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Módosítás 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
  

A Bizottság által javasolt szöveg Elutasításra irányuló javaslat

A Gazdasági és Monetáris Bizottság 
felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja a Bizottság javaslatának 
elutasítását.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt ügynökség túlzottan bürokratikus és költséges szervezet. Az Európai 
Tanács „a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködését szolgáló független mechanizmus” 
kialakítását kérte.

Módosítás 21
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Energiaszabályozói Együttműködési
Ügynökség létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat

Az Európai Energiaszabályozói 
Ügynökség létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat

(E módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. Amennyiben elfogadásra 
kerül, a szöveget ennek megfelelően 
módosítani kell.)

Or. es
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Módosítás 22
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2007 tavaszán 
felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a nemzeti szabályozó hatóságok
együttműködését szolgáló független 
mechanizmus kialakítására.

(4) Az Európai Tanács 2007 tavaszán 
felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot független mechanizmus 
kialakítására, mely lehetővé teszi a 
nemzeti szabályozó hatóságok egymással 
való együttműködését és a határokon 
átnyúló, nagy jelentőségű ügyekben való 
döntéshozatalt.

Or. es

Módosítás 23
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak szorosan együtt kell 
működniük és felszámolniuk a határokon 
átnyúló kereskedelem előtt álló 
akadályokat az európai energiapolitika 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. 
A jelenleg létező hiány betöltésére 
alkalmas független eszköz létrehozása 
megfelel annak a kettős célnak, amely 
szerint a nemzeti szabályozó hatóságok 
gyakorlatába be kell illeszteni az európai 
szemléletet, valamint hozzá kell járulni az 
egyenlő bánásmód és az európai gáz- és 
villamosáram-elosztó hálózatokhoz 
történő egyenlő hozzáférés közösségi 
elvének tényleges tiszteletben tartásához 
és a belső piac megfelelő működéséhez. Az 
Európai Energiaszabályozói Ügynökség 
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szervezet formájában működik, hogy 
lehetővé tegye a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára, hogy 
együttműködésüket erősítsék európai 
viszonylatban és hogy közös alapokon 
vegyenek részt az európai jelentőségű 
feladatok ellátásában. 

Or. es

Módosítás 24
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A központi szerv erőforrásigényeire 
vonatkozó hatásvizsgálatból az derült ki, 
hogy egy független központi szerv hosszú 
távon számos előnyt nyújt más 
lehetőségekhez képest. Ezért indokolt 
létrehozni az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökséget (a
továbbiakban: az Ügynökség).

(5) A központi szerv erőforrásigényeire 
vonatkozó hatásvizsgálatból az derült ki, 
hogy egy független központi szerv hosszú 
távon számos előnyt nyújt más 
lehetőségekhez képest. Az „ügynökség” 
modell előnyben részesült több más, 
köztük az ERGEG+ modellel szemben. Az 
elvetett modelleket újra megfontolás 
tárgyává kell tenni, amennyiben az 
ügynökség nem vezet a várt eredményhez.

Or. en

Indokolás

A Bizottság elvetett néhány egyéb lehetőséget, köztük az ERGEG+ modellt, vagy a Központi 
Bankok Európai Rendszeréhez hasonló intézményt. Ha a kiválasztott ügynökségi modell nem 
vezet a várt eredményhez, a Bizottságnak újra megfontolás tárgyává kell tennie a többi 
lehetőséget és ennek megfelelően módosítania kell a rendeletet.



PE402.870v01-00 6/68 AM\712362HU.doc

HU

Módosítás 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A központi szerv erőforrásigényeire 
vonatkozó hatásvizsgálatból az derült ki, 
hogy egy független központi szerv hosszú 
távon számos előnyt nyújt más 
lehetőségekhez képest. Ezért indokolt 
létrehozni az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökséget (a 
továbbiakban: az Ügynökség).

(5) A központi szerv erőforrásigényeire 
vonatkozó hatásvizsgálatból az derült ki, 
hogy egy független központi szerv hosszú 
távon számos előnyt nyújt más 
lehetőségekhez képest. Ezért indokolt 
létrehozni az Energiaszabályozói 
Együttműködési Hálózatot ( a 
továbbiakban: a Hálózat).

(E módosítás a vizsgált jogszabály 
egészére érvényes; elfogadása esetén a 
teljes szövegben technikai kiigazítások 
lesznek szükségesek.)

Or. fr

Módosítás 26
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökségnek indokolt 
biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok kellően összehangoltan lássák el 
a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv szerinti nemzeti szintű 
szabályozási feladataikat, és hogy ezek 
szükség esetén közösségi szinten 
kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy 
biztosítva legyen az Ügynökség 
függetlensége, műszaki és szabályozói 
jogköre, átláthatósága és hatékonysága.

(6) Az Ügynökségnek indokolt 
biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok kellően összehangoltan lássák el 
a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv szerinti nemzeti szintű 
szabályozási feladataikat, és hogy ezek 
szükség esetén közösségi szinten 
kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy 
biztosítva legyen az Ügynökség és tagjai
függetlensége, műszaki szakértelme,
szabályozói jogköre, átláthatósága, 
demokratikus ellenőrzése és hatékonysága.

Or. es
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Módosítás 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökségnek indokolt 
biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok kellően összehangoltan lássák el 
a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv szerinti nemzeti szintű 
szabályozási feladataikat, és hogy ezek 
szükség esetén közösségi szinten 
kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy 
biztosítva legyen az Ügynökség 
függetlensége, műszaki és szabályozói 
jogköre, átláthatósága és hatékonysága.

(6) A Hálózatnak indokolt biztosítania, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
kellően összehangoltan lássák el a 
2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv szerinti nemzeti szintű 
szabályozási feladataikat, és hogy ezek 
szükség esetén közösségi szinten 
kiegészüljenek.

Or. fr

Módosítás 28
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökségnek indokolt 
biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok kellően összehangoltan lássák el 
a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv szerinti nemzeti szintű 
szabályozási feladataikat, és hogy ezek 
szükség esetén közösségi szinten 
kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy 
biztosítva legyen az Ügynökség 
függetlensége, műszaki és szabályozói 
jogköre, átláthatósága és hatékonysága.

(6) Az Ügynökségnek indokolt 
biztosítania, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok kellően összehangoltan lássák el 
a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv szerinti nemzeti szintű 
szabályozási feladataikat, és hogy ezek 
szükség esetén közösségi szinten 
kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy 
biztosítva legyen az Ügynökség
fogyasztókkal szembeni függetlensége, 
műszaki és szabályozói jogköre, 
átláthatósága és hatékonysága.

Or. ro
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Indokolás

E módosítás célja, hogy pontosítsa az Ügynökség függetlenségét: függetlennek kell lennie a 
szabályozni hivatott szereplőktől, illetve demokratikus felelősséggel kell tartoznia a közösségi 
jog és az uniós intézmények felé.

Módosítás 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökségnek indokolt
nyomon követnie a villamosenergia-átviteli 
és a földgázszállítási rendszerek
üzemeltetőinek együttműködését, valamint 
a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatára és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatára háruló feladatok 
végrehajtását. Az Ügynökség részvétele 
kulcsfontosságú annak biztosításához, 
hogy a szállításirendszer-, illetve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők hatékonyan 
és átláthatóan, a belső piacot előmozdítva 
működjenek együtt.

(7) A Hálózatnak indokolt szerveznie a 
villamosenergia-átviteli és a 
földgázszállítási rendszerek üzemeltetőinek 
együttműködését.

Or. fr

Módosítás 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Célszerű olyan keretet létrehozni, 
amelyben a nemzeti szabályozó hatóságok 
együttműködhetnek. Indokolt, hogy ez a 
keret elősegítse a villamos energia és a 
földgáz belső piacára vonatkozó 
szabályozásnak az egész Közösségben 
történő egységes alkalmazását. Az egynél 

törölve
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több tagállamot érintő helyzetek 
tekintetében az Ügynökséget indokolt 
felhatalmazni arra, hogy egyedi 
határozatokat fogadjon el. Ennek a 
jogkörnek indokolt kiterjednie a két vagy 
több tagállamot összekötő infrastruktúrák 
szabályozási rendszerére, az új 
villamosenergia-rendszerösszekötőknek a 
belső piaci szabályok alóli mentesítésére, 
valamint az egynél több tagállam területén 
levő új földgáz-infrastruktúrákra.

Or. fr

Módosítás 31
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Célszerű olyan keretet létrehozni, 
amelyben a nemzeti szabályozó hatóságok 
együttműködhetnek. Indokolt, hogy ez a 
keret elősegítse a villamos energia és a 
földgáz belső piacára vonatkozó 
szabályozásnak az egész Közösségben 
történő egységes alkalmazását. Az egynél 
több tagállamot érintő helyzetek 
tekintetében az Ügynökséget indokolt 
felhatalmazni arra, hogy egyedi 
határozatokat fogadjon el. Ennek a 
jogkörnek indokolt kiterjednie a két vagy 
több tagállamot összekötő infrastruktúrák 
szabályozási rendszerére, az új 
villamosenergia-rendszerösszekötőknek a 
belső piaci szabályok alóli mentesítésére, 
valamint az egynél több tagállam területén 
levő új földgáz-infrastruktúrákra.

