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Muudatusettepanek 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus

Tagasilükkamisettepanek

Majandus- ja rahanduskomisjon kutsub 
vastutavat tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni tegema ettepanekut 
lükata komisjoni ettepanek tagasi.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud amet on liiga bürokraatlik ja liiga kulukas organ. Euroopa Ülemkogu 
palus iseseisvat mehhanismi, kellega riiklikud reguleerivad asutused saaksid teha koostööd.

Muudatusettepanek 21
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS, millega luuakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet

Ettepanek võtta vastu EUROOPA 
PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
amet
(Seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti suhtes. Selle vastuvõtmise 
korral tuleb teha kogu teksti vastavad 
muudatused.)

Or. es
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Muudatusettepanek 22
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Ülemkogu kutsus 2007. aasta 
kevadel komisjoni üles tegema 
ettepanekuid iseseisva mehhanismi 
moodustamise meetmete kohta, kellega 
riiklikud reguleerivad asutused saaks teha 
koostööd. 

(4) Euroopa Ülemkogu kutsus 2007. aasta 
kevadel komisjoni üles tegema 
ettepanekuid iseseisva mehhanismi 
moodustamise meetmete kohta, mis 
võimaldaksid riiklikel reguleerivatel 
asutustel koostööd teha ning võtta vastu 
otsuseid olulisemates piiriülestes 
küsimustes.

Or. es

Muudatusettepanek 23
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriigid peavad tegema 
tihedat koostööd ja kõrvaldama piiriülese 
kauplemise takistused, et viia ellu 
Euroopa energiapoliitika eesmärgid. 
Iseseisvale mehhanismile toetumine, mis 
on võimeline täitma praegust lünka, 
vastab kahele eesmärgile, milleks on 
Euroopa perspektiivi integreerimine 
riiklike reguleerivate asutuste pädevuste 
hulka ning kaasa aitamine ühenduse 
võrdse kohtlemise ning Euroopa gaasi ja 
elektri jaotusvõrkudele võrdsete 
juurdepääsuvõimaluste tagamise 
põhimõtete tõhusale järgimisele ning 
siseturu nõuetekohasele toimimisele. 
Euroopa energeetikasektorit reguleerivate 
asutuste amet luuakse organisatsioonina, 
et võimaldada riiklikel reguleerivatel 
asutustel tugevdada koostööd Euroopa 
tasandil ning osaleda ühiselt Euroopa 
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mõõtmega ülesannete täitmisel.

Or. es

Muudatusettepanek 24
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Keskuse jaoks vajalike vahenditega 
seonduva mõju hindamise alusel järeldati, 
et muude võimalustega võrreldes pakub 
sõltumatu keskus mitmesugust pikaajalist 
kasu. Seepärast tuleks luua 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet, edaspidi „amet”.

(5) Keskuse jaoks vajalike vahenditega 
seonduva mõju hindamise alusel järeldati, 
et muude võimalustega võrreldes pakub 
sõltumatu keskus mitmesugust pikaajalist 
kasu. Teiste mudelite hulgast, nagu 
ERGEG+, valiti välja „ameti” mudel. 
Tagasilükatud mudelid tuleks uuesti läbi 
vaadata juhul, kui amet ei saavuta 
oodatud tulemusi.

Or. en

Selgitus

Komisjon lükkas tagasi mitmed teised valikud, nagu ERGEG+ või Euroopa Keskpankade 
Süsteemile sarnane struktuur. Kui valitud amet ei saavuta loodetud tulemusi, peaks komisjon 
teised võimalused uuesti läbi vaatama ja muutma vastavalt määrust.

Muudatusettepanek 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Keskuse jaoks vajalike vahenditega 
seonduva mõju hindamise alusel järeldati, 
et muude võimalustega võrreldes pakub 
sõltumatu keskus mitmesugust pikaajalist 
kasu. Seepärast tuleks luua 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 

(5) Keskuse jaoks vajalike vahenditega 
seonduva mõju hindamise alusel järeldati, 
et muude võimalustega võrreldes pakub 
sõltumatu keskus mitmesugust pikaajalist 
kasu. Seepärast tuleks luua 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
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koostööamet, edaspidi „amet”. koostöövõrgustik, edaspidi „võrgustik”. 
(Seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti suhtes; selle vastuvõtmise 
korral on vajalikud tehnilised kohandused 
kogu tekstis.)

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Amet peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
täiendamise ühenduse tasandil. Seetõttu on 
äärmiselt oluline tagada ameti sõltumatus, 
tehniline ja reguleerimisalane võimekus, 
läbipaistvus ja tõhusus.

(6) Amet peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
täiendamise ühenduse tasandil. Seetõttu on 
äärmiselt oluline tagada ameti ja selle 
liikmete sõltumatus, tehniline võimekus, 
reguleerimisalane pädevus, läbipaistvus, 
demokraatlik järelevalve ja tõhusus.

Or. es

Muudatusettepanek 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Amet peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
täiendamise ühenduse tasandil. Seetõttu on 

(6) Võrgustik peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
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äärmiselt oluline tagada ameti 
sõltumatus, tehniline ja reguleerimisalane 
võimekus, läbipaistvus ja tõhusus.

täiendamise ühenduse tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Amet peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
täiendamise ühenduse tasandil. Seetõttu on 
äärmiselt oluline tagada ameti sõltumatus, 
tehniline ja reguleerimisalane võimekus, 
läbipaistvus ja tõhusus.

(6) Amet peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
täiendamise ühenduse tasandil. Seetõttu on 
äärmiselt oluline tagada ameti sõltumatus 
tarbijatest, tehniline ja reguleerimisalane 
võimekus, läbipaistvus ja tõhusus.

Or. xm

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada ameti sõltumatust operaatoritest, kelle 
vahekohtunikuna amet tegutsema peab, mis kujutab endast demokraatlikku vastutust liidu 
õiguse ja selle õigusloomega seotud organite suhtes.

Muudatusettepanek 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Amet peaks jälgima elektri- ja 
gaasisektori põhivõrguettevõtjate koostööd, 
samuti Euroopa elektri 

(7) Võrgustik peaks korraldama
siseriiklike elektri- ja gaasisektori 
põhivõrguettevõtjate koostööd.
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põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ülesannete täitmist. Ameti 
kaasamine on oluline selle tagamiseks, et 
põhivõrguettevõtjate koostöö edeneb 
tõhusal ja läbipaistval viisil siseturu 
heaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On asjakohane tagada riiklike 
reguleerivate asutuste koostöö raamistik. 
See raamistik peaks hõlbustama elektri ja 
maagaasi siseturgu käsitlevate 
õigusaktide ühesugust kohaldamist kogu 
ühenduses. Rohkem kui üht liikmesriiki 
käsitlevate juhtude puhul peaks ametil 
olema õigus vastu võtta üksikotsuseid. See 
õigus peaks hõlmama vähemalt kaht 
liikmesriiki ühendavat infrastruktuuri, 
uute elektrivõrkudevaheliste ühenduste 
vabastamist siseturueeskirjade 
kohaldamisest ja rohkem kui ühes 
liikmesriigis asuvaid uusi gaasi 
infrastruktuure.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On asjakohane tagada riiklike (8) On asjakohane tagada riiklike 



AM\712362ET.doc 9/63 PE402.870v01-00
Freelance-tõlge

ET

reguleerivate asutuste koostöö raamistik. 
See raamistik peaks hõlbustama elektri ja 
maagaasi siseturgu käsitlevate õigusaktide 
ühesugust kohaldamist kogu ühenduses. 
Rohkem kui üht liikmesriiki käsitlevate 
juhtude puhul peaks ametil olema õigus 
vastu võtta üksikotsuseid. See õigus peaks 
hõlmama vähemalt kaht liikmesriiki 
ühendavat infrastruktuuri, uute 
elektrivõrkudevaheliste ühenduste 
vabastamist siseturueeskirjade 
kohaldamisest ja rohkem kui ühes 
liikmesriigis asuvaid uusi gaasi 
infrastruktuure.

reguleerivate asutuste osaluse ja koostöö 
integreeritud raamistik. See raamistik 
peaks hõlbustama elektri ja maagaasi 
siseturgu käsitlevate õigusaktide ühesugust 
kohaldamist kogu ühenduses. Rohkem kui 
üht liikmesriiki käsitlevate juhtude puhul 
peaks ametil olema õigus vastu võtta 
üksikotsuseid. See õigus peaks hõlmama 
vähemalt kaht liikmesriiki ühendavat 
infrastruktuuri, uute 
elektrivõrkudevaheliste ühenduste 
vabastamist siseturueeskirjade 
kohaldamisest ja rohkem kui ühes 
liikmesriigis asuvaid uusi gaasi 
infrastruktuure.

