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Pakeitimas 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
  

Komisijos siūlomas tekstas Pasiūlymas atmesti

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
ragina Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą, kuris atsakingas už 
šią sritį, siūlyti atmesti Komisijos 
pasiūlymą.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūloma agentūra yra pernelyg biurokratiška ir per daug išlaidų reikalaujanti 
įstaiga. Europos Vadovų Taryba prašė „sukurti nepriklausomą nacionalinių energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo mechanizmą“.

Pakeitimas 21
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
reglamento, įsteigiančio Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo
agentūrą

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
reglamento, įsteigiančio Europos
energetikos reguliavimo institucijų 
agentūrą
(Šis pakeitimas taikomas visam 
nagrinėjamojo teisės akto tekstui. Pritarus 
šiam pakeitimui, reikės atitinkamai 
pataisyti visą tekstą.)

Or. es
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Pakeitimas 22
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2007 m. pavasario susitikime Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją 
pasiūlyti priemonių, kurios būtų skirtos 
sukurti nepriklausomą nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
organizaciją. 

(4) 2007 m. pavasario susitikime Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją 
pasiūlyti priemonių, kurios būtų skirtos 
sukurti nepriklausomą mechanizmą, 
užtikrinantį nacionalinių reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą ir leidžiantį 
priimti svarbius tarpvalstybinius 
sprendimus.

Or. es

Pakeitimas 23
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valstybės narės, siekdamos 
įgyvendinti Europos energetikos tikslus, 
privalo glaudžiai bendradarbiauti ir 
šalinti kliūtis tarpvalstybiniams mainams 
vystyti. Nepriklausomo mechanizmo, 
kurio kol kas nėra, sukūrimas duos
dvejopos naudos – nacionalinės 
reguliavimo institucijos, vykdydamos savo 
įgaliojimus, atsižvelgs į visos Europos 
perspektyvas ir iš tiesų laikysis Bendrijos 
principų, užtikrinančių visiems vienodas 
sąlygas ir lygias bendradarbiavimo su 
visais Europos dujų ir elektros tiekimo 
tinklais teises bei gerą vidaus rinkos 
veikimą. Europos energetikos institucijų 
reguliavimo agentūra kuriama kaip 
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centralizuota organizacija siekiant 
europinėje perspektyvoje sustiprinti 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą, skatinant juos bendru 
pagrindu vykdyti veiklą Europos mastu. 

Or. es

Pakeitimas 24
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atsižvelgiant į centriniam subjektui 
reikalingus išteklius, nustatytus remiantis 
poveikio įvertinimu, padaryta išvada, kad 
nepriklausomas centrinis subjektas, 
palyginti su kitomis pasirinkimo 
galimybėmis, turi daug ilgalaikių 
privalumų. Todėl reikėtų įsteigti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrą (toliau –
Agentūra).

(5) Atsižvelgiant į centriniam subjektui 
reikalingus išteklius, nustatytus remiantis 
poveikio įvertinimu, padaryta išvada, kad 
nepriklausomas centrinis subjektas, 
palyginti su kitomis pasirinkimo 
galimybėmis, turi daug ilgalaikių 
privalumų. Iš visų galimų, įskaitant ir 
ERGEG+, modelių buvo pasirinktas 
agentūros modelis. Jei agentūros veikla 
nepateisintų lūkesčių, derėtų apsvarstyti 
galimybę pasirinkti vieną modelių, kurių 
buvo atsisakyta.

Or. en

Pagrindimas

Komisija atsisakė keleto variantų (taip pat ir ERGEG+) bei struktūros, analogiškos Europos 
centrinių bankų sistemai. Jei pasirinktos agentūros veiklos rezultatai būtų ne tokie, kokių 
tikimasi, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pasirinkti kitą modelį ir atitinkamai pakeisti 
reglamentą.
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Pakeitimas 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atsižvelgiant į centriniam subjektui 
reikalingus išteklius, nustatytus remiantis 
poveikio įvertinimu, padaryta išvada, kad 
nepriklausomas centrinis subjektas, 
palyginti su kitomis pasirinkimo 
galimybėmis, turi daug ilgalaikių 
privalumų. Todėl reikėtų įsteigti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūrą (toliau –
Agentūra).

(5) Atsižvelgiant į centriniam subjektui 
reikalingus išteklius, nustatytus remiantis 
poveikio įvertinimu, padaryta išvada, kad 
nepriklausomas centrinis subjektas, 
palyginti su kitomis pasirinkimo 
galimybėmis, turi daug ilgalaikių 
privalumų. Todėl reikėtų įsteigti 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo tinklą. (toliau –
Tinklas).
(Šis pakeitimas taikomas visam 
nagrinėjamojo teisės akto tekstui; pritarus 
šiam pakeitimui, reikės atitinkamai 
pataisyti visą tekstą.)

Or. fr

Pakeitimas 26
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti 
Agentūros nepriklausomumą, labai gerą 
techninę ir reguliavimo kompetenciją, 
skaidrumą ir veiksmingumą.

(6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti 
Agentūros ir jos narių nepriklausomumą, 
labai gerą techninę ir reguliavimo 
kompetenciją, skaidrumą, demokratišką 
jos kontrolę ir veiksmingumą.
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Or. es

Pakeitimas 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti 
Agentūros nepriklausomumą, labai gerą 
techninę ir reguliavimo kompetenciją, 
skaidrumą ir veiksmingumą.

(6) Tinklas turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 28
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti 
Agentūros nepriklausomumą, labai gerą 
techninę ir reguliavimo kompetenciją, 
skaidrumą ir veiksmingumą.

(6) Agentūra turėtų užtikrinti tinkamą 
reguliavimo institucijų funkcijų, vykdomų 
nacionaliniu lygmeniu pagal Direktyvą 
2003/54/EB ir Direktyvą 2003/55/EB, 
koordinavimą, o prireikus, kad šios 
funkcijos būtų vykdomos Bendrijos 
lygmeniu. Todėl svarbu užtikrinti
Agentūros nepriklausomumą nuo 
vartotojų,, labai gerą techninę ir 
reguliavimo kompetenciją, skaidrumą ir 
veiksmingumą.
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Or. ro

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad Agentūra yra nepriklausoma nuo operatorių, kurių 
veiklą ji privalo koordinuoti, ir pabrėžti jos demokratinę atsakomybę Sąjungos teisės aktų ir 
jos teisėkūros institucijų atžvilgiu.

Pakeitimas 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Agentūra turėtų stebėti, kaip vyksta 
elektros energijos ir dujų sektorių 
perdavimo linijų operatorių 
bendradarbiavimas ir kaip Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklas ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 
vykdo savo funkcijas. Agentūros 
dalyvavimas yra būtinas siekiant 
užtikrinti, kad perdavimo sistemos 
operatoriai bendradarbiautų veiksmingai 
ir skaidriai, o jų bendradarbiavimas būtų 
naudingas vidaus rinkai.

(7) Tinklas turėtų organizuoti elektros 
energijos ir dujų sektorių perdavimo linijų 
operatorių bendradarbiavimą.

Or. fr

Pakeitimas 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tikslinga sukurti sistemą, pagal 
kurią nacionalinės reguliavimo 
institucijos galėtų bendradarbiauti. Ši 

Išbraukta.
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sistema padėtų vienodai taikyti teisės 
aktus Bendrijos elektros energijos ir dujų 
vidaus rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad 
įvairios situacijos gali susidaryti ne 
vienoje valstybėje narėje, Agentūrai turėtų 
būti suteiktas įgaliojimas priimti 
savarankiškus sprendimus. Šį įgaliojimą 
turėtų būti galima taikyti bent dvi 
valstybes nares jungiančios 
infrastruktūros reguliavimo tvarkai, 
naujų jungiamųjų linijų vidaus rinkos 
taisyklių išimtis ir daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje esančioms naujoms dujų 
infrastruktūroms.

Or. fr

Pakeitimas 31
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tikslinga sukurti sistemą, pagal 
kurią nacionalinės reguliavimo institucijos 
galėtų bendradarbiauti. Ši sistema padėtų 
vienodai taikyti teisės aktus Bendrijos 
elektros energijos ir dujų vidaus rinkoje. 
Atsižvelgiant į tai, kad įvairios situacijos 
gali susidaryti ne vienoje valstybėje narėje, 
Agentūrai turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti savarankiškus sprendimus. Šį 
įgaliojimą turėtų būti galima taikyti bent 
dvi valstybes nares jungiančios 
infrastruktūros reguliavimo tvarkai, naujų 
jungiamųjų linijų vidaus rinkos taisyklių 
išimtis ir daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje esančioms naujoms dujų 
infrastruktūroms.