(8) Célszerű olyan integrált keretet 
létrehozni, amelyben a nemzeti szabályozó 
hatóságok részt vehetnek és
együttműködhetnek. Indokolt, hogy ez a 
keret elősegítse a villamos energia és a 
földgáz belső piacára vonatkozó 
szabályozásnak az egész Közösségben 
történő egységes alkalmazását. Az egynél 
több tagállamot érintő helyzetek 
tekintetében az Ügynökséget indokolt 
felhatalmazni arra, hogy egyedi 
határozatokat fogadjon el. Ennek a 
jogkörnek indokolt kiterjednie a két vagy 
több tagállamot összekötő infrastruktúrák 
szabályozási rendszerére, az új 
villamosenergia-rendszerösszekötőknek a 
belső piaci szabályok alóli mentesítésére, 
valamint az egynél több tagállam területén 
levő új földgáz-infrastruktúrákra.

Or. es
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Módosítás 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása 
nyílik a nemzeti szabályozó hatóságokra, 
indokolt a Bizottság felé tanácsadói 
szerepet betöltenie a piacszabályozási 
kérdésekben. Indokolt továbbá előírni, 
hogy az Ügynökség tájékoztassa a 
Bizottságot, ha azt tapasztalja, hogy az 
átvitelirendszer-, illetőleg a 
szállításirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködés nem hozza meg az elvárt 
eredményeket, vagy hogy egy nemzeti 
hatóság, miután az iránymutatásokkal 
ellentétes határozatot hozott, nem 
hajlandó eleget tenni az Ügynökség 
véleményében foglaltaknak.

törölve

Or. fr

Módosítás 33
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása 
nyílik a nemzeti szabályozó hatóságokra, 
indokolt a Bizottság felé tanácsadói 
szerepet betöltenie a piacszabályozási 
kérdésekben. Indokolt továbbá előírni, 
hogy az Ügynökség tájékoztassa a 
Bizottságot, ha azt tapasztalja, hogy az 
átvitelirendszer-, illetőleg a 
szállításirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködés nem hozza meg az elvárt 
eredményeket, vagy hogy egy nemzeti 
hatóság, miután az iránymutatásokkal 

(9) Mivel az Ügynökség rendelkezik a 
nemzeti szabályozó hatóságoktól és más 
forrásokból származó információkkal, 
indokolt a Bizottság, az egyéb közösségi 
intézmények és legalább két tagállam 
nemzeti szabályozó hatósága mellett
tanácsadói szerepet betöltenie a 
piacszabályozási kérdésekben. Indokolt 
továbbá előírni, hogy az Ügynökség 
tájékoztassa a Bizottságot, ha azt 
tapasztalja, hogy az átvitelirendszer-, 
illetőleg a szállításirendszer-üzemeltetők 
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ellentétes határozatot hozott, nem hajlandó 
eleget tenni az Ügynökség véleményében 
foglaltaknak.

közötti együttműködés nem hozza meg az 
elvárt eredményeket, vagy hogy egy 
nemzeti hatóság, miután az 
iránymutatásokkal ellentétes határozatot 
hozott, nem hajlandó eleget tenni az 
Ügynökség véleményében foglaltaknak.

Or. es

Módosítás 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem 
kötelező erejű iránymutatások 
kibocsátásával segíthesse a nemzeti 
hatóságokat a helyes gyakorlati 
megoldások megosztásában.

törölve

Or. fr

Módosítás 35
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem 
kötelező erejű iránymutatások 
kibocsátásával segíthesse a nemzeti 
hatóságokat és a gazdasági szereplőket a 
helyes gyakorlati megoldások 
megosztásában.

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség a 
helyes gyakorlatok összegyűjtésével és
iránymutatások kibocsátásával segíthesse a 
nemzeti hatóságokat, a szállítóhálózatok 
vezetőit és a gazdasági szereplőket a helyes 
gyakorlati megoldások megosztásában és 
abban, hogy ezek az európai 
energiapolitika keretében a közösségi 
elveknek való megfelelésüket segítendő 
iránymutatásokkal rendelkezzenek.
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Or. es

Módosítás 36
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem
kötelező erejű iránymutatások 
kibocsátásával segíthesse a nemzeti 
hatóságokat és a gazdasági szereplőket a 
helyes gyakorlati megoldások 
megosztásában.

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség 
kötelező erejű iránymutatások 
kibocsátásával segíthesse a nemzeti 
hatóságokat és a gazdasági szereplőket a 
helyes gyakorlati megoldások 
megosztásában.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához, tehát a belső piac megfelelő 
működésének biztosításához szükséges jogkörökkel.

Módosítás 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Ügynökség szerkezetét indokolt 
hozzáigazítani az energiapiaci szabályozás 
sajátos igényeihez. Így különösen 
messzemenően tekintettel kell lenni a 
nemzeti szabályozó hatóságok sajátos 
szerepére és függetlenségére.

törölve

Or. fr
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Módosítás 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ügyvezető tanácsnak kellő 
felhatalmazást kell kapnia ahhoz, hogy 
megállapítsa a költségvetést, ellenőrizze 
annak végrehajtását, belső szabályzatokat 
dolgozzon ki, pénzügyi szabályzatot 
fogadjon el és kinevezze az igazgatót.

(12) A Hálózat ügyvezető tanácsának
kellő felhatalmazást kell kapnia ahhoz, 
hogy megállapítsa a költségvetést, 
ellenőrizze annak végrehajtását, belső 
szabályzatokat dolgozzon ki, pénzügyi 
szabályzatot fogadjon el és kinevezze az 
igazgatót.

Or. fr

Módosítás 39
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő 
hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási 
feladatait hatékonyan és mindenekelőtt 
függetlenül végezhesse. A szabályozó 
hatóságok függetlensége nemcsak hogy a 
jó vezetés alapelvei közé tartozik, de a 
piaci bizalom fenntartásához is 
elengedhetetlen. Miként országos szinten, 
az Ügynökségen belül a szabályozók 
tanácsával szemben is követelmény tehát, 
hogy minden piaci érdektől függetlenül
járjon el, és ne kérjen vagy fogadjon el 
utasítást sem kormánytól, sem a magán-
vagy a közszektorból.

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő 
hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási 
feladatait hatékonyan, átláthatóan, 
megalapozottan és mindenekelőtt 
függetlenül végezhesse. A szabályozó 
hatóságok függetlensége a jó vezetés 
alapelvei közé tartozik és a piaci bizalom 
fenntartásához is elengedhetetlen. Miként 
országos és közösségi szinten, az 
Ügynökségen belül a szabályozók 
tanácsával és tagjaival szemben is 
követelmény tehát, hogy minden piaci 
érdektől vagy érdekellentéttől függetlenül
járjanak el, és ne kérjen vagy fogadjon el 
utasítást vagy ajánlást sem kormánytól, 
sem a magán- vagy a közszektorból.

Or. es
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Módosítás 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő 
hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási 
feladatait hatékonyan és mindenekelőtt 
függetlenül végezhesse. A szabályozó 
hatóságok függetlensége nemcsak hogy a 
jó vezetés alapelvei közé tartozik, de a 
piaci bizalom fenntartásához is 
elengedhetetlen. Miként országos szinten,
az Ügynökségen belül a szabályozók
tanácsával szemben is követelmény tehát, 
hogy minden piaci érdektől függetlenül 
járjon el, és ne kérjen vagy fogadjon el 
utasítást sem kormánytól, sem a magán-
vagy a közszektorból.

(13) A Hálózatot indokolt kellő 
hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási 
feladatait hatékonyan és mindenekelőtt 
függetlenül végezhesse. A szabályozó 
hatóságok függetlensége nemcsak hogy a 
jó vezetés alapelvei közé tartozik, de a 
piaci bizalom fenntartásához is 
elengedhetetlen. Miként országos szinten, a 
szabályozók hálózatával szemben is 
követelmény tehát, hogy minden piaci 
érdektől függetlenül járjon el, és ne kérjen 
vagy fogadjon el utasítást sem kormánytól, 
sem a magán- vagy a közszektorból.

Or. fr

Módosítás 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az eljárás gazdaságossága 
érdekében célszerű, hogy az Ügynökség 
döntéshozatali hatáskörébe tartozó 
kérdésekben az érintett felek az 
Ügynökségen belül működő, de annak 
igazgatással és piacszabályozással 
foglalkozó szerveitől független fellebbezési 
tanácshoz fordulhassanak jogorvoslatért.

törölve

Or. fr
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Módosítás 42
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az eljárás gazdaságossága 
érdekében célszerű, hogy az Ügynökség 
döntéshozatali hatáskörébe tartozó 
kérdésekben az érintett felek az 
Ügynökségen belül működő, de annak 
igazgatással és piacszabályozással 
foglalkozó szerveitől független fellebbezési 
tanácshoz fordulhassanak jogorvoslatért.

(14) Az eljárás gazdaságossága 
érdekében célszerű, hogy az Ügynökség 
döntéshozatali hatáskörébe tartozó 
kérdésekben az érintett felek az 
Ügynökségen belül működő, de annak 
igazgatással és piacszabályozással 
foglalkozó szerveitől független fellebbezési 
tanácshoz fordulhassanak jogorvoslatért. A 
végső határozatok az Európai Közösségek 
Bírósága előtt megtámadhatóak.

Or. es

Módosítás 43
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Ügynökségnek indokolt 
alkalmaznia a közösségi szerveknél tárolt 
iratokhoz való nyilvános hozzáférésre 
vonatkozó általános szabályokat. Az 
ügyvezető tanácsnak indokolt gyakorlati 
intézkedéseket kialakítania a gazdaságilag 
kényes adatok és a személyes adatok 
védelmére.