Or. es

Muudatusettepanek 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna ametil on ülevaade riiklike 
reguleerivate asutuste tööst, peaks tal 
olema komisjoni nõustaja roll turu 
reguleerimise küsimustes. Samuti tuleks 
ametilt nõuda komisjoni teavitamist, kui 
ta leiab, et põhivõrguettevõtjate vahelise 
koostöö tulemused ei ole vajalikul tasemel 
või kui riiklik reguleeriv asutus, kelle 
otsus on vastuolu suunistega, ei soovi 
järgida ameti arvamust.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 33
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna ametil on ülevaade riiklike 
reguleerivate asutuste tööst, peaks tal 
olema komisjoni nõustaja roll turu 
reguleerimise küsimustes. Samuti tuleks 
ametilt nõuda komisjoni teavitamist, kui ta 
leiab, et põhivõrguettevõtjate vahelise 
koostöö tulemused ei ole vajalikul tasemel 
või kui riiklik reguleeriv asutus, kelle otsus 
on vastuolu suunistega, ei soovi järgida 
ameti arvamust.

(9) Kuna amet omab teavet riiklikelt 
reguleerivatelt asutustelt ja teistelt 
allikatelt, peaks tal olema komisjoni, teiste 
ühenduse institutsioonide ja vähemalt 
kahe liikmesriigi reguleeriva asutuse 
jaoks nõustaja roll turu reguleerimise 
küsimustes. Samuti tuleks ametilt nõuda 
komisjoni teavitamist, kui ta leiab, et 
põhivõrguettevõtjate vahelise koostöö 
tulemused ei ole vajalikul tasemel või kui 
riiklik reguleeriv asutus, kelle otsus on 
vastuolu suunistega, ei soovi järgida ameti 
arvamust.

Or. es

Muudatusettepanek 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ametil peaks olema ka võimalik 
välja anda mittesiduvaid suuniseid, et 
aidata reguleerivatel asutustel ja turul 
tegutsevatel isikutel head tava jagada.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 35
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ametil peaks olema ka võimalik 
välja anda mittesiduvaid suuniseid, et 
aidata reguleerivatel asutustel ja turul 
tegutsevatel isikutel head tava jagada.

(10) Ametil peaks olema ka võimalik 
koostada häid tavasid käsitlevaid 
juhendeid ja välja anda suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel, 
põhivõrguettevõtjatel ja turul tegutsevatel 
isikutel head tava jagada ning anda neile 
suunised ühenduse põhimõtete 
järgimiseks Euroopa energiapoliitika 
raames.

Or. es

Muudatusettepanek 36
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ametil peaks olema ka võimalik 
välja anda mittesiduvaid suuniseid, et 
aidata reguleerivatel asutustel ja turul 
tegutsevatel isikutel head tava jagada.

(10) Ametil peaks olema ka võimalik 
välja anda siduvaid suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel 
isikutel head tava jagada.

Or. en

Selgitus

Ametil peaksid olema vajalikud õigused oma rolli täitmiseks, st siseturu nõuetekohase 
toimimise tagamiseks. 
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Muudatusettepanek 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ameti struktuur peaks olema 
kohandatud vastavalt energeetikasektori 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riiklike 
reguleerivate asutuste spetsiifilist rolli ja 
sõltumatust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Haldusnõukogul peaksid olema 
vajalikud volitused eelarve kehtestamiseks, 
selle täitmise järelevalveks, sise-eeskirjade 
koostamiseks, finantseeskirjade 
vastuvõtmiseks ja direktori 
ametissenimetamiseks.

(12) Võrgustiku haldusnõukogul 
peaksid olema vajalikud volitused eelarve 
kehtestamiseks, selle täitmise 
järelevalveks, sise-eeskirjade 
koostamiseks, finantseeskirjade 
vastuvõtmiseks ja direktori 
ametissenimetamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ametil peaksid olema vajalikud 
õigused reguleerimisülesannete 

(13) Ametil peaksid olema vajalikud 
õigused reguleerimisülesannete 
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teostamiseks sõltumatul ja tõhusal viisil. 
Reguleerivate asutuste sõltumatus ei ole 
mitte ainult hea juhtimistava oluline 
põhimõte, vaid on ka turu usalduse 
tagamise põhitingimus. Peegeldades 
olukorda riiklikul tasemel, peaks
reguleerivate asutuste nõukogu tegutsema 
sõltumatult mis tahes muudest turuhuvidest 
ning mitte küsima ega võtma vastu
juhiseid üheltki riigiasutuselt ega muult 
avalik-õiguslikult või eraisikult.

teostamiseks sõltumatul ja tõhusal, 
läbipaistval ning motiveeritud viisil. 
Reguleerivate asutuste sõltumatus on hea
juhtimistava oluline põhimõte ja turu 
usalduse tagamise põhitingimus. 
Peegeldades olukorda riiklikul ja 
ühenduse tasemel, peaksid reguleerivate 
asutuste nõukogu ja selle liikmed 
tegutsema sõltumatult mis tahes muudest 
turuhuvidest või huvide konfliktist ning 
mitte küsima juhiseid või soovitusi üheltki 
riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult 
või eraisikult ega neid heaks kiitma.

Or. es

Muudatusettepanek 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ametil peaksid olema vajalikud 
õigused reguleerimisülesannete 
teostamiseks sõltumatul ja tõhusal viisil. 
Reguleerivate asutuste sõltumatus ei ole 
mitte ainult hea juhtimistava oluline 
põhimõte, vaid on ka turu usalduse 
tagamise põhitingimus. Peegeldades 
olukorda riiklikul tasemel, peaks 
reguleerivate asutuste nõukogu tegutsema 
sõltumatult mis tahes muudest turuhuvidest 
ning mitte küsima ega võtma vastu juhiseid 
üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-
õiguslikult või eraisikult.

(13) Võrgustikul peaksid olema 
vajalikud õigused reguleerimisülesannete 
teostamiseks sõltumatul ja tõhusal viisil. 
Reguleerivate asutuste sõltumatus ei ole 
mitte ainult hea juhtimistava oluline 
põhimõte, vaid on ka turu usalduse 
tagamise põhitingimus. Peegeldades 
olukorda riiklikul tasemel, peaks 
reguleerivate asutuste võrgustik tegutsema 
sõltumatult mis tahes muudest turuhuvidest 
ning mitte küsima ega võtma vastu juhiseid 
üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-
õiguslikult või eraisikult.

Or. fr
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Muudatusettepanek 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui ametil on õigus teha otsuseid, 
peaks huvitatud isikutel protsessi 
säästlikkuse huvides olema õigus 
pöörduda apellatsiooninõukogu poole, 
mis on küll ameti osa, kuid on selle ameti 
mis tahes haldus- ja regulatiivstruktuurist 
sõltumatu.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui ametil on õigus teha otsuseid, 
peaks huvitatud isikutel protsessi 
säästlikkuse huvides olema õigus pöörduda 
apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 
ameti osa, kuid on selle ameti mis tahes 
haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu.

(14) Kui ametil on õigus teha otsuseid, 
peaks huvitatud isikutel protsessi 
säästlikkuse huvides olema õigus pöörduda 
apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 
ameti osa, kuid on selle ameti mis tahes 
haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu. 
Tuleb tagada õigus vaidlustada lõplikud 
otsused Euroopa Ühenduste Kohtus.

Or. es
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Muudatusettepanek 43
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Amet peaks kohaldama üldeeskirju, 
mis käsitlevad avalikkuse juurdepääsu 
ühenduse asutuste valduses olevatele 
dokumentidele. Selle raames kehtestab
haldusnõukogu praktilised meetmed 
tundliku äriteabe ja isikuandmete 
kaitsmiseks.