(8) Tikslinga sukurti integruotą 
sistemą, kurioje nacionalinės reguliavimo 
institucijos galėtų dalyvauti ir 
bendradarbiauti. Ši sistema padėtų vienodai 
taikyti teisės aktus Bendrijos elektros 
energijos ir dujų vidaus rinkoje. 
Atsižvelgiant į tai, kad įvairios situacijos 
gali susidaryti ne vienoje valstybėje narėje, 
Agentūrai turėtų būti suteiktas įgaliojimas 
priimti savarankiškus sprendimus. Šį 
įgaliojimą turėtų būti galima taikyti bent 
dvi valstybes nares jungiančios 
infrastruktūros reguliavimo tvarkai, naujų 
jungiamųjų linijų vidaus rinkos taisyklių 
išimtis ir daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje esančioms naujoms dujų 
infrastruktūroms.

Or. es
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Pakeitimas 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kadangi Agentūra prižiūri 
nacionalines reguliavimo institucijas, ji 
turėtų galėti patarti Komisijai rinkos 
reguliavimo klausimais. Taip pat turėtų 
būti reikalaujama, kad kai Agentūra 
nustato, jog perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimas neduoda reikiamų 
rezultatų arba kad nacionalinė 
reguliavimo institucija, kurios sprendimas 
pažeidė gaires, nenori atsižvelgti į 
Agentūros nuomonę, ji apie tai praneštų 
Komisijai.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 33
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kadangi Agentūra prižiūri 
nacionalines reguliavimo institucijas, ji 
turėtų galėti patarti Komisijai rinkos 
reguliavimo klausimais. Taip pat turėtų 
būti reikalaujama, kad kai Agentūra 
nustato, jog perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimas neduoda reikiamų 
rezultatų arba kad nacionalinė reguliavimo 
institucija, kurios sprendimas pažeidė 
gaires, nenori atsižvelgti į Agentūros 
nuomonę, ji apie tai praneštų Komisijai.

(9) Kadangi Agentūra turi 
informacijos, kurią gauna iš nacionalinių 
reguliavimo institucijų ir kitų šaltinių, ji
turėtų konsultuoti Komisiją, kitas 
Bendrijos institucijas ir mažiausiai dviejų 
valstybių narių nacionalines reguliavimo 
institucijas rinkos reguliavimo klausimais. 
Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad kai 
Agentūra nustato, jog perdavimo sistemų 
operatorių bendradarbiavimas neduoda 
reikiamų rezultatų arba kad nacionalinė 
reguliavimo institucija, kurios sprendimas 
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pažeidė gaires, nenori atsižvelgti į 
Agentūros nuomonę, ji apie tai praneštų 
Komisijai.

Or. es

Pakeitimas 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
neprivalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 35
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
neprivalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

(10) Agentūra taip pat turėtų paskelbti 
gerosios patirties pavyzdžių rinkinį ir 
parengti gaires, kurios padėtų reguliavimo 
institucijoms, perdavimo sistemų 
operatoriams ir rinkos dalyviams dalytis 
gerąja patirtimi ir turėti aiškias nuorodas, 
padedančias jiems laikytis Bendrijos 
principų vykdant Europos energetinę 
politiką.

Or. es
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Pakeitimas 36
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
neprivalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

(10) Agentūra taip pat turėtų parengti 
privalomas gaires, kurios padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra privalo turėti pakankamai įgaliojimų, kad įvykdytų jai keliamą užduotį – užtikrintų 
gerą vidaus rinkos veikimą.

Pakeitimas 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Agentūros struktūra turėtų būti 
pritaikyta tam, kad būtų tenkinami 
konkretūs energetikos reguliavimo 
poreikiai. Pirmiausia būtina visapusiškai 
atsižvelgti į specifinį nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir jų 
nepriklausomumą.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Agentūros administracinei valdybai 
reikėtų suteikti būtinus įgaliojimus sudaryti 
biudžetą, tikrinti jo vykdymą, rengti vidaus 
tvarkos taisykles, priimti finansines 
taisykles ir skirti direktorių.

(12) Tinklo administracinei valdybai 
reikėtų suteikti būtinus įgaliojimus sudaryti 
biudžetą, tikrinti jo vykdymą, rengti vidaus 
tvarkos taisykles, priimti finansines 
taisykles ir skirti direktorių.

Or. fr

Pakeitimas 39
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Agentūrai reikėtų suteikti būtinus 
įgaliojimus veiksmingai ir, svarbiausia, 
nepriklausomai atlikti reguliavimo 
funkcijas. Reguliavimo institucijų 
nepriklausomumas – ne tik pagrindinis 
gero valdymo principas, bet ir esminė 
rinkos dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo 
sąlyga. Todėl gerai išmanydama padėtį 
valstybėse, Reguliavimo valdyba turėtų
likti nepriklausoma nuo rinkos dalyvių 
interesų ir neturėtų siekti gauti arba vykdyti 
vyriausybių, kitų viešųjų ar privačiųjų 
subjektų nurodymų.

(13) Agentūrai reikėtų suteikti būtinus 
įgaliojimus veiksmingai, skaidriai, 
motyvuotai ir, svarbiausia, nepriklausomai 
atlikti reguliavimo funkcijas. Reguliavimo 
institucijų nepriklausomumas – pagrindinis 
gero valdymo principas ir esminė rinkos 
dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo sąlyga. 
Todėl gerai išmanydama padėtį valstybėse 
ir Bendrijos lygmeniu, Reguliavimo 
valdyba ir jos nariai privalo likti 
nepriklausomi nuo rinkos dalyvių interesų, 
vengti interesų konflikto ir neturėtų siekti 
gauti arba paklusti vyriausybių, kitų 
viešųjų ar privačiųjų subjektų 
nurodymams ar rekomendacijoms.

Or. es
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Pakeitimas 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Agentūrai reikėtų suteikti būtinus 
įgaliojimus veiksmingai ir, svarbiausia, 
nepriklausomai atlikti reguliavimo 
funkcijas. Reguliavimo institucijų 
nepriklausomumas – ne tik pagrindinis 
gero valdymo principas, bet ir esminė 
rinkos dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo 
sąlyga. Todėl gerai išmanydama padėtį 
valstybėse, Reguliavimo valdyba turėtų 
likti nepriklausoma nuo rinkos dalyvių 
interesų ir neturėtų siekti gauti arba 
vykdyti vyriausybių, kitų viešųjų ar 
privačiųjų subjektų nurodymų.

(13) Tinklui reikėtų suteikti būtinus 
įgaliojimus veiksmingai ir, svarbiausia, 
nepriklausomai atlikti reguliavimo 
funkcijas. Reguliavimo institucijų 
nepriklausomumas – ne tik pagrindinis 
gero valdymo principas, bet ir esminė 
rinkos dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo 
sąlyga. Todėl gerai išmanydamas padėtį 
valstybėse, Reguliavimo tinklas turėtų likti 
nepriklausomas nuo rinkos dalyvių 
interesų ir neturėtų siekti gauti arba 
vykdyti vyriausybių, kitų viešųjų ar 
privačiųjų subjektų nurodymų.

Or. fr

Pakeitimas 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Jei Agentūrai suteikiami 
įgaliojimai priimti sprendimus, 
suinteresuotosioms šalims (siekiant 
pagreitinti procesą) turi būti suteikta teisė 
apskųsti sprendimus Apeliacinei tarybai, 
kuri būtų Agentūros dalis, tačiau 
nepriklausytų jos administravimo ir 
reguliavimo struktūrai.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 42
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Jei Agentūrai suteikiami įgaliojimai 
priimti sprendimus, suinteresuotosioms 
šalims (siekiant pagreitinti procesą) turi 
būti suteikta teisė apskųsti sprendimus 
Apeliacinei tarybai, kuri būtų Agentūros 
dalis, tačiau nepriklausytų jos 
administravimo ir reguliavimo struktūrai.

(14) Jei Agentūrai suteikiami įgaliojimai 
priimti sprendimus, suinteresuotosioms 
šalims (siekiant pagreitinti procesą) turi 
būti suteikta teisė apskųsti sprendimus 
Apeliacinei tarybai, kuri būtų Agentūros 
dalis, tačiau nepriklausytų jos 
administravimo ir reguliavimo struktūrai. 
Turi būti užtikrinta galimybė galutinius 
sprendimus skųsti Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismui.

Or. es

Pakeitimas 43
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Agentūra turėtų taikyti bendrąsias 
taisykles, susijusias su visuomenės 
galimybėmis susipažinti su Bendrijos 
institucijų turimais dokumentais. 
Administracinė valdyba turėtų nustatyti 
praktines priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti neskelbtiną komercinę 
informaciją ir asmens duomenis.

(17) Agentūra turėtų taikyti bendrąsias 
taisykles, susijusias su visuomenės 
galimybėmis susipažinti su Bendrijos 
institucijų turimais dokumentais. 
Administracinė valdyba turėtų patvirtinti 
protokolus ir nustatyti praktines 
priemones, kuriomis siekiama apsaugoti 
neskelbtiną komercinę informaciją ir 
asmens duomenis.

Or. es
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Pakeitimas 44
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Trečiosios šalys galės dalyvauti 
Agentūros darbe sudariusios atitinkamus 
susitarimus su Bendrija.

(18) Trečiosios šalys galės dalyvauti 
Agentūros darbe sudariusios,
vadovaujantis Sutarties nuostatomis,
atitinkamus susitarimus su Bendrija.