(17) Az Ügynökségnek indokolt 
alkalmaznia a közösségi szerveknél tárolt 
iratokhoz való nyilvános hozzáférésre 
vonatkozó általános szabályokat. Az 
ügyvezető tanácsnak indokolt a 
jegyzőkönyeket jóváhagynia és gyakorlati 
intézkedéseket kialakítania a gazdaságilag 
kényes adatok és a személyes adatok 
védelmére.

Or. es
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Módosítás 44
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt lehetővé tenni, hogy – a 
Közösség által e tárgyban megkötendő
megállapodásokkal összhangban – az 
Ügynökség munkájában harmadik 
országok is részt vegyenek.

(18) Indokolt lehetővé tenni, hogy – a 
Közösség által e tárgyban megkötendő 
megállapodásokkal összhangban – az 
Ügynökség munkájában harmadik 
országok is részt vegyenek a Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően;

Or. ro

Indokolás

A harmadik országokkal kötött megállapodásokat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a 
Parlamentnek jóvá kell hagynia.

Módosítás 45
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel a javasolt cselekvés 
célkitűzéseit, azaz a nemzeti szabályozó 
hatóságok közösségi szintű részvételét a 
tagállamok nem tudják kielégítően elérni, 
és azok közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség a 
szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében 
megállapított elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el.

(19) Mivel a javasolt cselekvés 
célkitűzéseit, azaz a nemzeti szabályozó 
hatóságok közösségi szintű részvételét és 
együttműködését a tagállamok nem tudják 
kielégítően elérni, és azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, a 
Közösség a szubszidiaritásnak a Szerződés 
5. cikkében megállapított elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el.

Or. es
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Módosítás 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrehozás Energiaszabályozói hálózat létrehozása

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által egy ügynökségre bízni kívánt feladatokat jobban el tudná látni az 
egyenergiaszabályozói hálózat, a Pénzügypiac-szabályozók Európai Bizottsága működésének 
mintájára.

Módosítás 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2003/54/EK irányelv 22a. cikkében és a
2003/55/EK irányelv 24a. cikkében 
említett szabályozó hatóságok által 
nemzeti szinten ellátott szabályozási 
feladatok közösségi szintű kiegészítése, 
valamint – szükség esetén – e hatóságok 
cselekvésének összehangolása céljából 
létrejön az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség (a 
továbbiakban: az Ügynökség).

Az Európai Parlament és a Tanács 
hozzájárulását követően a Bizottság 
energiaszabályozói együttműködési 
hálózatot hoz létre (a továbbiakban: a 
Hálózat).

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által egy ügynökségre bízni kívánt feladatokat jobban el tudná látni az 
egyenergiaszabályozói hálózat, a Pénzügypiac-szabályozók Európai Bizottsága működésének 
mintájára.
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Módosítás 48
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2003/54/EK irányelv 22a. cikkében és a 
2003/55/EK irányelv 24a. cikkében 
említett szabályozó hatóságok által nemzeti 
szinten ellátott szabályozási feladatok 
közösségi szintű kiegészítése, valamint –
szükség esetén – e hatóságok 
cselekvésének összehangolása céljából 
létrejön az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség (a 
továbbiakban: az Ügynökség).

A 2003/54/EK irányelv 22a. cikkében és a 
2003/55/EK irányelv 24a. cikkében 
említett szabályozó hatóságok által nemzeti 
szinten ellátott szabályozási feladatok 
közösségi szintű kiegészítése –
amennyiben legalább két tagállam érintett 
e kérdésben –, valamint – szükség esetén –
e hatóságok cselekvésének összehangolása 
céljából létrejön az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség (a 
továbbiakban: az Ügynökség).

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az Ügynökség csak akkor hivatott beavatkozni, ha a szabályozás 
elégtelennek bizonyulhat a tevékenység határokon átnyúló jellegéből adódóan.

Módosítás 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk törölve
Jogállás és székhely

1. Az Ügynökség jogi személyiséggel 
rendelkező közösségi szerv.
2. Az Ügynökség valamennyi tagállamban 
az adott tagállam joga értelmében a jogi 
személyek részére biztosított legszélesebb 
jogképességgel rendelkezik. Jogosult 
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különösen ingó és ingatlan tulajdont 
szerezni és elidegeníteni, valamint jogi 
eljárásban félként részt venni.
3. Az Ügynökséget igazgatója képviseli.
4. Az Ügynökség székhelye [hely 
megnevezése]. Végleges elhelyezéséig az 
Ügynökség a Bizottság helyiségeiben 
működik.

Or. fr

Módosítás 50
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Ügynökség valamennyi 
tagállamban az adott tagállam joga 
értelmében a jogi személyek részére 
biztosított legszélesebb jogképességgel 
rendelkezik. Jogosult különösen ingó és 
ingatlan tulajdont szerezni és 
elidegeníteni, valamint jogi eljárásban 
félként részt venni.

2. Az Ügynökség valamennyi 
tagállamban az adott tagállam joga 
értelmében a jogi személyek részére 
biztosított legszélesebb jogképességgel 
rendelkezik. Jogosult bírósági eljárásban 
félként részt venni.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség nem szerezhet tulajdont.

Módosítás 51
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Ügynökség székhelye [hely 4. Az Ügynökség székhelye
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megnevezése]. Végleges elhelyezéséig az 
Ügynökség a Bizottság helyiségeiben
működik.

Potsdamban van. Végleges elhelyezéséig 
az Ügynökség a Bizottság helyiségeiben 
működik.

Or. de

Indokolás

Az energiatermelés központjában, az ügynökség tagjai számára könnyen megközelíthető 
Brandenburg tartományban található Potsdam ideális székhely az Ügynökség számára.

Módosítás 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve
Összetétel

Az Ügynökséget a következők alkotják:
(a) az ügyvezető tanács, amely a 10. 
cikkben meghatározott feladatkörrel 
rendelkezik;
(b) a szabályozók tanácsa, amely a 12. 
cikkben meghatározott feladatkörrel 
rendelkezik;
(c) az igazgató, aki a 14. cikkben 
meghatározott feladatkörrel rendelkezik;
(d) a fellebbezési tanács, amely a 16. 
cikkben meghatározott feladatkörrel 
rendelkezik.

Or. fr
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Módosítás 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség jogi aktusainak típusai Az Ügynökség feladatai
Az Ügynökség: Az Ügynökség:

(a) a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a 
továbbiakban együtt: átvitelirendszer-
üzemeltetők) címzett véleményeket
bocsáthat ki;

(a) a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a 
továbbiakban együtt: átvitelirendszer-
üzemeltetők) címzett véleményeket bocsát
ki és nekik szóló ajánlásokat fogalmaz 
meg a belső piac megfelelő működésével 
kapcsolatos kérdésekben;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket bocsáthat ki;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket bocsát ki és nekik szóló 
ajánlásokat fogalmaz meg a belső piac 
megfelelő működésével kapcsolatos 
kérdésekben;

(c) a Bizottságnak címzett 
véleményeket és ajánlásokat bocsáthat ki;

(c) a Bizottságnak címzett 
véleményeket és ajánlásokat bocsát ki; és

(d) a 7. és a 8. cikkben meghatározott 
esetekben egyedi határozatokat hozhat.

(d) a 6., 7. és a 8. cikkben 
meghatározott esetekben egyedi 
határozatokat hozhat.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem biztosítja az Ügynökség számára feladatának ellátásához, azaz a 
nemzeti szabályozók közötti együttműködés lehetővé tételéhez, a határokon átnyúló kérdések 
kezeléséhez, valamint a belső piac megfelelő működéséhez való átlalános hozzájáruláshoz 
szükséges jogköröket.
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Módosítás 54
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a 
továbbiakban együtt: átvitelirendszer-
üzemeltetők) címzett véleményeket 
bocsáthat ki;

(a) a szállításirendszer-üzemeltetőknek
címzett véleményeket bocsáthat ki;

Or. de

Indokolás

A tevékenységeknek a meghatározott célra történő korlátozása.

Módosítás 55
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) összegyűjtheti a helyes gyakorlatokat 
és iránymutatásokat bocsáthat ki a 6. és 7. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően;

Or. es

Módosítás 56
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a 7. és a 8. cikkben meghatározott (d) a 6., 7. és a 8. cikkben 
meghatározott esetekben egyedi 
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esetekben egyedi határozatokat hozhat. határozatokat hozhat.

Or. es

Módosítás 57
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség – a Bizottság felkérésére 
vagy saját kezdeményezéséből – véleményt 
terjeszthet a Bizottság elé minden olyan 
kérdésben, amely összefügg létrejöttének 
céljával.

Az Ügynökség – a Bizottság, az Európai 
Parlament vagy a Tanács felkérésére vagy 
saját kezdeményezéséből – véleményt 
terjeszthet az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság elé minden olyan 
kérdésben, amely összefügg létrejöttének 
céljával.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség és az Európai Parlament közötti együttműködés erősítése.

Módosítás 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség – a Bizottság felkérésére 
vagy saját kezdeményezéséből – véleményt 
terjeszthet a Bizottság elé minden olyan 
kérdésben, amely összefügg létrejöttének 
céljával.

A Hálózat – a Bizottság felkérésére vagy 
saját kezdeményezéséből – véleményt 
terjeszthet a Bizottság elé minden olyan 
kérdésben, amely összefügg létrejöttének 
céljával.