(17) Amet peaks kohaldama üldeeskirju, 
mis käsitlevad avalikkuse juurdepääsu 
ühenduse asutuste valduses olevatele 
dokumentidele. Selle raames kiidab 
haldusnõukogu heaks protokollid ja 
kehtestab praktilised meetmed tundliku 
äriteabe ja isikuandmete kaitsmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 44
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kolmandad riigid peaksid saama 
osaleda ameti töös kooskõlas asjaomaste 
ühenduse sõlmitud lepingutega.

(18) Kolmandad riigid peaksid saama 
osaleda ameti töös kooskõlas asjaomaste 
ühenduse sõlmitud lepingutega vastavalt 
asutamislepingu sätetele.

Or. ro

Selgitus

Lepingud kolmandate riikidega peab heaks kiitma parlament vastavalt asutamislepingu 
sätetele.
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Muudatusettepanek 45
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna liikmesriigid ei suuda üksinda 
piisavalt saavutada kavandatavate 
meetmete eesmärke, milleks on riiklike 
reguleerivate asutuste koostöö ühenduse 
tasandil, ning seetõttu on nende eesmärkide 
saavutamist parem tagada ühenduse 
tasandil, võib ühendus vastu võtta 
meetmed kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud 
proportsionaalsuspõhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

(19) Kuna liikmesriigid ei suuda üksinda 
piisavalt saavutada kavandatavate 
meetmete eesmärke, milleks on riiklike 
reguleerivate asutuste osalus ja koostöö 
ühenduse tasandil, ning seetõttu on nende 
eesmärkide saavutamist parem tagada 
ühenduse tasandil, võib ühendus vastu 
võtta meetmed kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud 
proportsionaalsuspõhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Or. es

Muudatusettepanek 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutamine Energiaregulaatorite võrgustiku 
asutamine

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud ameti ülesandeid võiks täita paremini energiaregulaatorite võrgustik 
Euroopa finantsturgude reguleerijate komitee tegevuse eeskujul.
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Muudatusettepanek 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet, edaspidi „amet”, asutatakse 
eesmärgiga täiendada ühenduse tasandil 
reguleerimisülesandeid, mida liikmesriigi 
tasandil täidavad direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a nimetatud riiklikud 
reguleerivad asutused, ning eesmärgiga 
vajaduse korral kooskõlastada nende 
tegevust.

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostöövõrgustiku, edaspidi „võrgustik”, 
asutab komisjon pärast Euroopa 
Parlamendilt ja nõukogult nõusoleku 
saamist.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud ameti ülesandeid võiks täita paremini energiaregulaatorite võrgustik 
Euroopa finantsturgude reguleerijate komitee tegevuse eeskujul.

Muudatusettepanek 48
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet, edaspidi „amet”, asutatakse 
eesmärgiga täiendada ühenduse tasandil 
reguleerimisülesandeid, mida liikmesriigi 
tasandil täidavad direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a nimetatud riiklikud 
reguleerivad asutused, ning eesmärgiga 
vajaduse korral kooskõlastada nende 
tegevust. 

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet, edaspidi „amet”, asutatakse 
eesmärgiga täiendada ühenduse tasandil 
(kaasates vähemalt kaks liikmesriiki) 
reguleerimisülesandeid, mida liikmesriigi 
tasandil täidavad direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a nimetatud riiklikud 
reguleerivad asutused, ning eesmärgiga 
vajaduse korral kooskõlastada nende 
tegevust. 
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Or. de

Selgitus

Tuleb täpsustada, et ametil on õigus sekkuda, kui õigusnormid võivad tegevuse piiriülese 
iseloomu tõttu osutuda ebapiisavaks.

Muudatusettepanek 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 välja jäetud
Õiguslik seisund ja asukoht

1. Amet on juriidilise isiku staatusega 
ühenduse asutus.
2. Tal on kõikides liikmesriikides kõige 
ulatuslikum juriidilisele isikule
siseriiklike õigusaktidega omistatav õigus-
ja teovõime. Eelkõige võib ta omandada ja 
võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla 
kohtus menetlusosaliseks.
3. Ameti esindab direktor.
4. Ameti asukoht on [koht]. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tal on kõikides liikmesriikides 
kõige ulatuslikum juriidilisele isikule 
siseriiklike õigusaktidega omistatav õigus-

2. Tal on kõikides liikmesriikides 
kõige ulatuslikum juriidilisele isikule 
siseriiklike õigusaktidega omistatav õigus-
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ja teovõime. Eelkõige võib ta omandada ja 
võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla 
kohtus menetlusosaliseks.

ja teovõime. Ta võib olla kohtus 
menetlusosaliseks.

Or. de

Selgitus

Amet ei tohiks vara omandada.

Muudatusettepanek 51
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ameti asukoht on [koht]. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.

4. Ameti asukoht on Potsdamis. Kuni 
oma tööruumide valmimiseni tegutseb 
amet komisjoni ruumides.

Or. de

Selgitus

Energia tootmise piirkonnas ja ameti liikmetele kergesti juurdepääsetavas Brandenburgis 
asuv Potsdam on ameti jaoks ideaalne asukoht.

Muudatusettepanek 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Koosseis

Ameti koosseisu kuuluvad:
(a) haldusnõukogu, mis täidab artiklis 
10 sätestatud kohustusi;
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(b) reguleerivate asutuste nõukogu, 
mis täidab artiklis 12 sätestatud 
kohustusi;
(c) direktor, kes täidab artiklis 14 
sätestatud kohustusi;
(d) apellatsiooninõukogu, mis täidab 
artiklis 16 sätestatud kohustusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti toimingute liigid Ameti ülesanded
Amet võib: Amet:
(a) esitada põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi;

(a) esitab põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi ja soovitusi seoses 
siseturu nõuetekohase toimimise 
küsimustega;

(b) esitada reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi;

(b) esitab reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi ja soovitusi seoses 
siseturu nõuetekohase toimimisega;

(c) esitada komisjonile adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi

(c) esitab komisjonile adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi

(d) võtta vastu üksikotsuseid 
konkreetsete juhtumite kohta, nagu on 
osutatud artiklites 7 ja 8.

(d) võtta vastu üksikotsuseid 
konkreetsete juhtumite kohta, nagu on 
osutatud artiklites 6, 7 ja 8.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga ametile vajalikke õigusi tema rolli täitmiseks, st riiklike 
reguleerivate asutuste vahelise koostöö võimaldamiseks, piiriüleste küsimustega tegelemiseks 
ja üldiselt siseturu nõuetekohasele toimimisele kaasa aitamiseks.
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Muudatusettepanek 54
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitada põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 55
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) koostab häid tavasid käsitlevaid 
juhendeid ja võtab vastu suuniseid 
vastavalt artiklitele 6 ja 7;

Or. es

Muudatusettepanek 56
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtta vastu üksikotsuseid 
konkreetsete juhtumite kohta, nagu on 
osutatud artiklites 7 ja 8.

(d) võtta vastu üksikotsuseid 
konkreetsete juhtumite kohta, nagu on 
osutatud artiklites 6, 7 ja 8.

Or. es
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Muudatusettepanek 57
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib komisjoni taotlusel või omal 
algatusel esitada komisjonile arvamuse 
kõikide küsimuste kohta, mis on seotud 
tema asutamise eesmärgiga. 

Amet võib Euroopa Parlamendi, nõukogu 
või komisjoni taotlusel või omal algatusel 
esitada Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja komisjonile arvamuse kõikide küsimuste 
kohta, mis on seotud tema asutamise 
eesmärgiga. 

Or. de

Selgitus

Ameti ja Euroopa Parlamendi vahelise koostöö tugevdamine.

Muudatusettepanek 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib komisjoni taotlusel või omal 
algatusel esitada komisjonile arvamuse 
kõikide küsimuste kohta, mis on seotud 
tema asutamise eesmärgiga. 

Võrgustik võib esitada komisjonile 
arvamuse kõikide küsimuste kohta, mis on 
seotud tema asutamise eesmärgiga.

Or. fr
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Muudatusettepanek 59
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Amet peab avatud, läbipaistvat ja 
korrapärast dialoogi sektori huve 
esindavate organisatsioonidega ning 
konsulteerib huvitatud isikutega enne mis 
tahes neid puudutavate aktide 
vastuvõtmist.