Or. ro

Pagrindimas

Pagal Sutarties nuostatas susitarimus su trečiosiomis šalimis turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Pakeitimas 45
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kadangi valstybės narės negali 
visiškai pasiekti siūlomos nacionalinių 
reguliavimo institucijų veiklos ir 
bendradarbiavimo Bendrijos lygmeniu 
tikslų, o Bendrijos lygmeniu šiuos tikslus 
būtų galima pasiekti, Bendrija gali 
patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 
straipsnyje nurodytą subsidiarumo 
principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą, šiame reglamente 
nenumatyta daugiau nei yra būtina siekiant 
šių tikslų.

(19) Kadangi valstybės narės negali 
visiškai pasiekti siūlomos nacionalinių 
reguliavimo institucijų veiklos ir 
dalyvavimo bei bendradarbiavimo 
Bendrijos lygmeniu tikslų, o Bendrijos 
lygmeniu šiuos tikslus būtų galima 
pasiekti, Bendrija gali patvirtinti priemones 
pagal Sutarties 5 straipsnyje nurodytą 
subsidiarumo principą. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą, šiame reglamente nenumatyta 
daugiau nei yra būtina siekiant šių tikslų.

Or. es
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Pakeitimas 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Steigimas Energetikos reguliavimo institucijų tinklo 
steigimas.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip matyti iš sėkmingos Europos finansų rinkų reguliavimo institucijų komiteto veiklos, 
užduotis, kurias Komisija nori patikėti Agentūrai, geriau įvykdytų Energetikos reguliavimo 
institucijų tinklas.

Pakeitimas 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (toliau –
Agentūra) steigiama tam, kad Bendrijos 
lygmeniu padėtų vykdyti reguliavimo 
institucijų nacionaliniu lygmeniu 
vykdomas užduotis, nurodytas Direktyvos 
2003/54/EB 22a straipsnyje ir Direktyvos 
2003/55/EB 24a straipsnyje, ir prireikus, 
koordinuotų šių institucijų veiklą.

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo tinklas (toliau –
Tinklas) steigiamas Komisijos, pritarus 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip matyti iš sėkmingos Europos finansų rinkų reguliavimo institucijų komiteto veiklos, 
užduotis, kurias Komisija nori patikėti Agentūrai, geriau įvykdytų Energetikos reguliavimo 
institucijų tinklas.
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Pakeitimas 48
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (toliau –
Agentūra) steigiama tam, kad Bendrijos 
lygmeniu padėtų vykdyti reguliavimo 
institucijų nacionaliniu lygmeniu 
vykdomas užduotis, nurodytas Direktyvos 
2003/54/EB 22a straipsnyje ir Direktyvos 
2003/55/EB 24a straipsnyje, ir prireikus,
koordinuotų šių institucijų veiklą

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (toliau –
Agentūra) steigiama tam, kad – kai 
bendradarbiauti siekia bent dvi valstybės 
narės – Bendrijos lygmeniu padėtų vykdyti 
reguliavimo institucijų nacionaliniu 
lygmeniu vykdomas užduotis, nurodytas 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, ir 
prireikus koordinuotų šių institucijų veiklą

Or. de

Pagrindimas

Norima patikslinti, kad Agentūra imasi veiksmų tada, kai tarpvalstybiniam
bendradarbiavimui nepakanka reguliuojančių teisės aktų.

Pakeitimas 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
Teisinis statusas ir būstinė

1. Agentūra yra juridinio asmens statusą 
turinti Bendrijos įstaiga.
2. Kiekvienoje valstybėje narėje Agentūra 
naudojasi plačiausiu veiksnumu, 
suteikiamu juridiniams asmenims pagal 
tos valstybės narės įstatymus. Visų pirma 
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ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo 
turto arba disponuoti juo ir būti teismo 
proceso šalis.
3. Agentūrai atstovauja direktorius.
4. Agentūros būstinė yra [vieta]. Kol bus 
įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 
Komisijos patalpose.

Or. fr

Pakeitimas 50
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienoje valstybėje narėje 
Agentūra naudojasi plačiausiu veiksnumu, 
suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos 
valstybės narės įstatymus. Visų pirma ji 
gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo 
turto arba disponuoti juo ir būti teismo 
proceso šalis.

2. Kiekvienoje valstybėje narėje 
Agentūra naudojasi plačiausiu veiksnumu, 
suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos 
valstybės narės įstatymus. Ji gali būti 
teismo proceso šalis.

Or. de

Pagrindimas

Agentūra neturėtų įsigyti nuosavo turto.

Pakeitimas 51
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 atraipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūros būstinė yra [vieta]. Kol 
bus įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 

4. Agentūros būstinė yra Potsdame. 
Kol bus įrengtos patalpos, Agentūra dirbs 
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Komisijos patalpose. Komisijos patalpose.

Or. de

Pagrindimas

Potsdamas yra Brandenburgo žemėje, kuroje daug energijos gamybos įmonių. Į jį lengva 
atvykti visiems Agentūros nariams, todėl tai ideali vieta jos būstinei.

Pakeitimas 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
Sudėtis

Agentūrą sudaro:
(a) Administracinė valdyba, kuri 
vykdo 10 straipsnyje nurodytas pareigas;
(b) Reguliavimo valdyba, kuri vykdo 
12 straipsnyje nurodytas pareigas;
(c) direktorius, kuris vykdo 
14 straipsnyje nurodytas pareigas;
(d) Apeliacinė taryba, kuri vykdo 
16 straipsnyje nurodytas pareigas.

Or. fr

Pakeitimas 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūros priimamų dokumentų rūšys Agentūros veikla
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Agentūra gali: Agentūra:
(a) teikti nuomones, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams;

(a) teikia nuomones ir rengia 
rekomendacijas, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams, visais veiksmingo 
vidaus rinkos veikimo klausimais;

(b) teikti nuomones, skirtas 
reguliavimo institucijoms;

(b) teikia nuomones ir rengia 
rekomendacijas, skirtas reguliavimo 
institucijoms, visais veiksmingo vidaus 
rinkos veikimo klausimais;

(c) teikti nuomones ir rekomendacijas 
Komisijai;

(c) teikia nuomones ir rengia 
rekomendacijas Komisijai;

(d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 7 ir 
8 straipsniuose.

(d) priima savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 6, 7 ir 
8 straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nesuteikia Agentūrai pakankamai įgaliojimų keliamoms užduotims 
vykdyti – užtikrinti nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, spręsti 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimus ir skatinti gerą vidaus rinkos veikimą.

Pakeitimas 54
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikti nuomones, skirtas perdavimo 
sistemos operatoriams;

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 55
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) parengti gerosios patirties 
pavyzdžių rinkinius ir, vadovaujantis 6 ir 
7 straipsnių nuostatomis, priimti 
atitinkamas gaires;

Or. es

Pakeitimas 56
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 7 ir 
8 straipsniuose.

(d) priimti savarankiškus sprendimus 
konkrečiais atvejais, kaip nurodyta 6, 7 ir 
8 straipsniuose.

Or. es

Pakeitimas 57
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai paprašius arba savo iniciatyva 
Agentūra gali teikti nuomonę Komisijai 
visais klausimais, kuriuos spręsti ji buvo 
įsteigta.

Europos Parlamentui, Tarybai ar 
Komisijai paprašius arba savo iniciatyva 
Agentūra gali teikti nuomonę Europos 
Parlamentui, Tarybai arba Komisijai 
visais klausimais, kuriuos spręsti ji buvo 
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įsteigta.

Or. de

Pagrindimas

Agentūra glaudžiau bendradarbiaus su Europos Parlamentu.

Pakeitimas 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai paprašius arba savo iniciatyva 
Agentūra gali teikti nuomonę Komisijai 
visais klausimais, kuriuos spręsti ji buvo 
įsteigta.

Tinklas gali teikti nuomonę Komisijai 
visais klausimais, kuriuos spręsti jis buvo 
įsteigtas.

Or. fr

Pakeitimas 59
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
5a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Agentūra nuolat atvirai ir skaidriai 
bendrauja su sektoriaus interesams 
atstovaujančiomis organizacijomis ir 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis 
šalimis prieš priimdama kiekvieną joms 
įtakos galintį turėti sprendimą.