Or. fr
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Módosítás 59
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az Ügynökség nyílt, átlátható és 
rendszeres párbeszédet folytat az ágazat 
érdekeit képviselő szervezetekkel és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel 
bármilyen, őket érintő jogi aktus 
elfogadása előtt.

Or. es

Módosítás 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
Az átvitelirendszer-üzemeltetők 

együttműködésével összefüggő feladatok
1. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2b. cikkének (2) bekezdésével, 
illetve az 1775/2005/EK rendelet 2b. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban –
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata alapszabályának 
tervezetéről, tagjegyzékéről és eljárási 
szabályzatának tervezetéről.
2. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkében, illetve az 
1775/2005/EK rendelet 2d. cikkében 
foglaltaknak megfelelően – nyomon 
követi a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
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Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
feladatainak végrehajtását. 
3. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé véleményt terjeszthet a 
műszaki, illetve a piaci előírásokról, az 
éves munkaprogram tervezetéről és a tíz 
évre szóló beruházási terv tervezetéről.
4. Az Ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt terjeszt a Bizottság elé, 
ha úgy ítéli meg, hogy az éves 
munkaprogram vagy a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezete, amelyet az 
1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) 
bekezdésével és az 1775/2005/EK rendelet 
2d. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban hozzá benyújtottak, nem 
biztosítja a megkülönböztetésmentességet, 
a tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését.
5. Az Ügynökség az 1228/2003/EK 
rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével és 
az 1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban kellő 
indokolással ellátott véleményt terjeszt a 
Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy a 
műszaki, illetve a piaci előírások nem 
biztosítják a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését, 
hogy a műszaki vagy a piaci előírásokat 
nem fogadták el ésszerű határidő alatt, 
vagy hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők 
nem alkalmazzák a műszaki vagy a piaci 
előírások valamelyikét. 
6. Az Ügynökség nyomon követi az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, az 
1228/2003/EK rendelet 2h. cikkében és az 
1775/2005/EK 2h. cikkében előírt 
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regionális együttműködést.

Or. fr

Módosítás 61
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé véleményt terjeszthet a 
műszaki, illetve a piaci előírásokról, az 
éves munkaprogram tervezetéről és a tíz 
évre szóló beruházási terv tervezetéről.

3. Az Ügynökség jóváhagyja az
előírásokat és szabályokat (beleértve a tíz 
évre szóló beruházási tervet a határokon 
átnyúló hálózat létrehozásának 
akadályaival együtt, melyek a területen 
alkalmazott különböző engedélyezési 
eljárásokból és gyakorlatokból erednek), 
biztosítandó a megkülönböztetés tilalma 
alapelvének érvényesülését, a hatékony 
versenyt, valamint a piac biztos és
hatékony működését.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a gázpiacra vonatkozó szabályozás módosításának megfelelően 
magyarázatot és kiegészítő információkat adjon.

Módosítás 62
Ján Hudacký

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 

3. Az Ügynökség jóváhagyja az
előírásokat és szabályokat (beleértve a tíz 
évre szóló beruházási tervet), biztosítandó 
a megkülönböztetés tilalma alapelvének 
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megfelelően – a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé véleményt terjeszthet a
műszaki, illetve a piaci előírásokról, az 
éves munkaprogram tervezetéről és a tíz 
évre szóló beruházási terv tervezetéről.

érvényesülését, a hatékony versenyt, 
valamint a piac biztos és hatékony 
működését.

Or. en

Módosítás 63
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé véleményt terjeszthet a 
műszaki, illetve a piaci előírásokról, az 
éves munkaprogram tervezetéről és a tíz 
évre szóló beruházási terv tervezetéről.

3. Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően az Ügynökség – az 
1228/2003/EK rendelet 2d. cikkének (2) 
bekezdésében, illetőleg az 1775/2005/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően – a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata számára, 
illetőleg a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata számára 
stratégiai iránymutatásokat készít a 
műszaki, illetve a piaci előírásokról, az 
éves munkaprogram tervezetéről és a tíz 
évre szóló beruházási terv tervezetéről, 
biztosítandó a megkülönböztetés tilalma 
alapelvének érvényesülését, a hatékony 
versenyt, valamint a piac biztos és 
hatékony működését.

Or. en

Indokolás

Míg az Átviteli-, illetve Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSO) 
feladata az előírások és a tíz évre szóló beruházási terv kidolgozása, az Ügynökségnek 
iránymutatásokat kell tudnia nyújtani a belső piac megfelelő működésének biztosítása 
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érdekében.

Módosítás 64
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6  cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ügynökség az 1228/2003/EK 
rendelet 2c. cikk (1) bekezdése a) és c) 
pontjának, illetőleg az 1775/2005/EK 
rendelet 2c. cikk (1) bekezdése a) és c) 
pontjának megfelelően, saját 
kezdeményezése vagy a Bizottság felkérése 
alapján tanácsot ad a Bizottság számára 
az Átviteli-, illetve Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatának 
(ENTSO) szóló stratégiai iránymutatások 
megalkotásához, amelyek alapján az 
előírások és szabályzatok készülnek 
(beleértve a technikai előírások, közös 
hálózatüzemeltetési eszközök és kutatási 
tervek, háromévente a tíz évre szóló 
beruházási terv, amely magában foglal 
egy termelési kapacitás megfelelőségére 
vonatkozó kitekintést, és éves 
munkatervet), adott esetben beleértve a 
kötelező iránymutatások elfogadását. Az 
Ügynökség saját kezdeményezése vagy a 
Bizottság felkérése alapján tanácsot ad a 
Bizottság számára a piaci előírások 
megalkotásához, beleértve a kötelező 
irányelvek elfogadását.

Or. en

Justification

Complément.
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Módosítás 65
Ján Hudacký

Rendeletre irányuló javaslat
6  cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ügynökség az 1228/2003/EK 
rendelet 2c. cikk (1) bekezdése a) és c) 
pontjának, illetőleg az 1775/2005/EK 
rendelet 2c. cikk (1) bekezdése a) és c) 
pontjának megfelelően, saját 
kezdeményezése vagy a Bizottság felkérése 
alapján tanácsot ad a Bizottság számára 
az Átviteli-, illetve Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatának 
(ENTSO) szóló stratégiai iránymutatások 
megalkotásához, amelyek alapján az 
előírások és szabályzatok készülnek 
(beleértve a technikai előírások, közös 
hálózatüzemeltetési eszközök és kutatási 
tervek, kétévente a tíz évre szóló 
beruházási terv, amely magában foglal 
egy termelési kapacitás megfelelőségére 
vonatkozó kitekintést, és éves 
munkatervet), adott esetben beleértve a 
kötelező iránymutatások elfogadását. Az 
Ügynökség saját kezdeményezése vagy a 
Bizottság felkérése alapján tanácsot ad a 
Bizottság számára a piaci előírások 
megalkotásához, beleértve a kötelező 
irányelvek elfogadását.

Or. en

Indokolás

A javasolt előírások és szabályzatok hatálya és mélysége előre definiálandó, meghatározva, 
hogy minden átviteli infrastruktúrára vagy a fennálló nemzeti átviteli hálózatok közötti 
kölcsönhatásokra vonatkoznak-e. Az Ügynökség elsősorban, felkérés vagy saját 
kezdeményezés alapján, tanácsot ad a Bizottság számára a villamos- és gázenergiai rendelet 
2c. cikk (3) bekezdésében meghatározott területeken az előírások vagy a szabályzat pontos 
hatálya és mélysége tekintetében. A tíz évre szóló beruházási terv elsődleges céljait és 
hatályát hasonlóképpen ex ante kell meghatározni.

.
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Módosítás 66
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
6  cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ügynökség a 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően jóváhagyja az előírásokat és 
a tíz évre szóló beruházási tervet, melyet a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata, illetve a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata készít.

Or. en

Indokolás

Az előírások alapvető fontossággal bírnak a belső piac megfelelő működése érdekében. Ezért 
az Ügynökségnek azokat jóvá kell hagynia. Egyébként a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata az átvitelirendszer-üzemeltetők beruházási terveinek jóváhagyása. Az Európai Unió 
szintjén tehát az Ügynökségnek kell jóváhagynia az ENTSO beruházási terveit.

Módosítás 67
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Ügynökség nyomon követi az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, az 
1228/2003/EK rendelet 2h. cikkében és az 
1775/2005/EK 2h. cikkében előírt 
regionális együttműködést.

törölve

Or. de
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Indokolás

A regionális felügyelet nem tartozik az ügynökség hatáskörébe.

Módosítás 68
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Saját munkaprogramjának 
keretében vagy a Bizottság felkérésére az 
Ügynökség összegyűjti a helyes 
gyakorlatokat és iránymutatásokat fogad 
el, melyek olyan útmutatásokat 
tartalmaznak, amelyek a műszaki és 
kereskedelmi előírások, az éves 
munkaprogram és a tíz évre szóló 
beruházási terv kidolgozása során 
biztosítják a megkülönböztetés tilalma 
elvének érvényesülését, a hatékony 
versenyt és a piac hatékony működését; 
ezek az iránymutatások csak abban az 
esetben kötelező erejűek, ha a megfelelő 
szabályozási eljárás során fogadják el 
őket.

Or. es

Módosítás 69
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az Ügynökség nyomon követi az 
előző bekezdésnek megfelelően elfogadott 
iránymutatások megvalósítását és – saját 
kezdeményezése alapján, illetve a 
Bizottság, más illetékes hatósá, vagy egy 
érintett szolgáltató felkérésére – dönthet a 
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címzettek általi tényleges alkalmazás 
ellenőrzéséről. 