Or. es

Muudatusettepanek 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Põhivõrguettevõtjate koostööga seotud 

ülesanded
1. Amet esitab komisjonile oma 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2b lõikele 2 Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
ning vastavalt määruse (EÜ) nr 
1775/2005 artiklile 2b lõikele 2 Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
põhikirja kavandi, liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi kohta.
2. Amet jälgib vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artiklis 2d sätestatule 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ülesannete täitmist ning 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artiklis 2d sätestatule Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
ülesannete täitmist. 
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3. Amet võib esitada oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.
4. Juhul kui amet leiab, et vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d 
lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikele 2 esitatud iga-aastase 
tööprogrammi kavand või 10-aastase 
investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist, 
esitab ta komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse.
5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi või turureegleid rakendada, 
esitab ta komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e 
lõikele 2. 
6. Amet jälgib põhivõrguettevõtjate 
piirkondlikku koostööd vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artiklile 2h ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artiklile 2h.

Or. fr
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Muudatusettepanek 61
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.

3. Amet kiidab heaks reeglid ja 
eeskirjad (sealhulgas 10-aastase 
investeerimiskava, milles on arvesse 
võetud piiriülese võrgustiku loomisel ette 
tulnud takistusi, mille põhjuseks võivad 
olla mitmesugused heakskiidumenetlused 
või valdkondlikud tavad), et tagada 
mittediskrimineerimise põhimõttest kinni 
pidamine, tõhus konkurents ning 
tulemuslik ja kindel turu toimimine. 

Or. xm

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitada ja täiendada teavet vastavalt gaasiturgu 
käsitlevasse määrusesse tehtud muudatustele.

Muudatusettepanek 62
Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule
ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.

3. Amet kiidab heaks reeglid ja 
eeskirjad (sealhulgas 10-aastase 
investeerimiskava), et tagada 
mittediskrimineerimise põhimõttest kinni 
pidamine, tõhus konkurents ning 
tulemuslik ja kindel turu toimimine.
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta.

3. Pärast konsulteerimist asjaomaste 
sidusrühmadega valmistab amet ette 
strateegilised suunised vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d lõikes 2 
sätestatule Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
jaoks nende tehniliste ja turureeglite ning 
10-aastase investeerimiskava kavandi 
kohta, et tagada mittediskrimineerimise 
põhimõttest kinni pidamine, tõhus 
konkurents ning tulemuslik ja kindel turu 
toimimine.

Or. en

Selgitus

Samal ajal kui Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku ülesandeks on välja töötada reeglid 
ja 10-aastane investeerimiskava, peaks amet olema võimeline andma suunised, et tagada 
siseturu nõuetekohane toimimine.

Muudatusettepanek 64
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet annab komisjonile omal 
algatusel või komisjoni taotlusel nõu 
seoses strateegiliste suuniste 
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väljatöötamisega Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku jaoks, 
mille alusel määratletakse reeglid ja 
eeskirjad (eelkõige tehnilised reeglid, 
ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad, iga kolme aasta järel 10-
aastane investeerimiskava, mis sisaldab 
tootmise piisavuse prognoosi, ning iga-
aastane tööprogramm) vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2 c lõike 1 
punktidele a ja c ning määruse (EÜ) nr 
1775/2005 artikli 2 c lõike 1 punktidele a 
ja c, sealhulgas vajaduse korral 
kohustuslike suuniste vastuvõtmiseks. 
Amet annab komisjonile nõu omal 
algatusel või komisjoni taotlusel, et 
töötada välja turureeglid, sealhulgas 
kohustuslike suuniste vastuvõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Täiendus.

Muudatusettepanek 65
Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet annab komisjonile omal 
algatusel või komisjoni taotlusel nõu 
seoses strateegiliste suuniste 
väljatöötamisega Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku jaoks, 
mille alusel määratletakse reeglid ja 
eeskirjad (eelkõige tehnilised reeglid, 
ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad, iga kahe aasta järel 10-
aastane investeerimiskava, mis sisaldab 
tootmisvõimsuste piisavuse prognoosi, 
ning iga-aastane tööprogramm) vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2 c 
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lõike 1 punktidele a ja c ning määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2 c lõike 1 
punktidele a ja c, sealhulgas vajaduse 
korral kohustuslike suuniste 
vastuvõtmiseks. Amet annab komisjonile 
nõu omal algatusel või komisjoni 
taotlusel, et töötada välja turureeglid, 
sealhulgas kohustuslike suuniste 
vastuvõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Kõigepealt tuleb määratleda kavandatavate reeglite ja eeskirjade täpne ulatus ja aste, 
määrates kindlaks, kas neid kohaldatakse kõigi edastamise infrastruktuuride või 
olemasolevate siseriiklike põhivõrkude suhtes. Amet peaks andma komisjonile nõu omal 
algatusel või komisjoni taotlusel reeglite või eeskirjade täpse ulatuse ja astme kohta elektri-
ja gaasisektorit käsitleva määruse artikli 2 c lõikes 3 täpsustatud valdkondades. Lisaks on 
oluline määratleda eelnevalt 10-aastase investeerimiskava põhieesmärgid ja ulatus.

Muudatusettepanek 66
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet kiidab heaks Euroopa elektri 
ja maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt ette valmistatud reeglid 
ja 10-aastase investeerimiskava vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2 d 
lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2 d lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Reeglid on olulised siseturu nõuetekohase toimimise tagamiseks. Seetõttu peaks amet need 
heaks kiitma. Riiklikud reguleerivad asutused kiidavad muu hulgas heaks 
põhivõrguettevõtjate investeerimiskavad. Euroopa Liidu tasandil peaks amet seega heaks 
kiitma Euroopa põhivõrguettevõtjate investeerimiskavad. 
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Muudatusettepanek 67
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Amet jälgib põhivõrguettevõtjate 
piirkondlikku koostööd vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artiklile 2h ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artiklile 2h.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Piirkondlik järelevalve ei kuulu ameti pädevusvaldkonda.

Muudatusettepanek 68
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Oma tööprogrammi raames või 
komisjoni taotlusel töötab amet välja häid 
tavasid käsitlevad juhised ning võtab 
vastu suunised, milles nähakse ette 
juhised mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ja turu tulemusliku toimimise 
põhimõtetest kinni pidamise tagamiseks 
tehniliste ja turureeglite, iga-aastase 
tööprogrammi kavandi või 10-aastase 
investeerimiskava kavandi 
väljatöötamisel; kõnealused suunised on 
siduvad üksnes juhul, kui need võetakse 
vastu asjakohase regulatiivmenetluse 
alusel.

Or. es
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Muudatusettepanek 69
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Amet teostab järelevalvet suuniste 
rakendamise üle, mille ta võtab vastu 
vastavalt eelmisele lõikele, ning võib omal 
algatusel, komisjoni või pädeva astutuse 
ettepanekul või asjaomase operaatori 
taotlusel kontrollida nende tõhusat 
kohaldamist.

Or. es

Muudatusettepanek 70
Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Amet konsulteerib ulatuslikult ja 
varakult majandusvaldkonnas osalejate, 
tarbijate ja lõpptarbijatega avatud ja 
läbipaistval viisil, eriti seoses oma 
põhivõrguettevõtjaid käsitlevate 
ülesannetega.