Or. es
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Pakeitimas 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimo užduotys

1. Agentūra teikia Komisijai 
nuomonę apie Europos elektros 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2b straipsnio 2 dalį) ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(pagal Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
2b straipsnio 2 dalį) įstatų projektus, 
narių sąrašus ir darbo tvarkos taisyklių 
projektus.
2. Agentūra stebi Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2d straipsnyje nurodyto 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklo ir Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnyje 
nurodyto Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklo veiklą.
3. Agentūra gali teikti nuomonę 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklui, numatytam 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2d straipsnio 2 dalyje, ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
numatytam Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, apie 
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.
4. Jei Agentūra nustato, kad metinės 
veiklos programos projektu ar 10 metų 
investavimo plano projektu, kurie jai 
pateikti pagal Reglamento (EB) 
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Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
2d straipsnio 2 dalį, neužtikrinama 
nediskriminacinė aplinka, veiksminga 
konkurencija ir tinkamas rinkos veikimas, 
ji pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
nuomonę.
5. Jei Agentūra nustato, kad 
techninės taisyklės ar veikimo rinkoje 
kodeksas neužtikrina nediskriminacinės 
aplinkos, veiksmingos konkurencijos ir 
tinkamo rinkos veikimo, kad tokie 
kodeksai nebuvo priimti per tinkamą 
laikotarpį arba kad perdavimo sistemos 
operatoriai neįgyvendino šių kodeksų, ji
pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
nuomonę pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2e straipsnio 2 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
2e straipsnio 2 dalį. 
6. Agentūra stebi regioninį 
perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimą, nurodytą Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2h straipsnyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
2h straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 61
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklui, numatytam 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2d straipsnio 2 dalyje, ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 

3. Agentūra tvirtina kodeksus ir 
taisykles (taip pat ir 10 metų investavimo 
planą su nurodytomis kliūtimis 
tarpvalstybiniam tinklui sukurti, 
atsirandančiomis dėl įvairių leidimų 
gavimo procedūrų ar šios srities praktikos 
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numatytam Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, apie 
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

specifikos), užtikrinančias 
nediskriminavimo principo taikymą, 
veiksmingą konkurenciją ir našų bei 
stabilų vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti aiškumo ir papildomos informacijos, atsižvelgiant į 
pakeitimus, padarytus Reglamente dėl dujų rinkos.

Pakeitimas 62
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę 
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklui, numatytam 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2d straipsnio 2 dalyje, ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
numatytam Reglamento (EB) 
Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, apie 
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

3. Agentūra tvirtina kodeksus ir 
taisykles, užtikrinančias 
nediskriminavimo principo taikymą, 
veiksmingą konkurenciją ir našų bei 
stabilų vidaus rinkos veikimą.

Or. en
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Pakeitimas 63
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti nuomonę
Europos elektros energijos perdavimo 
sistemos operatorių tinklui, numatytam 
Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2d straipsnio 2 dalyje, ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklui, 
numatytam Reglamento (EB) Nr. 
1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, apie 
techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą.

3. Pasikonsultavusi su 
suinteresuotosiomis šalimis, Agentūra 
parengia strategines gaires Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalyje, 
ir Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklui, numatytam Reglamento 
(EB) Nr. 1775/2005 2d straipsnio 2 dalyje, 
apie techninių taisyklių ir veikimo rinkoje 
kodeksus, apie metinės darbo programos 
projektą ir 10 metų investavimo plano 
projektą, siekdama užtikrinti 
nediskriminavimo principo taikymą, 
veiksmingą konkurenciją ir našų bei 
stabilų vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklui (ENTSO) pavesta parengti kodeksus 
ir 10 metų investavimo planą, o Agentūra privalo pateikti gaires, užtikrinančias gerą vidaus 
rinkos veikimą.

Pakeitimas 64
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra savo iniciatyva ar 
Komisijai paprašius teikia pastarajai
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2d straipsnio 1 dalies a ir c punktų bei 
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Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
2d straipsnio 1 dalies a ir c punktų 
nuostatas patarimus klausimais, 
susijusiais su gairių, skirtų Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklui (ENTSO), rengimu; šių gairių 
pagrindu sudaromi kodeksai ir taisyklės 
(techniniai kodeksai, bendrosios tinklo 
valdymo priemonės, bendrieji mokslinių 
tyrimų planai, o kas treji metai – 10 metų 
investavimo planas, kuriame numatomos 
gamybos pajėgumų atitikties poreikiams 
perspektyvos, ir metinis veiklos planas). 
Prireikus ji teikia patarimus ir 
privalomųjų gairių priėmimo klausimais. 
Agentūra savo iniciatyva ar Komisijai 
paprašius teikia pastarajai patarimus 
klausimais, susijusiais su veikimo rinkoje 
kodeksais, taip pat ir privalomųjų gairių 
priėmimo klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Papildymas.

Pakeitimas 65
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra savo iniciatyva ar 
Komisijai paprašius teikia pastarajai 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
2d straipsnio 1 dalies a ir c punktų bei 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
2d straipsnio 1 dalies a ir c punktų 
nuostatas patarimus klausimais, 
susijusiais su gairių, skirtų Europos 
elektros perdavimo sistemos operatorių 
tinklui (ENTSO), rengimu; šių gairių 
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pagrindu sudaromi kodeksai ir taisyklės 
(techniniai kodeksai, bendrosios tinklo 
valdymo priemonės, bendrieji mokslinių 
tyrimų planai, o kas treji metai – 10 metų 
investavimo planas, kuriame numatomos 
gamybos pajėgumų atitikties poreikiams 
perspektyvos, ir metinis veiklos planas). 
Prireikus ji teikia patarimus ir 
privalomųjų gairių priėmimo klausimais. 
Agentūra savo iniciatyva ar Komisijai 
paprašius teikia pastarajai patarimus 
klausimais, susijusiais su veikimo rinkoje 
kodeksais, taip pat ir privalomųjų gairių 
priėmimo klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Reikia iš anksto apibrėžti siūlomų kodeksų ir taisyklių taikymo sritį ir reikalavimų lygį tiksliai 
nustatant, ar pastarieji bus taikomi visoms perdavimo infrastruktūroms, ar tik esamų
nacionalinių perdavimo tinklų tarpusavio jungtims. Agentūra turėtų savo iniciatyva ar 
Komisijai paprašius teikti pastarajai patarimus dėl tam tikro kodekso arba taisyklių taikymo 
srities ir reikalavimų lygio visais aspektais, nustatytais Reglamento dėl elektros ir dujų 
2d straipsnio 3 dalyje. Taip pat svarbu iš anksto nustatyti pagrindinius 10 metų investavimo 
plano tikslus ir jo aprėptį.

.

Pakeitimas 66
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra patvirtina kodeksus ir 
10 metų investavimo planą, kuriuos 
Europos elektros ir dujų perdavimo 
sistemų operatorių tinklas parengia pagal 
atitinkamai Reglamento (EB) 
Nr. 1228/2003 2d straipsnio 2 dalies ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
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2d straipsnio 2 dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Kodeksai yra būtini siekiant užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą. Todėl Agentūra privalo 
juos patvirtinti. Nacionalinės reguliavimo institucijos tvirtina perdavimo sistemos operatorių 
investavimo planus, todėl Europos mastu tvirtinti ENTSO investavimo planus turėtų 
Agentūra.

Pakeitimas 67
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Agentūra stebi regioninį 
perdavimo sistemų operatorių 
bendradarbiavimą, nurodytą Reglamento 
(EB) Nr. 1228/2003 2h straipsnyje ir 
Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 
2h straipsnyje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Regioninių perdavimo sistemų stebėjimas neįeina į Agentūros įgaliojimų sritį.

Pakeitimas 68
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Agentūra, vykdydama veiklos 
programą, arba Komisijos prašymu 
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parengia gerosios patirties pavyzdžių 
rinkinius ir priima gaires, kuriose 
numatomos pagrindinės kryptys, kuriomis 
veikiant – rengiant techninius ir veikimo 
rinkoje kodeksus, metinių veiklos 
programų projektus ar 10 metų 
investavimo planą – bus stengiamasi 
užtikrinti nediskriminavimo principo 
taikymą, veiksmingą konkurenciją ir gerą
vidaus rinkos veikimą; šios gairės bus 
privalomos tik jei jos bus priimtos 
laikantis atitinkamos reglamentavimo
procedūros.

Or. es

Pakeitimas 69
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Agentūra prižiūri gairių, kurias ji 
priėmė, kaip numatyta ankstesnėje dalyje, 
įgyvendinimą ir turi teisę savo iniciatyva 
ar Komisijai arba kitai įgaliotai 
institucijai ar suinteresuotam operatoriui 
prašant patikrinti, kaip iš tikrųjų jų 
laikosi rinkos dalyviai, kuriems jos 
skirtos. 

Or. es
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Pakeitimas 70
Ján Hudacký

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Agentūra, veikdama skaidriai ir 
atvirai, plačiu mastu ir iš anksto 
informuoja rinkos dalyvius, vartotojus ir 
galutinius naudotojus apie savo veiksmus 
energijos perdavimo tinklo operatorių 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė (ERGEG) Europos Sąjungos 
mastu vykdo viešo konsultavimosi akcijas. Europos nacionalinių energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra turėtų tęsti šią veiklą, kadangi ji jau turi patirties ir 
yra parengusi viešųjų konsultacijų taisykles. Be to, Agentūra, skirtingai nei Europos energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO), yra organas, specialiai įsteigtas veikti visų 
rinkos dalyvių naudai.