Or. es

Módosítás 70
Ján Hudacký

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Ügynökség széles körben és 
idejében konzultációt folytat a gazdasági 
szereplőkkel, a fogyasztókkal és 
végfelhasználókkal nyílt és átlátható 
módon, különösen az átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel kapcsolatos feladatait
illetően.

Or. en

Indokolás

A nyilvános konzultációt uniós szinten jelenleg az ERGEG bonyolítja. Így az 
Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségnek csak meg kell örökölnie ezt a feladatot, 
mivel már jól kialakított szabályokkal és tapasztalattal bír a nyilvános konzultációk 
lefolytatása terén. Ezenfelül, az Átviteli-, illetve Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatától (ENTSO) eltérően, az Ügynökséget az összes piaci szereplő érdekét képviselendő 
hozzák létre.

Módosítás 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A nemzeti szabályozó hatóságokkal 
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összefüggő feladatok
1. Az Ügynökség műszaki 
kérdésekben egyedi határozatokat fogad 
el, ha a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet vagy az 1775/2005/EK rendelet 
szerinti iránymutatások ilyen határozatról 
rendelkeznek.
2. Az Ügynökség – saját 
munkaprogramjával összhangban vagy a 
Bizottság kérésére – nem kötelező erejű 
iránymutatásokat fogadhat el, hogy a 
szabályozó hatóságokat és a piaci 
szereplőket segítse a helyes gyakorlat 
egymással való megosztásában.
3. Az Ügynökség előmozdítja a 
nemzeti szabályozó hatóságok közötti és a 
regionális szintű szabályozó hatóságok 
közötti együttműködést. Ha az Ügynökség 
úgy ítéli meg, hogy kötelező erejű 
szabályokat szükséges megállapítani ezen 
együttműködésre vonatkozóan, megfelelő 
ajánlásait benyújtja a Bizottságnak. 
4. Az Ügynökség – bármely 
szabályozó hatóság vagy a Bizottság 
kérésére – véleményt bocsáthat ki arról, 
hogy egy szabályozó hatóság a 
2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK 
irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti 
iránymutatásoknak megfelelő határozatot 
hozott-e. 
5. Ha egy nemzeti szabályozó hatóság 
az Ügynökség (4) bekezdés szerinti 
véleményében foglaltaknak az átvételtől 
számított négy hónapon belül nem tesz 
eleget, az Ügynökség erről értesíti a 
Bizottságot.
6. Ha egy nemzeti szabályozó 
hatóságnak a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet, illetve az 1775/2005/EK rendelet 
szerinti iránymutatások alkalmazása egy 
adott esetben nehézségeket okoz, kikérheti 
az Ügynökség véleményét. Az Ügynökség 
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– a Bizottsággal folytatott egyeztetést 
követően négy hónapon belül véleményt 
bocsát ki. 
7. A 2003/54/EK irányelv 22d. 
cikkének (3) bekezdésével és a 
2003/55/EK irányelv 24d. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban az Ügynökség 
határoz minden olyan infrastruktúra 
szabályozási rendszeréről, amely két vagy 
több tagállamot köt össze. 

Or. fr

Módosítás 72
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Ügynökség – saját 
munkaprogramjával összhangban vagy a 
Bizottság kérésére – nem kötelező erejű 
iránymutatásokat fogadhat el, hogy a 
szabályozó hatóságokat és a piaci 
szereplőket segítse a helyes gyakorlat 
egymással való megosztásában.

2. Az Ügynökség – saját 
munkaprogramjával összhangban vagy a 
Bizottság kérésére – összegyűjtheti a 
helyes gyakorlatokat, hogy a szabályozó 
hatóságokat és a piaci szereplőket
segítséget nyújtson az európai 
energiapolitika keretében. Emellett 
iránymutatásokat fogadhat el, melyek a
megkülönböztetés tilalma elvének 
érvényesülését, a hatékony versenyt és a 
piac hatékony működését biztosító 
útmutatásokat tartalmaznak; ezek az 
iránymutatások csak abban az esetben 
kötelező erejűek, ha a megfelelő 
szabályozási eljárás során fogadják el 
őket.

Or. es
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Módosítás 73
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Ügynökség – bármely 
szabályozó hatóság vagy a Bizottság
kérésére – véleményt bocsáthat ki arról, 
hogy egy szabályozó hatóság a 
2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK 
irányelv, az 1228/2003/EK rendelet,
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti 
iránymutatásoknak megfelelő határozatot 
hozott-e.

4. Az Ügynökség bármely szabályozó 
hatóság kérésére véleményt bocsáthat ki 
arról, hogy egy szabályozó hatóság a 
2003/54/EK irányelv, a 2003/55/EK 
irányelv, az 1228/2003/EK rendelet, illetve
az 1775/2005/EK rendelet szerinti 
iránymutatásoknak megfelelő határozatot 
hozott-e.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése. 

Módosítás 74
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ha egy nemzeti szabályozó hatóság 
az Ügynökség (4) bekezdés szerinti 
véleményében foglaltaknak az átvételtől
számított négy hónapon belül nem tesz 
eleget, az Ügynökség erről értesíti a 
Bizottságot.

5. Ha egy nemzeti szabályozó hatóság 
az Ügynökség (4) bekezdés szerinti 
véleményében foglaltaknak nem tesz eleget
az átvételtől számítva négy hónapon belül, 
az Ügynökség erről értesíti az érintett 
tagország kormányát.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése. 
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Módosítás 75
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha egy nemzeti szabályozó 
hatóságnak a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet, illetve az 1775/2005/EK rendelet 
szerinti iránymutatások alkalmazása egy 
adott esetben nehézségeket okoz, kikérheti 
az Ügynökség véleményét. Az Ügynökség
– a Bizottsággal folytatott egyeztetést 
követően – négy hónapon belül véleményt 
bocsát ki.

6. Ha egy nemzeti szabályozó 
hatóságnak a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet, illetve az 1775/2005/EK rendelet 
szerinti iránymutatások alkalmazása egy 
adott esetben nehézségeket okoz, kikérheti 
az Ügynökség véleményét. Az Ügynökség
két hónapon belül véleményt bocsát ki.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség munkája függetlenségének megerősítése és a határidők lerövidítése. 

Módosítás 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 cikk törölve
Egyéb feladatok

1. Az Ügynökség az 1228/2003/EK 
rendelet 7. cikke (4) bekezdésének a) 
pontja alapján mentesítést adhat. Az 
Ügynökség továbbá a 2003/55/EK 
irányelv 22. cikke (3) bekezdésének a) 
pontja alapján is adhat mentesítést, ha az 
érintett infrastruktúra egynél több 
tagállam területén található. 
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2. Az Ügynökség a 2003/54/EK 
irányelv 10. cikkének (4) bekezdésével és a 
2003/55/EK irányelv 9. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban javaslatot tesz 
a független átvitelirendszer-, illetve 
szállításirendszer-üzemeltető kijelölésére.

Or. fr

Módosítás 77
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Ügynökség a Bizottság vagy a 
nemzeti szabályozó hatóságok nevében 
egyéb feladatokat is elláthat azzal a 
feltétellel, hogy azok hatáskörrel ruházzák 
fel és a székhely szerinti jog előírásai 
szerint járnak el. 

Or. es

Módosítás 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Ügyvezető tanács

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból 
áll. Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt 
évre szól, és egyszer megújítható.
2. Az ügyvezető tanács elnököt és 
elnökhelyettest jelöl ki saját tagjai közül. 
Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az 
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elnököt, ha az akadályoztatva van 
feladatai ellátásában. Az elnök és az 
alelnök megbízatása két és fél évre szól, és 
megújítható. Az elnök, illetőleg az alelnök 
megbízatása azonban minden esetben 
véget ér az ügyvezető tanácsban betöltött 
tagság megszűnésével.
3. Az ügyvezető tanács üléseit az 
elnök hívja össze. Az ügyvezető tanács 
eltérő döntése hiányában az üléseken részt 
vesz az Ügynökség igazgatója. Az 
ügyvezető tanács évente legalább kétszer 
rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke 
kezdeményezésére, a Bizottság kérésére 
vagy saját tagjai legalább egyharmadának 
kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács 
bárkit felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az ügyvezető 
tanács – eljárási szabályzatára is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető 
tanács titkársági feladatait az Ügynökség 
látja el.
4. Az ügyvezető tanács a jelen levő 
tagok kétharmados többségével határoz.
5. Valamennyi tag egy szavazattal 
rendelkezik. Részletesen az eljárási 
szabályok határozzák meg a szavazás 
lefolytatását, különösen az egy tag egy 
másik tag nevében történő cselekvésének 
feltételeit, csakúgy, mint adott esetben a 
határozatképesség feltételeinek szabályait.

Or. fr

Módosítás 79
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból 1. Az ügyvezető tanács nyolc tagból 
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áll. Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt 
évre szól, és egyszer megújítható.

áll. Két tagot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt 
évre szól, és egyszer megújítható. Az 
ügyvezető tanács tagjainak fele két és fél 
évente cserélődik, a mandátumok 
elosztásánal ügyelve a nemek és a 
különböző tagállamok egyenlő 
képviseletére. Az első csere során az 
érintett tagokat sorsolással választják ki a 
Tanács és a Bizottság által kijelölt tagok 
közül egyenlő arányban. 

Or. es

Módosítás 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból 
áll. Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt 
évre szól, és egyszer megújítható.