Or. en

Selgitus

Praegu viib Euroopa Liidu tasandil avalikke konsultatsioone läbi elektri- ja gaasisektori 
Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Seega peaks energiasektorit reguleerivate 
riiklike asutuste Euroopa koostööamet selle ülesande pärima, kuna ta omab avalike 
konsulteerimiste korraldamise valdkonnas juba hoolikalt koostatud eeskirju ja kogemusi. 
Lisaks on amet vastupidiselt Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikule organ, mis on 
asutatud kõigi turul osalejate huvide nimel tegutsemiseks.
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Muudatusettepanek 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Riiklike reguleerivate asutustega seotud 

ülesanded
1. Amet võtab vastu üksikotsuseid 
tehnilistes küsimustes, tuginedes direktiivi 
2003/54/EÜ, direktiivi 2004/55/EÜ, 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 suunistele.
2. Amet võib vastavalt oma 
tööprogrammile või komisjoni taotluse 
korral võtta vastu mittesiduvaid suuniseid, 
et aidata reguleerivatel asutustel ja turul 
tegutsevatel isikutel head tava jagada.
3. Amet edendab riiklike 
reguleerivate asutuste ja piirkondlike 
reguleerivate asutuste vahelist koostööd. 
Kui amet leiab, et selline koostöö nõuab 
siduvaid reegleid, teeb ta komisjonile 
asjakohased soovitused. 
4. Amet esitab mis tahes reguleeriva 
asutuse või komisjoni taotlusel arvamuse 
reguleeriva asutuse poolt vastu võetud 
otsuse vastavuse kohta direktiivis 
2003/54/EÜ, direktiivis 2003/55/EÜ, 
määruses (EÜ) nr 1228/2003 või 
määruses (EÜ) nr 1775/2005 osutatud 
suunistele. 
5. Kui riiklik reguleeriv asutus ei 
järgi lõikes 4 osutatud arvamust nelja kuu 
jooksul alates arvamuse kättesaamisest, 
teavitab amet sellest komisjoni.
6. Kui riiklikul reguleerival asutusel 
tekib konkreetse juhtumi puhul raskusi 
direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
või määruses (EÜ) nr 1775/2005 antud 
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suuniste tõlgendamisega, võib ta ametilt 
arvamust küsida. Amet esitab oma 
arvamuse nelja kuu jooksul pärast 
komisjoniga konsulteerimist. 
7. Amet otsustab vähemalt kahte 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra vastavalt direktiivi 
2003/54/EÜ artikli 22d lõikele 3 ja 
direktiivi 2003/55/EÜ artikli 24d lõikele 3. 

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet võib vastavalt oma 
tööprogrammile või komisjoni taotluse 
korral võtta vastu mittesiduvaid suuniseid, 
et aidata reguleerivatel asutustel ja turul 
tegutsevatel isikutel head tava jagada.

2. Amet võib vastavalt oma 
tööprogrammile või komisjoni taotluse 
korral töötada välja häid tavasid 
käsitlevaid juhiseid, et aidata reguleerivaid 
asutusi ja turul tegutsevaid isikuid 
Euroopa energeetikapoliitika raames. 
Amet võib vastu võtta ka suuniseid, milles 
nähakse ette juhised, kuidas pidada kinni 
ühenduse põhimõtetest seoses 
mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ja siseturu tulemusliku 
toimimisega; kõnealused suunised on 
siduvad üksnes juhul, kui need võetakse 
vastu asjakohase regulatiivmenetluse 
alusel.

Or. es
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Muudatusettepanek 73
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet esitab mis tahes reguleeriva 
asutuse või komisjoni taotlusel arvamuse 
reguleeriva asutuse poolt vastu võetud 
otsuse vastavuse kohta direktiivis 
2003/54/EÜ, direktiivis 2003/55/EÜ, 
määruses (EÜ) nr 1228/2003 või määruses 
(EÜ) nr 1775/2005 osutatud suunistele. 

4. Amet esitab mis tahes reguleeriva 
asutuse taotlusel arvamuse reguleeriva 
asutuse poolt vastu võetud otsuse vastavuse 
kohta direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
või määruses (EÜ) nr 1775/2005 osutatud 
suunistele. 

Or. de

Selgitus

Ameti töö sõltumatuse tugevdamine. 

Muudatusettepanek 74
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui riiklik reguleeriv asutus ei järgi 
lõikes 4 osutatud arvamust nelja kuu 
jooksul alates arvamuse kättesaamisest, 
teavitab amet sellest komisjoni.

5. Kui riiklik reguleeriv asutus ei järgi 
lõikes 4 osutatud arvamust nelja kuu 
jooksul alates arvamuse kättesaamisest, 
teavitab amet sellest asjaomase 
liikmesriigi valitsust.

Or. de

Selgitus

Ameti töö sõltumatuse tugevdamine. 
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Muudatusettepanek 75
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui riiklikul reguleerival asutusel 
tekib konkreetse juhtumi puhul raskusi 
direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
või määruses (EÜ) nr 1775/2005 antud 
suuniste tõlgendamisega, võib ta ametilt 
arvamust küsida. Amet esitab oma 
arvamuse nelja kuu jooksul pärast 
komisjoniga konsulteerimist. 

6. Kui riiklikul reguleerival asutusel 
tekib konkreetse juhtumi puhul raskusi 
direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
või määruses (EÜ) nr 1775/2005 antud 
suuniste tõlgendamisega, võib ta ametilt 
arvamust küsida. Amet esitab oma
arvamuse kahe kuu jooksul. 

Or. de

Selgitus

Ameti töö sõltumatuse tugevdamine ja tähtaegade lühendamine. 

Muudatusettepanek 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Muud ülesanded

1. Amet võib anda määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 7 lõike 4 punktis a 
sätestatud vabastusi. Samuti võib amet 
anda vabastuse vastavalt direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 22 lõike 3 punktis a 
sätestatule, kui asjaomane infrastruktuur 
asub mitme liikmesriigi territooriumil. 
2. Amet teeb ettepaneku sõltumatu 
süsteemihalduri kohta vastavalt direktiivi 
2003/54/EÜ artikli 10 lõikele 4 ja 
direktiivi 2003/55/EÜ artikli 9 lõikele 4.
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Or. fr

Muudatusettepanek 77
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet võib täita muid ülesandeid 
komisjoni või riiklike reguleerivate 
asutuste taotlusel tingimusel, et neil on 
delegeerimise pädevus, ning vastavalt 
kohaldatavas asutamisdokumendis 
sätestatule.

Or. es

Muudatusettepanek 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Haldusnõukogu

1. Haldusnõukogusse kuulub 
kaksteist liiget. Neist kuus nimetab 
ametisse komisjon ning kuus nõukogu. 
Ametiaeg on viis aastat ning sama isiku 
võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.
2. Haldusnõukogu määrab oma 
liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. 
Aseesimees asendab automaatselt 
esimeest, kui viimane ei saa oma 
ülesandeid täita. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg on kaks ja pool aastat ja neid 
võib üks kord ametisse tagasi nimetada. 
Esimehe ja aseesimehe ametiaeg lõpeb 
igal juhul hetkest, mil nad ei ole enam 
haldusnõukogu liikmed.
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3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub 
kokku esimees. Ameti direktor osaleb 
arutelus, kui haldusnõukogu ei otsusta 
teisiti. Haldusnõukogu tuleb korraliseks 
istungiks kokku vähemalt kaks korda 
aastas. Ta tuleb kokku ka esimehe 
algatusel, komisjoni taotlusel või 
vähemalt kolmandiku liikmete taotlusel. 
Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.
4. Haldusnõukogu otsuste 
vastuvõtmiseks on vaja kaht kolmandikku 
kohalolevate liikmete häältest.
5. Igal liikmel on üks hääl.
Töökorras sätestatakse täpsem 
hääletamise kord, eelkõige tingimused, 
mille alusel üks liige saab teist esindada, 
ning vajaduse korral ka kvoorumitega 
seotud reeglid.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kaheksa
liiget. Neist kaks nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada. Pool 
haldusnõukogu liikmetest vahetub iga 
kahe ja poole aasta järel, et tagada 
sooline võrdõiguslikkus ja eri 
liikmesriikide kodanike esindatus volituste 
täitmisel. Esimest korda valitakse 
asjaomased liikmed välja loosi teel võrdsel 
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alusel nõukogu ja komisjoni määratud 
liikmete hulgast.

Or. es

Muudatusettepanek 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget, kes nimetatakse ametisse ametialase 
pädevuse kriteeriumide põhjal ning on 
pärit kaheteistkümnest eri liikmesriigist. 
Neist kuus nimetab ametisse komisjon ning 
kuus nõukogu. Ametiaeg on viis aastat 
ning sama isiku võib ühe korra ametisse 
tagasi nimetada.

Or. ro

Selgitus

Ameti liikmete mitmekesisus, kogemused ja pädevus on peamised elemendid. 

Muudatusettepanek 81
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat. 

Or. de
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Selgitus

Ameti sõltumatuse tugevdamine. 

Muudatusettepanek 82
Daniel Dăianu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget kaheteistkümnest eri riigist, kes 
valitakse välja nende pädevuste alusel. 
Neist kuus nimetab ametisse komisjon ning 
kuus nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist. Ametiaeg 
on viis aastat ning sama isiku võib ühe 
korra ametisse tagasi nimetada.

Or. en

Selgitus

Nii on haldusnõukogu esinduslikum ja tal on suurem demokraatlik vastutus. 