Pakeitimas 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Su nacionalinėmis reguliavimo 

institucijomis susijusios užduotys
1. Agentūra priima savarankiškus 
sprendimus techniniais klausimais, jeigu 
tokie sprendimai numatyti gairėse, 
nurodytose Direktyvoje 2003/54/EB, 
Direktyvoje 2003/55/EB, Reglamente 
(EB) Nr. 1228/2003 arba Reglamente 
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(EB) Nr. 1775/2005.
2. Agentūra, remdamasi savo veiklos 
programa arba Komisijos prašymu, gali 
priimti neprivalomas gaires, kad padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.
3. Agentūra skatina nacionalinių 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimą 
ir regioninių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimą. Jei Agentūra mano, 
kad reikia privalomų tokio 
bendradarbiavimo taisyklių, ji teikia 
reikiamas rekomendacijas Komisijai. 
4. Bet kokios nacionalinės 
reguliavimo institucijos ar Komisijos 
prašymu Agentūra pateikia nuomonę, ar 
reguliavimo institucijos sprendimas 
atitinka gaires, nurodytas Direktyvoje 
2003/54/EB, Direktyvoje 2003/55/EB, 
Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 arba 
Reglamente (EB) Nr. 1775/2005. 
5. Jei nacionalinė reguliavimo 
institucija neatsižvelgia į 4 dalyje 
nurodytą Agentūros nuomonę per keturis 
mėnesius po jos gavimo dienos, Agentūra 
apie tai praneša Komisijai.
6. Kai nacionalinė reguliavimo 
institucija konkrečiais atvejais turi 
sunkumų taikydama gaires, nurodytas 
Direktyvoje 2003/54/EB, Direktyvoje 
2003/55/EB, Reglamente (EB) 
Nr. 1228/2003 arba Reglamente (EB) 
Nr. 1775/2005, ji gali paprašyti Agentūros 
pareikšti nuomonę. Agentūra, 
pasikonsultavusi su Komisija, pateikia 
nuomonę per keturis mėnesius. 
7. Agentūra nusprendžia, kokia turi 
būti mažiausiai dvi valstybes nares 
jungiančios infrastruktūros reguliavimo 
tvarka pagal Direktyvos 2003/54/EB 
22d straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 
2003/55/EB 24d straipsnio 3 dalį. 
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Or. fr

Pakeitimas 72
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra, remdamasi savo veiklos 
programa arba Komisijos prašymu, gali 
priimti neprivalomas gaires, kad padėtų 
reguliavimo institucijoms ir rinkos 
dalyviams dalytis gerąja patirtimi.

2. Agentūra, remdamasi savo veiklos 
programa arba Komisijos prašymu, gali 
parengti gerosios patirties pavyzdžių 
rinkinius, kad padėtų reguliavimo 
institucijoms ir rinkos dalyviams vykdyti 
Europos energetikos politiką. Ji taip pat 
gali priimti gaires, kuriose būtų 
numatytos kryptys, užtikrinančios 
nediskriminavimo principo taikymą, 
veiksmingą konkurenciją ir gerą vidaus 
rinkos veikimą; šios gairės bus privalomos 
tik jei jos bus priimtos laikantis 
atitinkamos reglamentui taikomos 
procedūros.

Or. es

Pakeitimas 73
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bet kokios nacionalinės 
reguliavimo institucijos ar Komisijos
prašymu Agentūra pateikia nuomonę, ar 
reguliavimo institucijos sprendimas 
atitinka gaires, nurodytas Direktyvoje 
2003/54/EB, Direktyvoje 2003/55/EB, 
Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 arba 

4. Bet kokios nacionalinės 
reguliavimo institucijos prašymu Agentūra 
pateikia nuomonę, ar reguliavimo 
institucijos sprendimas atitinka gaires, 
nurodytas Direktyvoje 2003/54/EB, 
Direktyvoje 2003/55/EB, Reglamente (EB) 
Nr. 1228/2003 arba Reglamente (EB) 
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Reglamente (EB) Nr. 1775/2005. Nr. 1775/2005.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas. 

Pakeitimas 74
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei nacionalinė reguliavimo 
institucija neatsižvelgia į 4 dalyje nurodytą 
Agentūros nuomonę per keturis mėnesius 
po jos gavimo dienos, Agentūra apie tai 
praneša Komisijai.

5. Jei nacionalinė reguliavimo 
institucija neatsižvelgia į 4 dalyje nurodytą 
Agentūros nuomonę per keturis mėnesius 
po jos gavimo dienos, Agentūra apie tai 
praneša suinteresuotos valstybės narės 
vyriausybei.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas. 

Pakeitimas 75
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai nacionalinė reguliavimo 
institucija konkrečiais atvejais turi 
sunkumų taikydama gaires, nurodytas 
Direktyvoje 2003/54/EB, Direktyvoje 
2003/55/EB, Reglamente (EB) 
Nr. 1228/2003 arba Reglamente (EB) 

6. Kai nacionalinė reguliavimo 
institucija konkrečiais atvejais turi 
sunkumų taikydama gaires, nurodytas 
Direktyvoje 2003/54/EB, Direktyvoje 
2003/55/EB, Reglamente (EB) 
Nr. 1228/2003 arba Reglamente (EB) 
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Nr. 1775/2005, ji gali paprašyti Agentūros 
pareikšti nuomonę. Agentūra, 
pasikonsultavusi su Komisija, pateikia 
nuomonę per keturis mėnesius. 

Nr. 1775/2005, ji gali paprašyti Agentūros 
pareikšti nuomonę. Agentūra pateikia 
nuomonę per du mėnesius.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas ir sutrumpinami terminai. 

Pakeitimas 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Kitos užduotys

1. Agentūra gali suteikti išimčių, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 
7 straipsnio 4 dalies a punkte. Agentūra 
taip pat gali suteikti Direktyvos 
2003/55/EB 22 straipsnio 3 dalies 
a punkte numatytų išimčių, jeigu 
infrastruktūra yra teritorijoje, 
priklausančioje daugiau kaip vienai 
valstybei narei. 
2. Agentūra siūlo nepriklausomą 
sistemos operatorių pagal Direktyvos 
2003/54/EB 10 straipsnio 4 dalį ir 
Direktyvos 2003/55/EB 9 straipsnio 4 dalį.

Or. fr
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Pakeitimas 77
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Agentūra gali atlikti kitas užduotis 
Komisijos pavedimu ar nacionalinių 
reguliavimo institucijų prašymu, jei šios 
institucijos turės tinkamus įgaliojimus ir 
bus veikiama laikantis atitinkamuose
leidimuose nustatytų reikalavimų.

Or. es

Pakeitimas 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Administracinė valdyba

1. Administracinę valdybą sudaro 
dvylika narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir 
šešis – Taryba. Narių kadencija yra 
penkeri metai, ji gali būti pratęsta vieną 
kartą.
2. Administracinė valdyba iš savo 
narių skiria pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją. Jei pirmininkas negali eiti 
savo pareigų, jį automatiškai pakeičia 
pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija trunka 
dvejus su puse metų ir gali būti pratęsta. 
Tačiau bet kokiu atveju pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija 
baigiasi, kai jie nustoja būti 
Administracinės valdybos nariais.
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3. Administracinės valdybos 
posėdžius sušaukia jos pirmininkas. 
Agentūros direktorius dalyvauja 
svarstymuose, jeigu Administracinė 
valdyba nenusprendžia kitaip. 
Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.
4. Administracinė valdyba 
sprendimus priima dviejų trečdalių 
posėdyje dalyvaujančių narių balsų 
dauguma.
5. Kiekvienas narys turi vieną balsą. 
Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma 
išsamesnė balsavimo tvarka, pirmiausia 
sąlygos, kuriomis vienas narys gali veikti 
kito nario vardu, taip pat, tam tikrais 
atvejais, kvorumą reglamentuojančios 
taisyklės.

Or. fr

Pakeitimas 79
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro 
dvylika narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir 
šešis – Taryba. Narių kadencija yra penkeri 

1. Administracinę valdybą sudaro 
aštuoni nariai. Du iš jų skiria Komisija ir 
šešis – Taryba. Narių kadencija yra penkeri 
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metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą. metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą Pusė 
administracijos valdybos narių 
perrenkami kas dveji su puse metų, 
užtikrinant moterų ir vyrų lygybę ir 
skirtingų valstybių narių atstovų 
dalyvavimą keičiantis kadencijoms. Per 
pirmąjį perrinkimą nariai renkami 
traukiant burtus paeiliui tarp atitinkamai
Tarybos ir Komisijos nurodytų narių. 

Or. es

Pakeitimas 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro 
dvylika narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir 
šešis – Taryba. Narių kadencija yra penkeri 
metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro 
dvylika narių, skirtingų valstybių narių 
piliečių, skiriamų atsižvelgiant į jų 
profesinę kompetenciją. Šešis iš jų skiria 
Komisija ir šešis – Taryba. Narių kadencija 
yra penkeri metai, ji gali būti pratęsta vieną 
kartą.

Or. ro

Pagrindimas

Pagrindiniai Agentūros narių parinkimo kriterijai turi būti jų įvairovė, patirtis ir profesinė 
kompetencija.
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Pakeitimas 81
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro 
dvylika narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir 
šešis – Taryba. Narių kadencija yra penkeri 
metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro 
dvylika narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir 
šešis – Taryba. Narių kadencija yra penkeri 
metai.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas. 