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból 
áll, akik megfelelnek a szakmai 
alkalmassági kritériumoknak és tizenkét 
különböző tagállamból származnak. Hat 
tagot a Bizottság, hatot pedig a Tanács 
nevez ki. A tagok megbízatása öt évre szól, 
és egyszer megújítható.

Or. ro

Indokolás

Az Ügynökség tagakinak sokfélesége, tapaszatlata és szakértelme nélkülözhetetlen feltételek. 
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Módosítás 81
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból 
áll. Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt 
évre szól, és egyszer megújítható.

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból 
áll. Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt 
évre szól.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése. 

Módosítás 82
Daniel Dăianu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból 
áll. Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt 
évre szól, és egyszer megújítható.

1. Az ügyvezető tanács tizenkét
különböző nemzetiségű, szakértelmük 
alapján kiválasztott tagból áll. Hat tagot a 
Bizottság, hatot pedig a Tanács nevez ki, a 
Parlamnettel való konzultációt követően. 
A tagok megbízatása öt évre szól, és 
egyszer megújítható.

Or. en

Indokolás

Ily módon az ügyvezető tanács képviseleti jellege nő, és demokratikus elszámoltathatósággal 
bír. 
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Módosítás 83
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ügyvezető tanács tagjai 
függetlenek, és tartózkodnak minden, 
hivatalos szolgálatuk természetével nem 
összeegyeztethető tevékenységtől. Minden 
tag minden évben aláírásával ellátott 
nyilatkozatot ad ki, amelyben tanúsítja, 
hogy nem volt érintettje semmilyen 
érdekütközésnek az Ügynökség 
tevékenységével.

Or. es

Módosítás 84
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ügyvezető tanács üléseit az 
elnök hívja össze. Az ügyvezető tanács 
eltérő döntése hiányában az üléseken részt 
vesz az Ügynökség igazgatója. Az 
ügyvezető tanács évente legalább kétszer 
rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke 
kezdeményezésére, a Bizottság kérésére
vagy saját tagjai legalább egyharmadának
kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács
bárkit felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az 
ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető 
tanács titkársági feladatait az Ügynökség 
látja el.

3. Az ügyvezető tanács üléseit az 
elnök hívja össze. Az ügynökség 
igazgatója részt vesz a tanácskozásokon. 
Az ügyvezető tanács évente legalább 
kétszer rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke 
kezdeményezésére, az Európai Parlament,
a Tanács, a Bizottság kérésére vagy saját 
tagjai legalább egynegyedének kérésére is 
összeül. Az ügyvezető tanács egyhangúlag 
határozhat harmadik személy felkéréséről,
hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. 
Az ügyvezető tanács – eljárási 
szabályzatára is figyelemmel – tanácsadók 
és szakértők segítségét is igénybe veheti. 
Az ügyvezető tanács titkársági feladatait az 
Ügynökség látja el.
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Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése. 

Módosítás 85
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz.

4. Ha e rendelet vagy az alapszabály 
másképpen nem rendelkezik, az ügyvezető 
tanács a jelen levő tagok kétharmados 
többségével határoz.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése. 

Módosítás 86
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Valamennyi tag egy szavazattal 
rendelkezik. Részletesen az eljárási 
szabályok határozzák meg a szavazás 
lefolytatását, különösen az egy tag egy 
másik tag nevében történő cselekvésének 
feltételeit, csakúgy, mint adott esetben a 
határozatképesség feltételeinek szabályait.

5. Valamennyi tag egy szavazattal 
rendelkezik. Részletesen az eljárási 
szabályok határozzák meg a szavazás 
lefolytatását, különösen a 
határozatképesség feltételeinek szabályait.

Or. de
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Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése. 

Módosítás 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Az ügyvezető tanács feladatai

1. Az ügyvezető tanács a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően, 
a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót. 
2. Az ügyvezető tanács a 11. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
szabályozók tanácsának tagjait.
3. Az ügyvezető tanács a 15. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
fellebbezési tanács tagjait.
4. Az ügyvezető tanács minden évben 
szeptember 30. előtt, a Bizottsággal 
folytatott egyeztetést követően és – a 12. 
cikk (3) bekezdésével összhangban – a 
szabályozók tanácsának előzetes 
jóváhagyásával elfogadja és eljuttatja az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz az Ügynökség következő évi 
munkaprogramját. A munkaprogramot az 
éves költségvetési eljárás sérelme nélkül 
kell elfogadni.
5. Az ügyvezető tanács a 18–21. cikkel 
összhangban gyakorolja költségvetési 
hatáskörét.
6. Az ügyvezető tanács, miután ehhez 
megszerezte a Bizottság beleegyezését, 
határoz arról, hogy elfogad-e akár 
hagyatékot, akár adományt vagy más 
közösségi forrásból származó támogatást.
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7. Az ügyvezető tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató felett.
8. Az ügyvezető tanács szükség esetén a 
25. cikk (2) bekezdése szerint megállapítja 
az Ügynökség személyzeti politikáját.
9. Az ügyvezető tanács a 27. cikkel 
összhangban elfogadja az Ügynökség 
irataihoz való hozzáférésre vonatkozó 
külön rendelkezéseket.
10. Az ügyvezető tanács elfogadja, majd 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek legkésőbb június 15-ig 
továbbítja a 14. cikk (8) bekezdésben 
említett éves jelentést az Ügynökség 
tevékenységéről. A jelentésben a 
szabályozók tanácsa által jóváhagyott 
külön szakaszban kell kitérni az 
Ügynökség tárgyévi szabályozási 
tevékenységeire.
11. Az ügyvezető tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

Or. fr

Módosítás 88
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ügyvezető tanács a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően, 
a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.

1. Az ügyvezető tanács a szabályozók 
tanácsával egyetértésben, a 13. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kinevezi az 
igazgatót.

Or. de
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Indokolás

Hatáskörök pontosabb meghatározása. 

Módosítás 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabályozók tanácsa Szabályozók hálózata

Or. fr

Módosítás 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szabályozók tanácsát – a 
2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 
2003/55/EK irányelv 24a. cikkének 
megfelelően – a szabályozó hatóságok 
képviseletében tagállamonként egy-egy 
tag, valamint a Bizottság képviseletében 
egy szavazati joggal nem rendelkező tag 
alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek.

1. A szabályozók hálózatát – a 
2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 
2003/55/EK irányelv 24a. cikkének 
megfelelően – a szabályozó hatóságok 
képviseletében tagállamonként egy-egy 
tag, valamint a Bizottság képviseletében 
egy szavazati joggal nem rendelkező tag 
alkotja. Ők alkotják a hálózat ügyvezető 
tanácsát. A nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek. A helyettes tagok nem vesznek 
részt az üléseken, csak egy rendes tag 
helyettesítése esetén. 

Or. fr
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Módosítás 91
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szabályozók tanácsát – a 
2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 
2003/55/EK irányelv 24a. cikkének 
megfelelően – a szabályozó hatóságok 
képviseletében tagállamonként egy-egy 
tag, valamint a Bizottság képviseletében
egy szavazati joggal nem rendelkező tag 
alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek.

1. A szabályozók tanácsát – a 
2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 
2003/55/EK irányelv 24a. cikkének 
megfelelően – a szabályozó hatóságok 
képviseletében tagállamonként egy-egy 
tag, valamint a Bizottság, a Tanács, 
valamint az Európai Parlament
képviseletében egy-egy, szavazati joggal 
nem rendelkező tag alkotja. A nemzeti 
szabályozó hatóságok tagállamonként egy-
egy helyettest is kijelölnek.

Or. ro

Indokolás

A módosítás célja az Ügynökség uniós jogalkotó szervek felé fennálló kötelezettségeinek 
kiterjesztése. Az Ügynökség azonban csak értesíteni köteles a végrehajtó szervet (a 
Bizottságot).

Módosítás 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa saját tagjai 
közül elnököt és elnökhelyettest választ. 
Az elnökhelyettes helyettesíti az elnököt, 
ha az akadályoztatva van feladatai 
ellátásában. Az elnök és az alelnök 
megbízatása két és fél évre szól, és 
megújítható. Az elnök, illetőleg az alelnök 
megbízatása azonban minden esetben véget 
ér a szabályozók tanácsában betöltött 

2. A szabályozók hálózata saját tagjai 
közül elnököt és elnökhelyettest választ. 
Az elnökhelyettes helyettesíti az elnököt, 
ha az akadályoztatva van feladatai 
ellátásában. Az elnök és az alelnök 
megbízatása két és fél évre szól, és 
megújítható. Az elnök, illetőleg az alelnök 
megbízatása azonban minden esetben véget 
ér a szabályozók hálózatában betöltött 
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tagság megszűnésével. tagság megszűnésével.

Or. fr

Módosítás 93
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók tanácsa kétharmados
többséggel dönt. A szavazatok súlyozása 
megegyezik a Tanácséval.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökségben való nagyobb fokú részvétel biztosítása. 

Módosítás 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók hálózata tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

Or. fr
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Módosítás 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szabályozók tanácsa saját 
eljárási szabályzatot fogad el.

4. A szabályozók hálózata elfogadja
saját eljárási szabályzatát.

Or. fr

Módosítás 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az e rendelettel rá ruházott
feladatok ellátásában a szabályozók
tanácsa függetlenül jár el, így nem kérhet 
és nem fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

5. Az e rendelettel ráruházott
feladatok ellátásában a szabályozók
hálózata függetlenül jár el, így nem kérhet 
és nem fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

Or. fr

Módosítás 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozók tanácsának 
titkársági feladatait az Ügynökség látja el.