Muudatusettepanek 83
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Haldusnõukogu liikmed on 
sõltumatud ja hoiduvad mis tahes 
tegevusest, mis ei ole kooskõlas nende 
ülesannetega. Nad esitavad igal aastal 
allkirjastatud deklaratsiooni selle kohta, 
et nad ei ole kaasatud ühtegi huvide 
konflikti seoses ameti tegevusega.

Or. es
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Muudatusettepanek 84
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub 
kokku esimees. Ameti direktor osaleb 
arutelus, kui haldusnõukogu ei otsusta 
teisiti. Haldusnõukogu tuleb korraliseks 
istungiks kokku vähemalt kaks korda 
aastas. Ta tuleb kokku ka esimehe 
algatusel, komisjoni taotlusel või vähemalt 
kolmandiku liikmete taotlusel. 
Haldusnõukogu võib vaatlejana
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub 
kokku esimees. Ameti direktor osaleb 
arutelus. Haldusnõukogu tuleb korraliseks 
istungiks kokku vähemalt kaks korda 
aastas. Ta tuleb kokku ka esimehe 
algatusel, Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni taotlusel või vähemalt 
neljandiku liikmete taotlusel. 
Haldusnõukogu võib otsustada 
ühehäälselt kutsuda vaatlejatena
koosolekule kolmandaid isikuid. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse tugevdamine. 

Muudatusettepanek 85
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest, kui käesolevas määruses 
või põhikirjas ei sätestata teisiti.

Or. de
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Selgitus

Ameti sõltumatuse tugevdamine. 

Muudatusettepanek 86
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Igal liikmel on üks hääl. Töökorras 
sätestatakse täpsem hääletamise kord, 
eelkõige tingimused, mille alusel üks liige 
saab teist esindada, ning vajaduse korral 
ka kvoorumitega seotud reeglid.

5. Igal liikmel on üks hääl. Töökorras 
sätestatakse täpsem hääletamise kord, 
eelkõige kvoorumitega seotud reeglid.

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse tugevdamine. 

Muudatusettepanek 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Haldusnõukogu ülesanded

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu 
on sätestatud artikli 13 lõikes 2. 
2. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmed, 
nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 1.
3. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu liikmed, nagu on 
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sätestatud artikli 15 lõikes 1.
4. Haldusnõukogu võtab pärast 
komisjoniga konsulteerimist ja pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult artikli 
12 lõike 3 kohase heakskiidu saamist iga 
aasta 30. septembriks vastu ameti 
järgmise aasta tööprogrammi ning saadab 
selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile. Tööprogramm võetakse 
vastu, ilma et see piiraks iga-aastast 
eelarvemenetlust.
5. Haldusnõukogu kasutab oma 
eelarvepädevust vastavalt artiklitele 18–
21.
6. Haldusnõukogu otsustab pärast 
komisjonilt nõusoleku saamist, kas võtta 
vastu pärandit, annetusi või toetusi teistest 
ühenduse allikatest.
7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes.
8. Haldusnõukogu koostab vajaduse 
korral ameti personalipoliitika vastavalt 
artikli 25 lõikele 2.
9. Haldusnõukogu võtab vastavalt artiklile 
27 vastu erisätted, mis on vajalikud, et 
rakendada ameti dokumentidele 
juurdepääsu õigust.
10. Haldusnõukogu võtab vastu artikli 14 
lõikes 8 osutatud iga-aastase aruande 
ameti tegevuse kohta ning edastab selle 
hiljemalt 15. juuniks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning kontrollikojale. Aruanne sisaldab 
reguleerivate asutuste nõukogu poolt 
heaks kiidetud eraldi osa, mis käsitleb 
ameti reguleerivat tegevust asjaomasel 
aastal.
11. Haldusnõukogu võtab vastu oma 
töökorra.

Or. fr
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Muudatusettepanek 88
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2. 

1. Haldusnõukogu nimetab kokkuleppel
reguleerivate asutuste nõukoguga ametisse 
direktori, nagu on sätestatud artikli 13 
lõikes 2. 

Or. de

Selgitus

Pädevuste parem määratlus. 

Muudatusettepanek 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivate asutuste nõukogu Reguleerivate asutuste võrgustik

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 

1. Reguleerivate asutuste võrgustikku
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Nemad 
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liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme. 

moodustavad võrgustiku haldusnõukogu. 
Iga liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab 
ühe asendusliikme. Asendusliikmed 
osalevad koosolekutel üksnes liikme 
asendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme.

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni, nõukogu ja 
Euroopa Parlamendi esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme.

Or. xm

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on laiendada ameti nõukogu ülesandeid seoses liidu 
õigusloomeasutustega. Seevastu on ametil hoiatamise kohustus üksnes täidesaatva organi 
(komisjoni) ees.

Muudatusettepanek 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu
liikmed valivad enda hulgast esimehe ja 

2. Reguleerivate asutuste võrgustiku
liikmed valivad enda hulgast esimehe ja 
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aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest, 
kui viimane ei saa oma ülesandeid täita. 
Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kaks ja 
pool aastat ja neid võib üks kord ametisse 
tagasi nimetada. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg lõpeb igal juhul hetkest, mil nad 
ei ole enam reguleerivate asutuste nõukogu
liikmed.

aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest, 
kui viimane ei saa oma ülesandeid täita. 
Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kaks ja 
pool aastat ja neid võib üks kord ametisse 
tagasi nimetada. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg lõpeb igal juhul hetkest, mil nad 
ei ole enam reguleerivate asutuste 
võrgustiku liikmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu 
teeb otsuseid oma liikmete
kahekolmandikulise häälteenamusega. Igal 
liikmel või asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu 
teeb otsuseid kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Häälte arvestus on 
analoogne arvestusega nõukogus.

Or. de

Selgitus

Ametiga seotuse suurendamine. 

Muudatusettepanek 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu
teeb otsuseid oma liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega. Igal 
liikmel või asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste võrgustik
teeb otsuseid oma liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega. Igal 
liikmel või asendusliikmel on üks hääl.

Or. fr
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Muudatusettepanek 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivate asutuste nõukogu
võtab vastu oma töökorra. 

4. Reguleerivate asutuste võrgustik
võtab vastu oma töökorra. 

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste nõukogu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 
eraõiguslikult isikult.

5. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste võrgustik sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 
eraõiguslikult isikult.

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Reguleerivate asutuste nõukogule 
osutab sekretäriteenuseid amet.

6. Reguleerivate asutuste võrgustik 
nimetab ametisse oma direktori, korraldab 
oma sekretariaadi tööd, koostab oma 
eelarve ja otsustab oma asukoha üle.
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Or. fr

Muudatusettepanek 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Reguleerivate asutuste nõukogu 

ülesanded
1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu 
oma pädevusvaldkonnas direktorile 
suuniseid direktori ülesannete täitmiseks.
2. Reguleerivate asutuste nõukogu 
esitab oma arvamuse direktorikandidaadi 
kohta vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja 
artikli 13 lõikele 2. Nõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolme neljandikulise häälteenamusega.
3. Vastavalt artikli 10 lõikele 4 ja 
artikli 14 lõikele 6 ning kooskõlas artikli 
20 kohaselt koostatud eelarveprojektiga 
kinnitab reguleerivate asutuste nõukogu 
ameti järgmise aasta tööprogrammi ja 
esitab selle enne 1. septembrit 
haldusnõukogule vastuvõtmiseks.
4. Reguleerivate asutuste nõukogu 
kiidab heaks aastaaruande eraldi 
reguleerimistegevuse osa, nagu on 
sätestatud artikli 10 lõikes 10 ja artikli 14 
lõikes 8. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 99
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist annab reguleerivate asutuste 
nõukogu direktorile nõusoleku. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks. Direktor 
peaks täitma oma ülesannet kooskõlas 
reguleerivate asutuste nõukogu otsustega, 
mis peaks määrusega seotud küsimustes 
olema ameti ainus otsuseid tegev organ. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on pädevuste piiritlemine.

