 
powers.

It is the Rapporteur's opinion that, if it is to contribute effectively to the development of an 
integrated competitive energy market for the European Union, the Agency will need more 
extensive powers, independent of the Commission, to handle cross-border situations and 
deliver effective cooperation between TSOs and national energy regulators.

Therefore, the proposed Amendments in this draft report suggest significant new decision-
making powers for the Agency - in particular over the development of technical codes and the 
investment plans of the ENTSOs - and greater regulatory and financial independence.

However, with greater power and independence should come greater accountability - to 
Parliament and to key stakeholders. Therefore, to balance its new powers, the Rapporteur 
proposes to significantly increase the Agency's requirement to consult, its transparency, and 
its accountability to Parliament.

It must be kept in mind at all times that the 3rd energy package has to be dealt with as a 
package - with the Agency as a key cross-cutting element. The role, powers and duties 
Parliament adopts for the Agency in this Regulation will have to be consistent with the other 
draft Directives and Regulations in the package - in particular as they relate to the powers and 
responsibilities of the ENTSOs.

Legal Issues: Institutional Balance and Powers of the Agency

The European Parliament understands the importance of the principle of institutional balance 
that the European Commission, through Treaty, is charged to defend.

In producing this draft report, the Rapporteur has been aware of the key legal principles set 
out in case law by the European Court of Justice in the 1958 Meroni judgement (and other 
cases):

 that a delegating authority cannot confer on another body powers different from those 
possessed by the delegator under the Treaty, and not subject to the same duties; and

 that it is not possible to delegate powers involving a wide margin of discretion between 
many different objectives and tasks, so shifting responsibilities and escaping political 
control.

On this basis, existing European Agencies have been mainly endowed with information and 
coordination tasks, with the ability to exercise decision-making powers (with legally binding 
impacts on third parties) being restricted only to individual cases.
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But every Agency has its own institutional setting, and their remit must be developed first and 
foremost with a view to the needs of the specific sectors in which they are to operate. This is 
the approach we must take in designing this new Agency for the energy sector.

Overall, the Rapporteur's belief is that the core Meroni principles are not affected by the 
nature of his proposed amendments.

The idea that the Agency, under the proposals set out in this report, will have a wide margin 
of discretionary power is questionable. The situation is completely different from the one 
addressed in the Meroni case, in which the delegated authority had to weigh “eight different 
aims”. The Agency will take decisions which require highly technical evaluations; it will not 
exercise the sort of discretion that requires a choice between many different and conflicting 
public interests.

In fact, the functions entrusted to the Agency in accordance with Article 4 as amended, do not 
involve general regulatory powers nor a general freedom of evaluation that can be equated to 
the development (even in part) of 'energy policy'. In these proposed amendments the 
possibility of adopting binding decisions is limited to individual decisions or rules concerning 
strictly technical matters needed to ensure an efficient and safe functioning of the internal 
energy market.

The amendments to Article 6, paragraph 3, illustrate this approach: the Agency is empowered 
only to approve codes (prepared by ENTSO) which relate to the technical operation of the 
network. On the other hand it only gives advice to the Commission on codes which relate 
mainly to competition and market rules. Whilst the approval of purely technical codes is an 
appropriate, purely technical task for the Agency; the Commission rightly takes on 
responsibility for Market codes, as they relate to competition policy.

The principles established in the Meroni case must therefore be seen in context, rather than 
being applied in a simplistic, overly conservative manner. In the case of the Agency for the 
Co-operation of Energy Regulators (whose legal base is Article 95 EC) they require a more 
careful re-evaluation.

Governance and Structure of the Agency

The proposed changes to the structure and operation of the Agency are designed to secure the 
most effective balance between the needs for regulatory independence on one hand, and 
appropriate political control on the other. A key principle for the Rapporteur is that the 
independence of an Agency is critical not only for its effectiveness but also for its credibility.

With that in mind, the Amendments proposed by the Rapporteur introduce the following key 
changes:

 A stronger role for the Board of Regulators and the Parliament in the appointment 
of the Director. The Director is still appointed by Administrative Board, but on the basis 
of a list of at least 2 names nominated by the Board of Regulators, rather than the 
Commission.
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 A more efficient and transparent Administrative Board. Membership is streamlined 
considerably, with 5 members in total - 2 each nominated by the Commission and 
Council; but also a nominated representative of the European Parliament, to ensure that 
the legislature's views are reflected. Members will be required to undertake to act 
independently and make a declaration of commitments and interests that might prejudice 
that independence.

 A time-limit is introduced to ensure speedy decision-making by the Agency. The 
Agency will be required to make decisions within a fixed time limit - three months is 
suggested. If a decision is not forthcoming within that time, the decision reverts to the 
Commission. This will avoid institutional paralysis and uncertainty for the market. It also 
provides the Commission with an appropriate mechanism for supervision and control.

 Increased financial independence for the Agency. There is increased scope for the 
Agency to raise finances from the marketplace (in return for services rendered/ decisions 
made) and national regulators.

In general, these proposals will strengthen the regulatory independence of the Agency, whilst 
ensuring effective political accountability. In particular, the Agency's accountability to 
Parliament will be strengthened.

Consultation, Monitoring and Reporting

The proper way to confer of binding power to the Agency (in a step which will further 
enhance its compatibility with the Meroni principles) is to build up an adequate legal 
framework that guarantees that all affected parties will be consulted; gives the Agency a 
clearly stated duty of transparency; and, in particular, extends the accountability (through 
information provision and reporting) of the Agency towards the European Parliament.

To this end, the proposed new articles 8b (new) and 8c (new) would include in the proposed 
regulation precise requirements for ACER:

 to carry out consultations with all the parties concerned in any measures undertaken 
under the Regulation;

 to ensure a high level of transparency, and provide easy access to information, 
through clear arrangements laid down in its Rules of Procedure; and

 to monitor developments in gas and electricity markets - particularly consumer 
issues - and produce an annual report for the attention of the Parliament and the 
Commission, setting out (if appropriate) proposals for action to improve the opening of 
markets.

Conclusion

The aim of the 3rd Energy Package is to gradually move the energy market, which up to a 
decade ago had been based on a monopoly system, from a liberalisation stage towards a stage 
at which competition is genuine and sustainable.
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To achieve this purpose the relationship between regulatory processes and market 
development should be governed by an approach which is:
 geared to the future state of the market (i.e. a forward-looking approach) in which 

conditions will be much more competitive and diversified; and
 focused on the implementation of competition law, to minimize as much as possible the 

ex-ante rules applied on a case-by-case basis.

These objectives can be pursued at European level, with competitive framework and ex-ante
rules being harmonised. This means that regulation of the energy sector will be progressively 
scaled down until the rules applying are competition rules. It must be pointed out that unless 
an efficient competitive environment is achieved, sector-specific regulation will continue to 
play a role.

But the energy sector will only be brought under a system based primarily on competition 
rules once it has been established that the industry is no longer a natural monopoly and has 
become a "normal" industry.

The future of the European energy market and its development after the implementation of the 
3rd Energy Package will therefore require an important role to be played by the Agency for 
Cooperation of Energy Regulators. This is why the power and independence of the Agency 
must be enhanced, over and above the level proposed by the Commission.
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