6. A szabályozók hálózata nevezi ki 
igazgatóját, szervezi meg titkárságát, 
dolgozza ki költségvetését és határoz 
székhelyéről.

Or. fr
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Módosítás 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
A szabályozók tanácsának feladatai

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett vélemények, ajánlások és
határozatok elfogadása előtt a 
szabályozók tanácsa véleményt terjeszt az 
igazgató elé. A szabályozók tanácsa 
ezenkívül – hatáskörén belül –
iránymutatást ad az igazgatónak az 
igazgatói feladatok végrehajtásához.
2. A szabályozók tanácsa véleményt 
bocsát ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 
13. cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá kinevezendő jelöltről. A 
szabályozók tanácsa erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.
3. A szabályozók tanácsa –
összhangban a 10. cikk (4) bekezdésével 
és a 14. cikk (6) bekezdésével és igazodva 
a 20. cikk (1) bekezdése szerint 
megállapított költségvetés-tervezethez –
jóváhagyja és szeptember 1. előtt 
elfogadásra az ügyvezető tanács elé 
terjeszti az Ügynökség következő évi 
munkatervét .
4. A szabályozók tanácsa jóváhagyja 
az éves jelentés szabályozási 
tevékenységekről szóló külön szakaszát, 
amelyről a 10. cikk (10) bekezdése és a 14. 
cikk (8) bekezdése rendelkezik. 

Or. fr
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Módosítás 99
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett vélemények, ajánlások és 
határozatok elfogadása előtt a szabályozók 
tanácsa véleményt terjeszt az igazgató elé. 
A szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett vélemények, ajánlások és 
határozatok elfogadása előtt a szabályozók 
tanácsa hozzájárulását adja az
igazgatónak. A szabályozók tanácsa 
ezenkívül – hatáskörén belül –
iránymutatást ad az igazgatónak az 
igazgatói feladatok végrehajtásához. Az 
igazgató a szabályozók taanácsa 
határozatainak megfelelően látja el 
feladatait, amely a rendeletet illetően az 
Ügynökség egyetlen döntéshozó szerve. 

Or. en

Indokolás

Jelen módosítás célja a hatáskörök elhatárolása.

Módosítás 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
Igazgató

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, 
aki feladatait függetlenül látja el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető 
tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem 
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szervezettől.
2. Az igazgatót – érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság 
által pályázati felhívás nyomán 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább 
két jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. 
3. Az igazgató megbízatása öt évre 
szól. A megbízatás leteltét megelőző kilenc 
hónap folyamán a Bizottság értékelést 
készít. Az értékelésben a Bizottság 
különösen az alábbiakat méri fel:
a) az igazgató teljesítménye;
b) a következő években az 
Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények.
4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja. 
5. Ha az ügyvezető tanácsnak 
szándékában áll megújítani az igazgató 
megbízatását, erről tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal megbízatásának megújítása 
előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre. 
6. Ha megbízatását nem újították 
meg, az igazgató mindaddig hivatalban 
marad, amíg utódját ki nem nevezik.
7. Az igazgató csak az ügyvezető 
tanács által hozott határozat útján, a 
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szabályozók tanácsával folytatott 
egyeztetést követően menthető fel 
tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről 
tagjainak háromnegyedes többségével 
határoz. 
8. Az Európai Parlament és a Tanács 
felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai 
ellátásáról nyújtson be jelentést.

Or. fr

Módosítás 101
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, 
aki feladatait függetlenül látja el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető 
tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, 
aki feladatait függetlenül látja el és a 
szabályozók tanácsának határozataival 
összhangban jár el. Az igazgató – a 
Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, 
illetőleg a szabályozók tanácsát megillető 
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást vagy 
ajánlást sem kormánytól, sem köz- vagy 
magánszervezettől.

Or. es

Módosítás 102
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság 
által pályázati felhívás nyomán 

2. Az igazgatót – érdemei, valamint
alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság 
által pályázati felhívás nyomán 
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előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább 
két jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által
feltett kérdésekre.

előterjesztett legalább három jelölt közül 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
által alkalmasnak ítélt legalább két jelöltet 
tartalmazó lista alapján. E célból a 
javasolt jelölteket felkérik, hogy tegyenek
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljanak
az annak tagjai által feltett kérdésekre

Or. es

Módosítás 103
Daniel Dăianu

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság 
által pályázati felhívás nyomán 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább 
két jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre.

2. Az igazgatót – érdemei, valamint
alkalmassága és tapasztalata alapján – a 
szabályozók tanácsa nevezi ki, a Bizottság 
által pályázati felhívás nyomán 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább 
két jelölt közül. Kinevezése előtt a 
szabályozó tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre. Az Európai Parlament 
ellenezheti a kinevezést, ha a kapott 
válaszok nem állnak összhangban az 
Európai Unió iránymutatásaival.

Or. en

Indokolás

A módosított bekezdés koherenciája.
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Módosítás 104
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság 
által pályázati felhívás nyomán 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább
két jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre.

2. Az igazgatót – érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság 
által pályázati felhívás nyomán 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább
öt jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt 
nyilatkozatot tesz az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszol az 
annak tagjai által feltett kérdésekre. Az 
Európai Parlament vétójoggal 
rendelkezik. 

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlament szerepének és az Ügynökség függetlenségének megerősítése.

Módosítás 105
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja. 

törölve

Or. de
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Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése.

Módosítás 106
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ha az ügyvezető tanácsnak 
szándékában áll megújítani az igazgató 
megbízatását, erről tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal megbízatásának megújítása 
előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre. 

törölve

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése.

Módosítás 107
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha megbízatását nem újították 
meg, az igazgató mindaddig hivatalban 
marad, amíg utódját ki nem nevezik.

6. Az igazgató mindaddig hivatalban 
marad, amíg utódját ki nem nevezik.

Or. de
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Indokolás

Az Ügynökségben való nagyobb fokú részvétel biztosítása. 

Módosítás 108
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető 
tanács által hozott határozat útján, a 
szabályozók tanácsával folytatott 
egyeztetést követően menthető fel 
tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről
tagjainak háromnegyedes többségével 
határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető 
tanács által hozott határozat útján, a 
szabályozók tanácsával folytatott 
egyeztetést követően menthető fel 
tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről a 
szavazatok háromnegyedes többségével 
határoz.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás egy korábbi módosításhoz. 

Módosítás 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve
Az igazgató feladatai

1. Az igazgató felelős az Ügynökség 
képviseletéért, és az ő feladata annak 
igazgatása.
2. Az igazgató előkészíti az ügyvezető 
tanács tevékenységét. Az igazgató részt 
vesz – szavazati jog nélkül – az ügyvezető 
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tanács munkájában.
3. Az igazgató – a szabályozók 
tanácsa jóváhagyásának függvényében –
elfogadja az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat. 
4. Az igazgató felel azért, hogy a 
szabályozók tanácsa iránymutatásával, az 
ügyvezető tanács adminisztratív 
ellenőrzése alatt megvalósuljon az 
Ügynökség éves munkaterve.
5. Az igazgató megfelelő 
intézkedésekkel – különösen belső 
ügyviteli utasítások elfogadásával és 
közlemények közzétételével – gondoskodik 
arról, hogy az Ügynökség e rendelettel 
összhangban működjék.
6. Az igazgató minden évben 
elkészíti, majd az adott év június 30-ig a 
szabályozók tanácsa és a Bizottság elé 
terjeszti az Ügynökség következő évi 
munkaprogramjának tervezetét.
7. Az igazgató a 20. cikk értelmében 
becslést készít az Ügynökség bevételeiről 
és kiadásairól, és a 21. cikk értelmében 
végrehajtja az Ügynökség költségvetését.
8. Az igazgató minden évben elkészíti 
az éves jelentés tervezetét, külön-külön 
szakaszban kitérve az Ügynökség 
szabályozási tevékenységeire, illetőleg a 
pénzügyi és az igazgatási kérdésekre.
9. Az Ügynökség személyzete 
tekintetében az igazgató gyakorolja a 25. 
cikk (3) bekezdése szerinti hatáskört.

Or. fr
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Módosítás 110
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató – a szabályozók 
tanácsa jóváhagyásának függvényében –
elfogadja az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

3. Az igazgató – a szabályozók 
tanácsa jóváhagyásának függvényében –
elfogadja az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

Or. en

Indokolás

Hatáskörök elhatárolása.

Módosítás 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
helyettesből áll, akiket a nemzeti 
szabályozó hatóságoknál, a 
versenyhatóságoknál vagy más nemzeti 
vagy közösségi intézményeknél vezető 
beosztást betöltő vagy betöltött, az 
energiaágazatban kellő tapasztalattal 
rendelkező munkatársak közül kell 
kiválasztani. A fellebbezési tanács kijelöli 
elnökét. A fellebbezési tanács 
határozatainak meghozatalához hat 
tagjának négyfős minősített többsége 
szükséges. A fellebbezési tanács szükség 
szerint ülésezik.