Muudatusettepanek 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Direktor

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. 
Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 
pädevusest ei taotle direktor juhiseid 
riiklikelt ega muudelt organitelt ega 
sellistele juhistele.
2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
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pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele. 
3. Direktori ametiaeg on viis aastat. 
Komisjon koostab üheksa kuu jooksul 
enne kõnealuse tähtaja lõppu hinnangu. 
Hindamisel võtab komisjon arvesse 
eelkõige järgmist:
(a) ametiülesannete täitmine direktori 
poolt,
(b) ameti ülesanded ja nõuded 
järgmisteks aastateks.
4. Haldusnõukogu võib komisjoni 
ettepaneku alusel ning arvestades 
hindamisaruannet ja üksnes juhul, kui 
see on põhjendatav ameti ülesannete ja 
vajadustega, pikendada ühe korra 
direktori ametiaega, kuid mitte rohkem 
kui kolmeks aastaks.

5. Haldusnõukogu teatab direktori 
ametiaja pikendamise kavatsusest 
Euroopa Parlamendile. Ühe kuu jooksul 
enne ametiaja pikendamist võidakse 
direktor kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette, et 
vastata selle liikmete küsimustele.
6. Kui direktori ametiaega ei 
pikendata, jääb ta ametisse kuni uue 
direktori ametisse nimetamiseni.
7. Direktori võib ametist vabastada 
üksnes haldusnõukogu otsusega, mis 
tehakse pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga nõupidamist. Haldusnõukogu 
peab selle otsuse tegema vähemalt oma 
liikmete kolmeneljandikulise 
häälteenamusega. 
8. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad kutsuda direktorit üles esitama 
oma ülesannete täitmise aruannet.
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Or. fr

Muudatusettepanek 101
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. Olenemata 
komisjoni, haldusnõukogu ja reguleerivate 
asutuste nõukogu vastavast pädevusest ei 
taotle direktor juhiseid riiklikelt ega 
muudelt organitelt ega allu sellistele 
juhistele.

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu ja tegutseb 
kooskõlas reguleerivate asutuste nõukogu 
otsustega. Olenemata komisjoni, 
haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste 
nõukogu vastavast pädevusest ei taotle 
direktor juhiseid või soovitusi riiklikelt ega 
muudelt avaliku või erasektori organitelt 
ega allu sellistele juhistele või soovitustele.

Or. es

Muudatusettepanek 102
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle kiidab heaks 
Euroopa Parlamendi pädev komisjon 
vähemalt kolme kandidaadi hulgast, kelle 
esitab komisjon pärast seda, kui nad on 
teatanud soovist osaleda konkursil. Selleks 
kutsutakse esitatud kandidaadid esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 
ja vastama selle liikmete küsimustele.

Or. es
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Muudatusettepanek 103
Daniel Dăianu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Direktori nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu, pidades 
silmas tema pädevust, oskusi ja kogemusi, 
vähemalt kahe kandidaadi seast, kelle 
esitab komisjon pärast seda, kui nad on 
teatanud soovist osaleda konkursil. Enne 
ametisse määramist võib reguleerivate 
asutuste nõukogu valitud kandidaadi 
kutsuda esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette ja vastama selle 
liikmete küsimustele. Euroopa Parlament 
võib väljendada kandidaatide ametisse 
nimetamisele vastuseisu juhul, kui nende 
antud vastused ei ole kooskõlas Euroopa 
Liidu suunistega.

Or. en

Selgitus

Muudetud lõike ühtsus.

Muudatusettepanek 104
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
viie kandidaadi seast, kelle esitab komisjon 
pärast seda, kui nad on teatanud soovist 
osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist esineb haldusnõukogu valitud 
kandidaat Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni ees ja vastab selle liikmete 
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vastama selle liikmete küsimustele. küsimustele. Euroopa Parlamendil on 
vetoõigus.

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlamendi rolli ja ameti sõltumatuse tugevdamine.

Muudatusettepanek 105
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu võib komisjoni 
ettepaneku alusel ning arvestades 
hindamisaruannet ja üksnes juhul, kui 
see on põhjendatav ameti ülesannete ja 
vajadustega, pikendada ühe korra 
direktori ametiaega, kuid mitte rohkem 
kui kolmeks aastaks. 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse tugevdamine.

Muudatusettepanek 106
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldusnõukogu teatab direktori 
ametiaja pikendamise kavatsusest 
Euroopa Parlamendile. Ühe kuu jooksul 
enne ametiaja pikendamist võidakse 
direktor kutsuda esinema Euroopa 

välja jäetud
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Parlamendi pädeva komisjoni ette, et 
vastata selle liikmete küsimustele. 

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse tugevdamine.

Muudatusettepanek 107
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui direktori ametiaega ei 
pikendata, jääb ta ametisse kuni uue 
direktori ametisse nimetamiseni.

6. Direktor jääb ametisse kuni uue 
direktori ametisse nimetamiseni.

Or. de

Selgitus

Ametiga seotuse suurendamine. 

Muudatusettepanek 108
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada 
üksnes haldusnõukogu otsusega, mis 
tehakse pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga nõupidamist. Haldusnõukogu 
peab selle otsuse tegema vähemalt oma 
liikmete kolmeneljandikulise 
häälteenamusega. 

7. Direktori võib ametist vabastada 
üksnes haldusnõukogu otsusega, mis 
tehakse pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga nõupidamist. Haldusnõukogu 
peab selle otsuse tegema vähemalt 
kolmeneljandikulise häälteenamusega. 

Or. de
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Selgitus

Eelmise muudatusettepaneku kohandamine. 

Muudatusettepanek 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Direktori ülesanded

1. Direktor esindab ameti ning 
vastutab selle juhtimise eest.
2. Direktor valmistab ette 
haldusnõukogu töö. Ta osaleb 
haldusnõukogu töös hääleõiguseta.
3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 
7, ja 8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate 
asutuste nõukogu nõusolekut. 
4. Direktor vastutab ameti iga-
aastase tööprogrammi elluviimise eest 
vastavalt reguleerivate asutuste nõukogu 
suunistele ning haldusnõukogu 
halduskontrollile.
5. Direktor võtab kõik vajalikud 
meetmed, võttes eelkõige vastu sisemised 
haldusjuhendid ja avaldades teatiseid, et 
tagada ameti toimimine käesoleva 
määruse sätete kohaselt.
6. Direktor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle enne sama aasta 30. juunit 
reguleerivate asutuste nõukogule ja 
komisjonile.
7. Direktor koostab artikli 20 
kohaselt ameti tulude ja kulude 
eelarvestuse ning vastutab artikli 21 
kohaselt ameti eelarve täitmise eest.
8. Direktor koostab igal aastal 
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aastaaruande projekti, mis sisaldab ameti 
reguleerimistegevust käsitlevat osa ning 
finants- ja haldusküsimusi käsitlevat osa.
9. Ameti personali suhtes teostab 
direktor artikli 25 lõikes 3 sätestatud 
õigusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 
7, ja 8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusolekut. 

3. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.). 

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Apellatsiooninõukogusse kuulub kuus 
liiget ja kuus asendajat, kes valitakse 
riiklike reguleerivate asutuste, 
konkurentsiasutuste või teiste riiklike või 
ühenduse institutsioonide praeguste või 
endiste kõrgete ametnike hulgast, kellel on 
asjakohane töökogemus 
energeetikasektoris. Apellatsiooninõukogu 

1. Apellatsiooninõukogusse kuulub kuus 
liiget ja kuus asendajat, kes valitakse 
riiklike reguleerivate asutuste, 
konkurentsiasutuste või teiste riiklike või 
ühenduse institutsioonide praeguste või 
endiste kõrgete ametnike hulgast, kellel on 
asjakohane töökogemus 
energeetikasektoris. Liikmed määratakse 
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määrab oma esimehe. 
Apellatsiooninõukogu otsused võetakse 
vastu selle kuuest liikmest vähemalt nelja 
kvalifitseeritud häälteenamusega. 
Apellatsiooninõukogu kutsutakse kokku 
vastavalt vajadusele.

ametisse ametialase pädevuse 
kriteeriumide alusel ning nad on pärit 
kaheteistkümnest eri liikmesriigist. 
Apellatsiooninõukogu määrab oma 
esimehe. Apellatsiooninõukogu otsused 
võetakse vastu selle kuuest liikmest 
vähemalt nelja kvalifitseeritud 
häälteenamusega. Apellatsiooninõukogu 
kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.

Or. ro

Selgitus

Ameti liikmete mitmekesisus, kogemused ja pädevus on peamised elemendid. 