Pakeitimas 82
Daniel Dăianu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administracinę valdybą sudaro 
dvylika narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir 
šešis – Taryba. Narių kadencija yra penkeri 
metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.

1. Administracinę valdybą sudaro 
dvylika skirtingą pilietybę turinčių ir 
pagal profesinius gebėjimus atrinktų 
narių. Šešis iš jų skiria Komisija ir šešis –
Taryba, pasitarusi su Europos 
Parlamentu.. Narių kadencija yra penkeri 
metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Taip sudaryta administracinė valdyba bus tinkamiau atstovaujama ir jos demokratinės 
atsakomybės lygis bus aukštesnis. 
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Pakeitimas 83
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Administracinės valdybos nariai 
yra nepriklausomi ir nesiima jokios su jų 
pareigomis nesuderinamos veiklos. 
Kiekvienais metais jie pateikia parašu 
patvirtintą pareiškimą, kad nėra įsivėlę į 
jokį su Agentūros veikla susijusį interesų 
konfliktą.

Or. es

Pakeitimas 84
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Administracinės valdybos 
posėdžius sušaukia jos pirmininkas. 
Agentūros direktorius dalyvauja 
svarstymuose, jeigu Administracinė 
valdyba nenusprendžia kitaip. 
Administracinė valdyba į eilinius 
posėdžius susirenka mažiausiai du kartus 
per metus. Ji taip pat susitinka pirmininko 
iniciatyva arba Komisijos ar ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali pakviesti 
asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.

3. Administracinės valdybos 
posėdžius sušaukia jos pirmininkas. 
Agentūros direktorius dalyvauja 
svarstymuose. Administracinė valdyba į 
eilinius posėdžius susirenka mažiausiai du 
kartus per metus. Ji taip pat susitinka 
pirmininko iniciatyva, Europos 
Parlamento, Tarybos, Komisijos ar ne 
mažiau kaip ketvirčio jos narių prašymu. 
Administracinė valdyba gali, vienbalsiai 
nusprendusi, pakviesti trečiuosius asmenis 
dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. 
Administracinės valdybos nariams, 
atsižvelgiant į jos darbo tvarkos taisykles, 
gali padėti patarėjai arba ekspertai. 
Sekretoriato paslaugas administracinei 
valdybai teikia Agentūra.
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Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas. 

Pakeitimas 85
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4. Administracinė valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų dauguma, jei 
šiame reglamente arba įstatuose nėra 
nurodyta kitaip.

Or. de

Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas. 

Pakeitimas 86
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienas narys turi vieną balsą. 
Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma 
išsamesnė balsavimo tvarka, pirmiausia 
sąlygos, kuriomis vienas narys gali veikti 
kito nario vardu, taip pat, tam tikrais 
atvejais, kvorumą reglamentuojančios 
taisyklės.

5. Kiekvienas narys turi vieną balsą. 
Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma 
išsamesnė balsavimo tvarka, pirmiausia
kvorumą reglamentuojančios taisyklės.

Or. de
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Pagrindimas

Stiprinamas Agentūros nepriklausomumas. 

Pakeitimas 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Administracinės valdybos užduotys

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 
13 straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių. 
2. Administracinė valdyba pagal 
11 straipsnio 1 dalį skiria Reguliavimo 
valdybos narius.
3. Administracinė valdyba pagal 
15 straipsnio 1 dalį skiria Apeliacinės 
tarybos narius.
4. Pasikonsultavusi su Komisija ir pagal 
12 straipsnio 3 dalį gavusi patvirtinimą iš 
Reguliavimo valdybos, iki kiekvienų metų 
rugsėjo 30 d. Administracinė valdyba 
priima Agentūros kitų metų veiklos 
programą ir pateikia ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Ši 
darbo programa priimama nepažeidžiant 
kasmetinės biudžetinės procedūros.
5. Administracinė valdyba naudojasi savo 
biudžetiniais įgaliojimais pagal 18–
21 straipsnius.
6. Administracinė valdyba, gavusi 
Komisijos sutikimą, nusprendžia, ar 
priimti kitų Bendrijos šaltinių palikimą, 
dovanas ar dotacijas.
7. Administracinė valdyba naudojasi 
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įgaliojimais taikyti drausmines priemones 
direktoriui.
8. Administracinė valdyba, jei būtina, 
parengia Agentūros personalo politiką 
pagal 25 straipsnio 2 dalį.
9. Administracinė valdyba pagal 
27 straipsnį priima specialias nuostatas 
dėl teisės susipažinti su Agentūros 
dokumentais.
10. Administracinė valdyba tvirtina 
Agentūros metinę veiklos ataskaitą, 
nurodytą 14 straipsnio 8 dalyje, ir ne 
vėliau kaip iki birželio 15 d. pateikia ją 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Audito Rūmams. Į šią 
ataskaitą įtraukiamas atskiras skyrius, 
skirtas Agentūros reguliavimo veiklai per 
ataskaitinius metus, kurį tvirtina 
Reguliavimo valdyba.
11. Administracinė valdyba priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 88
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba, Administracinė valdyba pagal 
13 straipsnio 2 dalį skiria Agentūros 
direktorių.

1. Administracinė valdyba, Reguliavimo 
valdybai pritarus, pagal 13 straipsnio 
2 dalį skiria Agentūros direktorių.

Or. de



AM\712362LT.doc 45/68 PE402.870v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Tinkamiau apibrėžiami įgaliojimai. 

Pakeitimas 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo valdyba Reguliavimo tinklas

Or. fr

Pakeitimas 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po 
vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės.

1. Reguliavimo tinklą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Jie sudaro Tinklo 
Administracinę valdybą. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos skiria po vieną 
pakaitinį atstovą iš kiekvienos valstybės 
narės. Pakaitiniai atstovai dalyvauja 
posėdžiuose tik pavaduodami tikruosius 
atstovus.

Or. fr
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Pakeitimas 91
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po 
vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės.

1. Reguliavimo valdybą sudaro po 
vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei po vieną balsavimo teisės neturintį 
Komisijos, Tarybos ir Europos 
Parlamento atstovą. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos skiria po vieną 
pakaitinį atstovą iš kiekvienos valstybės 
narės.

Or. ro

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti Agentūros patariamojo pobūdžio įgaliojimus ES teisėkūros 
institucijų atžvilgiu. Tačiau įspėti apie grėsmę ji privalo tik vykdomosios valdžios institucijas
(Komisiją).

Pakeitimas 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba iš savo narių 
renka pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją. Jei pirmininkas negali 
vykdyti savo pareigų, jį pakeičia 
pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija trunka 
dvejus su puse metų ir gali būti pratęsta. 
Tačiau bet kokiu atveju pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija baigiasi, 

2. Reguliavimo tinklas iš savo narių 
renka pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją. Jei pirmininkas negali 
vykdyti savo pareigų, jį pakeičia 
pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija trunka 
dvejus su puse metų ir gali būti pratęsta. 
Tačiau bet kokiu atveju pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija baigiasi, 
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kai jie nustoja būti Reguliavimo valdybos
nariais.

kai jie nustoja būti Reguliavimo tinklo
nariais.

Or. fr

Pakeitimas 93
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių narių balsų 
dauguma. Kiekvienas narys arba 
pakaitinis narys turi vieną balsą.

3. Reguliavimo valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių narių balsų 
dauguma. Balsų skaičiavimo tvarka tokia, 
kaip Taryboje.

Or. de

Pagrindimas

Užtikrinamas aktyvesnis dalyvavimas Agentūros darbe. 

Pakeitimas 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus 
priima dviejų trečdalių narių balsų 
dauguma. Kiekvienas narys arba pakaitinis 
narys turi vieną balsą.

3. Reguliavimo tinklas sprendimus 
priima dviejų trečdalių narių balsų 
dauguma. Kiekvienas narys arba pakaitinis 
narys turi vieną balsą.
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Or. fr

Pakeitimas 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo valdyba priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

4. Reguliavimo tinklas priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vykdydama šiuo reglamentu 
nustatytas užduotis, Reguliavimo valdyba
veikia savarankiškai ir nesiekia gauti arba 
vykdyti valstybių narių vyriausybių 
nurodymų arba įgyvendinti viešųjų ar 
privačiųjų interesų.

5. Vykdydamas šiuo reglamentu 
nustatytas užduotis, Reguliavimo tinklas
veikia savarankiškai ir nesiekia gauti arba 
vykdyti valstybių narių vyriausybių 
nurodymų arba įgyvendinti viešųjų ar 
privačiųjų interesų.

Or. fr

Pakeitimas 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sekretoriato paslaugas 6. Reguliavimo tinklas skiria savo 
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Reguliavimo valdybai teikia Agentūra. direktorių, sudaro sekretoriatą, nustato
savo biudžetą ir priima sprendimą dėl 
būstinės vietos.