1. A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
helyettesből áll, akiket a nemzeti 
szabályozó hatóságoknál, a 
versenyhatóságoknál vagy más nemzeti 
vagy közösségi intézményeknél vezető 
beosztást betöltő vagy betöltött, az 
energiaágazatban kellő tapasztalattal 
rendelkező munkatársak közül kell 
kiválasztani, akik megfelelnek a szakmai 
alkalmassági kritériumoknak és tizenkét 
különböző tagállamból származnak. A 
fellebbezési tanács kijelöli elnökét. A 
fellebbezési tanács határozatainak 
meghozatalához hat tagjának négyfős 
minősített többsége szükséges. A 
fellebbezési tanács szükség szerint 
ülésezik.
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Or. ro

Indokolás

Az Ügynökség tagakinak sokfélesége, tapaszatlata és szakértelme nélkülözhetetlen feltételek. 

Módosítás 112
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást és 
a szabályozók tanácsával folytatott 
egyeztetést követően – az ügyviteli tanács 
nevezi ki.

2. A fellebbezési tanács tagjait – a Tanács 
és a Bizottság közös javaslatára, pályázati 
felhívást és a szabályozók tanácsával 
folytatott egyeztetést követően – az
ügyvezető tanács nevezi ki.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése.

Módosítás 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást és
a szabályozók tanácsával folytatott 
egyeztetést követően – az ügyviteli tanács
nevezi ki.

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást
követően, a szabályozók hálózatával
folytatott egyeztetést követően –az 
Európai Parlament nevezi ki.

Or. fr
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Módosítás 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. E hivatali idő 
meghosszabbítható. A fellebbezési tanács 
tagjai függetlenül hozzák meg döntéseiket, 
semmilyen utasítás nem kötheti őket. A 
fellebbezési tanács tagjai a Hatóságnál, 
annak igazgatási tanácsában vagy a 
szabályozói tanácsban más feladatot nem 
láthatnak el. A fellebbezési tanács tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az 
ügyvezető tanács – miután egyeztetett a 
szabályozók tanácsával – ilyen értelmű 
határozatot hoz.

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. E hivatali idő 
meghosszabbítható. A fellebbezési tanács 
tagjai függetlenül hozzák meg döntéseiket, 
semmilyen utasítás nem kötheti őket.

Or. fr

Módosítás 115
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. E hivatali idő 
meghosszabbítható. A fellebbezési tanács 
tagjai függetlenül hozzák meg döntéseiket, 
semmilyen utasítás nem kötheti őket. A 
fellebbezési tanács tagjai a Hatóságnál, 
annak igazgatási tanácsában vagy a 
szabályozói tanácsban más feladatot nem 
láthatnak el. A fellebbezési tanács tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása hat évre szól. A fellebbezési 
tanács tagjai függetlenül hozzák meg 
döntéseiket, semmilyen utasítás nem 
kötheti őket. A fellebbezési tanács tagjai a 
Hatóságnál, annak igazgatási tanácsában 
vagy a szabályozói tanácsban más feladatot 
nem láthatnak el. A fellebbezési tanács 
tagja megbízatásának ideje alatt e 
tisztségéből nem menthető fel, kivéve 
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nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az 
ügyvezető tanács – miután egyeztetett a 
szabályozók tanácsával – ilyen értelmű 
határozatot hoz.

akkor, ha súlyos hivatali mulasztást 
követett el, és az ügyvezető tanács –
miután egyeztetett a szabályozók 
tanácsával – ilyen értelmű határozatot hoz.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének megerősítése.

Módosítás 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha az Ügynökség elmulasztja a 
döntéshozatalt, a Szerződés 232. cikkével 
összhangban mulasztás miatti kereset 
indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a 
Bíróságnál.

törölve

Or. fr

Módosítás 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség köteles meghozni az 
Elsőfokú Bíróság, illetve a Bíróság 
ítéletének végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

3. A hálózat köteles meghozni az Elsőfokú 
Bíróság, illetve a Bíróság ítéletének 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

Or. fr
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Módosítás 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgató minden évben legkésőbb 
február 15-ig elkészíti, és az előzetes 
munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja az
ügyvezető tanácshoz a következő pénzügyi 
év előirányzott működési kiadásait és 
munkaprogramját magában foglaló 
előzetes költségvetés-tervezetet. Az 
igazgató által készített tervezet alapján az 
ügyvezető tanács minden évben becslést 
készít az Ügynökség következő pénzügyi
évre várható bevételeiről és kiadásairól. 
Ezt a – létszámtervet is magában foglaló –
becslést az ügyviteli tanács legkésőbb 
március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. Az 
igazgató által készített tervezetet még a 
becslés elfogadása előtt a szabályozási 
tanács elé kell terjeszteni esetleges 
véleményezésre.

1. Az igazgató minden évben legkésőbb 
február 15-ig elkészíti, és az előzetes 
munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja a 
hálózat ügyvezető tanácsához a következő 
pénzügyi év előirányzott működési 
kiadásait és munkaprogramját magában 
foglaló előzetes költségvetés-tervezetet. Az 
igazgató által készített tervezet alapján az 
ügyvezető tanács minden évben becslést 
készít a következő pénzügyi évre várható
bevételekről és kiadásokról. Ezt a –
létszámtervet is magában foglaló – becslést 
az ügyviteli tanács legkésőbb március 31-
ig a Bizottság elé terjeszti.

Or. fr

Módosítás 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A költségvetési hatóság elfogadja a 
Hivatal létszámtervét.

törölve

Or. fr
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Módosítás 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve
Munkatársak

1. Az Ügynökség személyzetére az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzata, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek, valamint az Európai 
Közösségek intézményei által az említett 
szabályzat, illetve feltételek alkalmazása 
céljából közösen elfogadott szabályok 
alkalmazandók.
2. Az ügyvezető tanács – a Bizottsággal 
egyetértésben, az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 110. 
cikkében foglaltaknak megfelelően –
elfogadja a szükséges végrehajtó 
intézkedéseket.
3. Személyzete tekintetében az Ügynökség 
gyakorolja az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 
által a kinevezésre jogosult hatóságra 
ruházott hatáskört, valamint az Európai 
Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek által a 
szerződéskötésre jogosult hatóságra 
ruházott hatáskört.
4. Az ügynökség elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy kirendelt tagállami szakértőket 
alkalmazzanak az Ügynökségnél.

Or. fr
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Módosítás 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Ügynökség személyzetének az 
Ügynökséggel szembeni személyes 
pénzügyi és fegyelmi felelőssége 
tekintetében az Ügynökség személyzetére 
alkalmazandó vonatkozó rendelkezések az 
irányadók.

törölve

Or. fr

Módosítás 122
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Harmadik országok részvétele

Az Ügynökség készen áll az olyan 
országokkal való együttműködésre, 
amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, 
és a Közösséggel ilyen célú megállapodást 
kötöttek. E megállapodások vonatkozó 
rendelkezéseiben az adott országra nézve 
rögzíteni kell különösen az Ügynökség 
munkájában való részvétel jellegét, 
tárgyát és eljárási vonatkozásait, kitérve a 
pénzügyi hozzájárulásokat és a 
személyzetet érintő kérdésekre is.

Or. de

Indokolás

A hatásköröknek az Európai Unió belső piacára való korlátozása.
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Módosítás 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Értékelés

1. A Bizottság értékeli az Ügynökség 
tevékenységét. Az értékelés az Ügynökség 
eredményeire és munkamódszereire terjed 
ki, az e rendeletben és az éves 
munkaprogramokban meghatározott 
célkitűzéseivel, megbízatásával és 
feladataival összehasonlításban. 
2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva négy éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszti első értékelő jelentését. A 
Bizottság ezután legalább ötévente újabb 
értékelő jelentést terjeszt elő.

Or. fr

Módosítás 124
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva négy éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
első értékelő jelentését. A Bizottság ezután 
legalább ötévente újabb értékelő jelentést 
terjeszt elő.

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva két éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
első értékelő jelentését. A Bizottság ezután 
legalább három évente újabb értékelő 
jelentést terjeszt elő.

Or. de



PE402.870v01-00 66/68 AM\712362HU.doc

HU

Indokolás

Az Ügynökség munkájának gyorsabb értékelése.

Módosítás 125
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Ügynökség tevékenységének és 
eredményeinek első értékelő jelentését 
követően az Európai Parlament és a 
Tanács – a Bizottság javaslata alapján –
rendelkezik az Ügynökség mandátumának 
kiterjesztéséről vagy megfelelőbb 
struktúrával történő helyettesítéséről.

Or. en

Indokolás

A főként tanácsadói jogosítványokkal rendelkező, saját ellenőrzése allatt működő ügynökség 
létrehozására irányuló bizottsági javaslat nem nem feltétlenül a legmegfelelőbb struktúra az 
egységes európai villamosenergia- és gázpiac kialakítására. Ennek megfelelõen a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia a kapott eredményeket, és – szükség esetén – más struktúrát 
kell javasolnia.

Módosítás 126
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
30a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felülvizsgálat
A szabályozók tanácsa az Ügynökség 
értékelése alkalmával felülvizsgálati 
javaslatokat nyújthat be az utóbbira 
vonatkozóan. Az első felülvizsgálati 
javaslat különösen a megszüntetést és egy 
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másik független mechanizmussal történő 
helyettesítését vizsgálja majd.

Or. es

Módosítás 127
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések és 
hatályon kívül helyezés

Or. de

Indokolás

Határidőt állapítanak meg annak érdekében, hogy a belső energiapiac fejlődését figyelembe 
vegyék az értékelés során.

Módosítás 128
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jelenlegi rendelet 2015. január 1-
én hatályát veszti.

Or. de

Indokolás

Határidőt állapítanak meg annak érdekében, hogy a belső energiapiac fejlődését figyelembe 
vegyék az értékelés során.
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