Muudatusettepanek 112
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast konkursil osalemise 
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga konsulteerimist. 

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
nõukogu ja komisjoni ühisel ettepanekul 
ametisse haldusnõukogu pärast konkursil 
osalemise teatamist ja pärast reguleerivate 
asutuste nõukoguga konsulteerimist. 

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse tugevdamine.
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Muudatusettepanek 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast konkursil osalemise 
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga konsulteerimist. 

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse Euroopa 
Parlament pärast konkursil osalemise 
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
võrgustikuga konsulteerimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg 
on viis aastat. Neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Apellatsiooninõukogu liikmed 
on oma otsuseid tehes sõltumatud ega pea 
lähtuma ühestki juhisest. Nad ei tohi täita 
ametis, selle haldusnõukogus ega 
reguleerivate asutuste nõukogus mis tahes 
muid ülesandeid. Apellatsiooninõukogu 
liikmeid ei või nende ametiaja jooksul 
ametist vabastada, välja arvatud juhul, 
kui liige on süüdi tõsises üleastumises, 
mille puhul haldusnõukogu teeb pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist vastava otsuse.

3. Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg 
on viis aastat. Neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Apellatsiooninõukogu liikmed 
on oma otsuseid tehes sõltumatud ega pea 
lähtuma ühestki juhisest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 115
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg 
on viis aastat. Neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Apellatsiooninõukogu liikmed 
on oma otsuseid tehes sõltumatud ega pea 
lähtuma ühestki juhisest. Nad ei tohi täita 
ametis, selle haldusnõukogus ega 
reguleerivate asutuste nõukogus mis tahes 
muid ülesandeid. Apellatsiooninõukogu 
liikmeid ei või nende ametiaja jooksul 
ametist vabastada, välja arvatud juhul, kui 
liige on süüdi tõsises üleastumises, mille 
puhul haldusnõukogu teeb pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist vastava otsuse.

3. Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg 
on kuus aastat. Apellatsiooninõukogu 
liikmed on oma otsuseid tehes sõltumatud 
ega pea lähtuma ühestki juhisest. Nad ei 
tohi täita ametis, selle haldusnõukogus ega 
reguleerivate asutuste nõukogus mis tahes 
muid ülesandeid. Apellatsiooninõukogu 
liikmeid ei või nende ametiaja jooksul 
ametist vabastada, välja arvatud juhul, kui 
liige on süüdi tõsises üleastumises, mille 
puhul haldusnõukogu teeb pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist vastava otsuse.

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse tugevdamine.

Muudatusettepanek 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui amet ei tee otsust, võib Esimese 
Astme Kohtule või Euroopa Kohtule 
seoses tegevusetusega esitada kaebuse 
vastavalt asutamislepingu artiklile 232.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet peab võtma vajalikud meetmed 
Esimese Astme Kohtu või Euroopa Kohtu 
otsuse täitmiseks.

3. Võrgustik peab võtma vajalikud 
meetmed Esimese Astme Kohtu või 
Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 20 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktor koostab igal aastal hiljemalt 15. 
veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis 
sisaldab tegevuskulusid ja eeloleva 
rahandusaasta tööplaani, ning edastab 
esialgse eelnõu haldusnõukogule koos 
esialgse ametikohtade loeteluga. Igal aastal 
esitab haldusnõukogu direktori koostatud 
projekti alusel ameti järgmise 
majandusaasta tulude ja kulude 
kalkulatsiooni. Selle kalkulatsiooni, mis 
sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, 
edastab haldusnõukogu komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks. Enne 
kalkulatsiooni vastuvõtmist esitatakse 
direktori koostatud projekt reguleerivate 
asutuste nõukogule, kes võib projekti 
kohta arvamuse esitada.

1. Direktor koostab igal aastal hiljemalt 15. 
veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis 
sisaldab tegevuskulusid ja eeloleva 
rahandusaasta tööplaani, ning edastab 
esialgse eelnõu haldusnõukogule koos 
esialgse ametikohtade loeteluga. Igal aastal 
esitab haldusnõukogu direktori koostatud 
projekti alusel võrgustiku järgmise 
majandusaasta tulude ja kulude 
kalkulatsiooni. Selle kalkulatsiooni, mis 
sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, 
edastab haldusnõukogu komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 20 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelarvepädevad asutused võtavad vastu 
ameti ametikohtade loetelu.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Töötajad

1. Ameti töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muudele teenistujatele kohaldatavaid 
teenistustingimusi ning Euroopa 
Ühenduse institutsioonide poolt nende 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju.
2. Haldusnõukogu võtab Euroopa 
ühenduste ametnike personalieeskirjade 
artiklis 110 ette nähtud korra kohaselt 
kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud 
rakendusmeetmed.
3. Amet kasutab oma töötajate suhtes 
õigusi, mis on talle kui ametisse 
määravale asutusele antud Euroopa 
ühenduste ametnike 
personalieeskirjadega ja talle kui 
lepinguid sõlmivale asutusele antud 
Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustega.
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4. Haldusnõukogu võib vastu võtta sätteid, 
mis lubavad liikmesriikide ekspertidel 
töötada ameti juures lähetuses.

Or. fr

Muudatusettepanek 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Töötajate isiklikku rahalist vastutust ja 
distsiplinaarvastutust ameti ees 
reguleerivad ameti töötajate suhtes 
kohaldatavad asjaomased sätted.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Kolmandate riikide osalemine

Amet on osalemiseks avatud riikidele, kes 
ei ole Euroopa Liidu liikmed ning on 
sõlminud Euroopa Liiduga sellealased 
kokkulepped. Vastavalt nende 
kokkulepete asjakohastele sätetele 
töötatakse välja kord, millega nähakse 
eelkõige ette nende riikide ameti töös 
osalemise laad, ulatus ja menetluslikud 
aspektid, sealhulgas sätted rahaliste 
osamaksude ja töötajate kohta.

Or. de



AM\712362ET.doc 61/63 PE402.870v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Pädevuste piiramine ELi siseturul.

Muudatusettepanek 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Hindamine

1. Komisjon viib ameti tegevuse osas läbi 
hindamise. See hõlmab ameti saavutatud 
tulemusi ja töömeetodeid, pidades silmas 
ameti eesmärki, ning käesolevas määruses 
määratletud volitusi ja ülesandeid ning 
iga-aastaseid tööprogramme. 
2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt neli aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon 
hindamisaruande hiljemalt iga viie aasta 
järel.

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 30 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt neli aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon hindamisaruande 
hiljemalt iga viie aasta järel.

2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt kaks aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon hindamisaruande 
hiljemalt iga kolme aasta järel.
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Or. de

Selgitus

Ameti töö kiirem hindamine.

Muudatusettepanek 125
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 30 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pärast esimese hindamisaruande 
esitamist ameti tegevuse ja saavutatud 
tulemuse kohta pikendavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu komisjoni 
ettepanekul ameti volitusi või asendavad 
ameti sobivama struktuuriga.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek, millega luuakse komisjoni kontrolli alla kuuluv amet, kellel on peamiselt 
nõuandev pädevus, ei saa olla kõige sobivam struktuur ühtse Euroopa elektri- ja gaasituru 
loomiseks. Seetõttu peaks komisjon uurima saavutatud tulemusi ja vajaduse korral tegema 
ettepaneku uue struktuuri kohta.

Muudatusettepanek 126
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbivaatamine
Reguleerivate asutuste nõukogu võib 
seoses ameti hindamisega esitada 
ettepanekuid ameti läbivaatamiseks. 
Esimene läbivaatamise ettepanek käsitleb 
eelkõige ameti kõrvaldamist ja selle 
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asendamist mõne muu sõltumatu 
mehhanismiga.

Or. es

Muudatusettepanek 127
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 31 pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustumine ja üksikmeetmed Jõustumine, üksikmeetmed ja kehtetuks 
tunnistamine

Or. de

Selgitus

Tähtaeg määratakse viisil, mis tagab energia siseturu arengu arvesse võtmise.

Muudatusettepanek 128
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 31 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus kaotab kehtivuse 1. 
jaanuaril 2015.

Or. de

Selgitus

Tähtaeg määratakse viisil, mis tagab energia siseturu arengu arvesse võtmise.
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