Or. fr

Pakeitimas 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Reguliavimo valdybos užduotys

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 
8 straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas arba sprendimus, 
Reguliavimo valdyba pateikia nuomonę 
direktoriui. Be to, Reguliavimo valdyba 
savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis 
galėtų vykdyti savo užduotis.
2. Reguliavimo valdyba teikia 
nuomonę apie kandidatą į direktoriaus 
postą pagal 10 straipsnio 1 dalį ir 
13 straipsnio 2 dalį. Valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.
3. Pagal 10 straipsnio 4 dalį ir 
14 straipsnio 6 dalį ir atsižvelgdama į 
pagal 20 straipsnio 1 dalį nustatytą 
biudžetą, Reguliavimo valdyba tvirtina 
ateinančių metų Agentūros darbo 
programą iki rugsėjo 1 d. pateikia 
Administracinei valdybai, kad pastaroji ją 
priimtų.
4. Reguliavimo valdyba tvirtina 
atskirą su reguliavimo veikla susijusią 
metinės ataskaitos dalį, kaip nurodyta 
10 straipsnio 10 dalyje ir 14 straipsnio 
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8 dalyje. 

Or. fr

Pakeitimas 99
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 
8 straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas arba sprendimus, 
Reguliavimo valdyba pateikia nuomonę 
direktoriui. Be to, Reguliavimo valdyba 
savo kompetencijos srityse teikia patarimus 
direktoriui, kad pastarasis galėtų vykdyti 
savo užduotis.

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 
8 straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas arba sprendimus, 
Reguliavimo valdyba savo pritarimą
pateikia direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis. Direktoriaus veikla 
turėtų būti derinama su Reguliavimo 
valdybos sprendimais, nes pagal šį 
reglamentą ji yra vienintelis sprendimų 
priėmimo galią turintis Agentūros 
organas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti atitinkamų įgaliojimų sritis.

Pakeitimas 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Direktorius
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1. Agentūrai vadovauja direktorius, 
kuris savarankiškai atlieka savo pareigas. 
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius 
nesiekia gauti ir nepriima jokios 
vyriausybės ar jokios kitos įstaigos 
nurodymų.
2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent 
iš dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-
uose) ir atsakyti į narių klausimus. 
3. Direktoriaus kadencija trunka 
penkerius metus. Iki minėto laikotarpio 
pabaigos likus devyniems mėnesiams, 
Komisija pradeda vertinimą. Vertindama 
Komisija visų pirma atsižvelgia į:
(a) direktoriaus darbą,
(b) Agentūros pareigas ir 
reikalavimus ateinančiais metais.
4. Administracinė valdyba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, ir tik 
tais atvejais, kai Agentūros pareigos ir 
reikalavimai tai pateisina, gali vieną kartą 
pratęsti direktoriaus kadenciją ne 
ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. 
5. Administracinė valdyba 
informuoja Europos Parlamentą apie 
ketinimą pratęsti direktoriaus kadenciją. 
Likus mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, 
direktorius gali būti pakviestas padaryti 
pranešimą kompetentingame (-uose) 
Europos Parlamento komitete (-uose) ir 
atsakyti į narių klausimus
6. Jei kadencija nepratęsiama, 
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direktorius toliau eina pareigas tol, kol 
paskiriamas naujas direktorius.
7. Direktorių nušalinti nuo pareigų 
savo sprendimu gali tik Administracinė 
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma. 
8. Europos Parlamentas ir Taryba 
gali paprašyti direktoriaus pateikti 
ataskaitą apie pareigų vykdymą.

Or. fr

Pakeitimas 101
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai vadovauja direktorius, 
kuris savarankiškai atlieka savo pareigas. 
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

1. Agentūrai vadovauja direktorius, 
kuris savarankiškai atlieka savo pareigas ir 
veikia laikydamasis Reguliavimo valdybos 
sprendimų. Nepažeidžiant Komisijos, 
Administracinės valdybos ir Reguliavimo 
valdybos atitinkamų įgaliojimų, direktorius 
nesiekia gauti ir nepriima jokios 
vyriausybės ar jokios kitos viešosios arba 
privačios įstaigos nurodymų ar 
rekomendacijų.

Or. es
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Pakeitimas 102
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Europos Parlamento įgaliotos 
komisijos atrinktų iš trijų Komisijos 
pasiūlytų kandidatų pasibaigus kvietimo 
pareikšti susidomėjimą laikui. Siūlomi 
kandidatai kviečiami padaryti pareiškimą 
kompetentingame (-uose) Europos 
Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į 
narių klausimus.

Or. es

Pakeitimas 103
Daniel Dăianu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

2. Direktorių skiria Reguliavimo
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Reguliavimo valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus. Europos 
Parlamentas gali nepritarti kandidatūrai, 
jei atsakymų turinys neatitinka Europos 
Sąjungos vystymosi gairių.
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Or. en

Pagrindimas

Tekstą siekiama padaryti sklandesnį.

Pakeitimas 104
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
penkių Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus. Europos 
Parlamentas turi veto teisę. 

Or. de

Pagrindimas

Sustiprinamas Europos Parlamento vaidmuo ir Agentūros nepriklausomumas.

Pakeitimas 105
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 

Išbraukta.
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atsižvelgdama į vertinimo ataskaitą, ir tik 
tais atvejais, kai Agentūros pareigos ir 
reikalavimai tai pateisina, gali vieną kartą 
pratęsti direktoriaus kadenciją ne 
ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. 

Or. de

Pagrindimas

Sustiprinamas Agentūros nepriklausomumas.

Pakeitimas 106
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Administracinė valdyba 
informuoja Europos Parlamentą apie 
ketinimą pratęsti direktoriaus kadenciją. 
Likus mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, 
direktorius gali būti pakviestas padaryti 
pranešimą kompetentingame (-uose) 
Europos Parlamento komitete (-uose) ir 
atsakyti į narių klausimus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Sustiprinamas Agentūros nepriklausomumas.
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Pakeitimas 107
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei kadencija nepratęsiama, 
direktorius toliau eina pareigas tol, kol 
paskiriamas naujas direktorius.

6. Direktorius eina savo pareigas tol, 
kol paskiriamas naujas direktorius.

Or. de

Pagrindimas

Užtikrinamas aktyvesnis dalyvavimas Agentūros darbe. 

Pakeitimas 108
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų 
savo sprendimu gali tik Administracinė 
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų 
savo sprendimu gali tik Administracinė 
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių balsų 
dauguma.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su pirmiau padarytu pakeitimu. 
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Pakeitimas 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Direktoriaus užduotys

1. Direktorius atsako už atstovavimą 
Agentūrai ir jos valdymą.
2. Direktorius rengia 
Administracinės valdybos darbą. Jis 
Administracinės valdybos darbe dalyvauja 
be teisės balsuoti.
3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus. 
4. Direktorius atsako už Agentūros 
metinės darbo programos įgyvendinimą; 
patarimus jam teikia Reguliavimo 
valdyba, o administracinę kontrolę vykdo 
Administracinė valdyba.
5. Direktorius imasi visų reikiamų 
priemonių, visų pirma priima vidaus 
administracinius nurodymus ir skelbia 
pranešimus, siekdamas užtikrinti, kad 
Agentūra veiktų pagal šį reglamentą.
6. Kiekvienais metais direktorius 
rengia Agentūros kitų metų darbo 
programos projektą ir pateikia jį 
Reguliavimo valdybai ir Komisijai ne 
vėliau kaip iki tų metų birželio 30 d.
7. Pagal 20 straipsnį direktorius 
sudaro Agentūros įplaukų ir išlaidų 
sąmatą, o pagal 21 straipsnį vykdo 
Agentūros biudžetą.
8. Kiekvienais metais direktorius 
parengia metinės ataskaitos projektą, į 
kurį įtraukia atskiras Agentūros 
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reguliavimo veiklos ir finansinių bei 
administracinių reikalų dalis.
9. Tvarkydamas Agentūros personalo 
reikalus, direktorius naudojasi 
25 straipsnio 3 dalyje numatytais 
įgaliojimais.

Or. fr

Pakeitimas 110
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, atrinkti nacionalinių 
reguliavimo institucijų, konkurencijos 
tarnybų arba kitų nacionalinių ar Bendrijos 
institucijų dabartinių arba buvusių 
vyresniųjų pareigūnų, turinčių reikalingos 

1. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, atrinkti iš 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
konkurencijos tarnybų arba kitų 
nacionalinių ar Bendrijos institucijų 
dabartinių arba buvusių vyresniųjų 
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patirties energetikos srityje. Apeliacinė 
taryba skiria pirmininką. Apeliacinės 
tarybos sprendimai priimami kvalifikuota 
mažiausiai keturių iš šešių narių balsų 
dauguma. Apeliacinė taryba sušaukiama, 
jei reikia.

pareigūnų, turinčių reikalingos patirties 
energetikos srityje. Jie parenkami 
remiantis profesinės kompetencijos 
kriterijais ir turi būti skirtingų valstybių 
narių piliečiai. Apeliacinė taryba skiria 
pirmininką. Apeliacinės tarybos 
sprendimai priimami kvalifikuota 
mažiausiai keturių iš šešių narių balsų 
dauguma. Apeliacinė taryba sušaukiama, 
jei reikia.

Or. ro

Pagrindimas

Pagrindiniai Agentūros narių atrankos kriterijai turi būti jų įvairovė, patirtis ir profesinė 
kompetencija. 

Pakeitimas 112
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba.

2. Komisijai ir Tarybai bendrai pasiūlius ir 
pasibaigus kvietimui pareikšti 
susidomėjimą, Apeliacinės tarybos narius 
skiria Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.

Or. de

Pagrindimas

Sustiprinamas Agentūros nepriklausomumas.
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Pakeitimas 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi
su Reguliavimo valdyba.

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria Europos 
Parlamentas, pasikonsultavęs su 
Reguliavimo tinklu.

Or. fr

Pakeitimas 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Ji gali būti pratęsta. 
Apeliacinės tarybos nariai sprendimus 
priima savarankiškai; jie neprivalo vykdyti 
jokių nurodymų. Jie negali užimti kitų 
pareigų Agentūroje, Administracinėje 
valdyboje arba Reguliavimo valdyboje. 
Apeliacinės tarybos narys negali būti 
nušalintas nepasibaigus kadencijai, 
nebent jis pripažįstamas kaltu dėl sunkaus 
nusižengimo, o Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba, 
priima sprendimą dėl jo nušalinimo.

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Ji gali būti pratęsta. 
Apeliacinės tarybos nariai sprendimus 
priima savarankiškai; jie neprivalo vykdyti 
jokių nurodymų.

Or. fr
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Pakeitimas 115
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Ji gali būti pratęsta.
Apeliacinės tarybos nariai sprendimus 
priima savarankiškai; jie neprivalo vykdyti 
jokių nurodymų. Jie negali užimti kitų 
pareigų Agentūroje, Administracinėje 
valdyboje arba Reguliavimo valdyboje. 
Apeliacinės tarybos narys negali būti 
nušalintas nepasibaigus kadencijai, nebent 
jis pripažįstamas kaltu dėl sunkaus 
nusižengimo, o Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba, 
priima sprendimą dėl jo nušalinimo.

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
šešeri metai. Apeliacinės tarybos nariai 
sprendimus priima savarankiškai; jie 
neprivalo vykdyti jokių nurodymų. Jie 
negali užimti kitų pareigų Agentūroje, 
Administracinėje valdyboje arba
Reguliavimo valdyboje. Apeliacinės 
tarybos narys negali būti nušalintas 
nepasibaigus kadencijai, nebent jis 
pripažįstamas kaltu dėl sunkaus 
nusižengimo, o Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba, 
priima sprendimą dėl jo nušalinimo.

Or. de

Pagrindimas

Sustiprinamas Agentūros nepriklausomumas.

Pakeitimas 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Agentūra nepriima jokio sprendimo, 
vadovaujantis Sutarties 232 straipsniu 
galima kreiptis į Pirmosios instancijos 
teismą arba į Teisingumo Teismą dėl 
neveikimo.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iš Agentūros reikalaujama imtis 
reikiamų priemonių, kad būtų vykdomas 
Pirmosios instancijos teismo arba 
Teisingumo Teismo sprendimas.

3. Iš Tinklo reikalaujama imtis reikiamų 
priemonių, kad būtų vykdomas Pirmosios 
instancijos teismo arba Teisingumo Teismo 
sprendimas.

Or. fr

Pakeitimas 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
vasario 15 d. direktorius sudaro 
preliminarų biudžeto projektą, apimantį 
veiklos išlaidas ir kitais finansiniais metais 
numatomų darbų programą, ir tą projektą 
kartu su numatomų etatų sąrašu pateikia 
Administracinei valdybai. Kiekvienais 
metais Administracinė valdyba pagal 
direktoriaus parengtą projektą sudaro kitų 
finansinių metų Agentūros įplaukų ir 
išlaidų sąmatą. Administracinė valdyba šią 
sąmatą, apimančią ir personalo plano 
projektą, pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, 
direktoriaus parengtas projektas 
pateikiamas Reguliavimo valdybai, kuri 
gali pateikti nuomonę apie šį projektą.

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
vasario 15 d. direktorius sudaro 
preliminarų biudžeto projektą, apimantį 
veiklos išlaidas ir kitais finansiniais metais 
numatomų darbų programą, ir tą projektą 
kartu su numatomų etatų sąrašu pateikia 
Administracinei valdybai. Kiekvienais 
metais Administracinė valdyba pagal 
direktoriaus parengtą projektą sudaro kitų 
finansinių metų Tinklo įplaukų ir išlaidų 
sąmatą. Administracinė valdyba šią 
sąmatą, apimančią ir personalo plano 
projektą, pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d.

Or. fr
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Pakeitimas 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biudžeto valdymo institucija tvirtina 
Agentūros personalo planą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Personalas

1. Agentūros darbuotojams taikomos 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos 
nuostatos, kitų Europos Bendrijų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir bendrai 
Europos bendrijos institucijų priimtos šių 
tarnybos nuostatų ir įdarbinimo sąlygų 
įgyvendinimo taisyklės.
2. Komisijai pritarus, Administracinė 
valdyba priima reikalingas įgyvendinimo 
priemones pagal Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatų 
110 straipsnyje nustatytą tvarką.
3. Darbuotojų atžvilgiu Agentūra 
naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų 
institucijai suteikiami pagal Europos 
Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatas ir 
kurie institucijai, turinčiai teisę sudaryti 
sutartis, suteikia pagal kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.
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4. Administracinė valdyba gali priimti 
nuostatas, leidžiančias Agentūroje 
įdarbinti valstybių narių deleguotus 
nacionalinius ekspertus.

Or. fr

Pakeitimas 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmeninę Agentūros darbuotojų 
finansinę ir drausminę atsakomybę 
Agentūrai reglamentuoja atitinkamos 
Agentūros personalui taikomos nuostatos.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 122
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Trečiųjų valstybių dalyvavimas

Agentūros veikloje gali dalyvauti Europos 
Sąjungai nepriklausančios šalys, kurios 
su Bendrija šiuo tikslu yra sudariusios 
susitarimus. Pagal atitinkamas šių 
susitarimų nuostatas nustatoma konkreti 
šių šalių dalyvavimo Agentūros darbe 
tvarka (visų pirma nustatant tokio 
dalyvavimo pobūdį, apimtį ir procedūras), 
įskaitant su finansiniu įnašu ir personalu 
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susijusias nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Ribojami įgaliojimai ES vidaus rinkoje.

Pakeitimas 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Vertinimas

1. Komisija atlieka Agentūros veiklos 
vertinimą. Ji vertina Agentūros pasiektus 
rezultatus ir darbo metodus, 
atsižvelgdama į šiame reglamente 
apibrėžtus bei metinėse darbo programose 
numatytus tikslus, įgaliojimus ir užduotis. 
2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip po ketverių metų, kai 
pareigas eiti pradėjo pirmasis direktorius. 
Vėliau Komisija vertinimo ataskaitą teikia 
bent kas penkerius metus.

Or. fr
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Pakeitimas 124
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip po ketverių metų, kai pareigas 
eiti pradėjo pirmasis direktorius. Vėliau 
Komisija vertinimo ataskaitą teikia bent 
kas penkerius metus.

2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip po dviejų metų, kai pareigas 
eiti pradėjo pirmasis direktorius. Vėliau 
Komisija vertinimo ataskaitą teikia bent 
kas trejus metus.

Or. de

Pagrindimas

Sutrumpinami Agentūros veiklos vertinimo terminai.

Pakeitimas 125
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Išnagrinėjus pirmąją Agentūros 
veiklos ir jos rezultatų vertinimo 
ataskaitą, Europos Parlamentas ir 
Taryba, priimdami sprendimą Komisijos 
pasiūlymo pagrindu, pratęsia Agentūros 
kadenciją arba vietoj jos įsteigia kitą, 
tinkamesnę struktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme norima steigti jai pavaldžią agentūrą, turinčią iš esmės tik patariamųjų 
galių, todėl manome, kad ši struktūra nepajėgs užtikrinti bendros elektros ir dujų rinkos 
Europoje. Komisija privalės išnagrinėti jos veiklos rezultatus ir prireikus pasiūlyti naują 
struktūrą.
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Pakeitimas 126
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
30a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Persvarstymas
Atlikus Agentūros vertinimą, Reguliavimo 
valdyba gali teikti pasiūlymų dėl jos 
struktūros persvarstymo. Pirmasis 
pasiūlymas būtų aptarti Agentūros 
panaikinimą, keičiant ją kita 
nepriklausoma organizacija.

Or. es

Pakeitimas 127
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio 
priemonės

Įsigaliojimas, pereinamojo laikotarpio 
priemonės ir panaikinimas

Or. de

Pagrindimas

Nustatomas terminas, siekiant užtikrinti, kad bus atsižvelgta į pokyčius energetikos vidaus 
rinkoje.
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Pakeitimas 128
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Šis reglamentas panaikinamas nuo 
2015 m. sausio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Nustatomas terminas, siekiant užtikrinti, kad bus atsižvelgta į pokyčius energetikos vidaus 
rinkoje.


