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Módosítás 36
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Létrehozása óta kifejtett 
tevékenységével az ERGEG kedvezően 
hatott a villamos energia és a gáz belső 
piacára. Azt azonban széles körben 
elismerik az ágazatban, és erre maga az 
ERGEG is tett javaslatot, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti önkéntes 
együttműködésnek célszerű olyan, 
közösségi struktúrában megvalósulnia, 
amely világos hatáskörrel rendelkezik, és 
amely jogosult meghatározott esetekben 
egyedi szabályozó határozatokat elfogadni.

(Nem érinti az angol nyelvi változatot.)

Or. lt

Indokolás

(Nem érinti az angol nyelvi változatot.)

Módosítás 37
Robert Goebbels

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).
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(Ezt a módosítást a szöveg egészében 
alkalmazni kell. Annak elfogadása a szöveg 
egészében ennek megfelelő változtatásokat
tesz szükségessé.)

Or. fr

Módosítás 38
Robert Goebbels

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 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 

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

2003/55/EK irányelv szerinti nemzeti 
szintű szabályozási feladataikat, és hogy 
ezek szükség esetén az említett szinteken
kiegészüljenek. E cél megköveteli, hogy 
biztosítva legyen az Ügynökség 
függetlensége, műszaki és szabályozói 
jogköre, átláthatósága és hatékonysága.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökséget a nemzeti szabályozó hatóságok küldöttségeként és nem a Bizottság 
jogköreinek átruházásaként kell tekinteni. Ezen túlmenően a nemzeti piacoknak a regionális 
piacokba való integrációja esetén a szabályozási „senki földje” megelőzése érdekében az 
Ügynökségnek megbízatással kell rendelkeznie arra, hogy a regionális piacok iránymutatásai, 
előírásai és ellenőrzései terén koordinálja a megfelelő nemzeti hatóságokat.

Módosítás 40
Robert Goebbels

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 megszerveznie 
a nemzeti villamosenergia-átviteli és a 
földgázszállítási rendszerek üzemeltetőinek 
együttműködését.

Or. fr
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Módosítás 41
Robert Goebbels

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.

törölve

Or. fr

Módosítás 42
Nikolaos Vakalis

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 

(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 
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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.

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 és az új 
villamosenergia-rendszerösszekötőknek a 
belső piaci szabályok alóli mentesítésére.

Or. en

Indokolás

A nagyobb, új infrastruktúrák építésének megkönnyítése és ésszerűsítése érdekében az új 
földgáz-infrastruktúrákra vonatkozó mentesítés iránti kérelmeket először az érintett tagállam 
szabályozó hatóságainak kell kezelniük, majd ezt követően kell azokat jóváhagyásra a 
Bizottságnak benyújtani, amely az európai érdekeknek – a Szerződések őreként meglévő 
alkotó küldetésének köszönhetően – a legjobb garanciája.

Módosítás 43
Robert Goebbels

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
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Or. fr

Módosítás 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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.

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik 
a nemzeti szabályozó hatóságokra, indokolt 
valamiféle szerepet betöltenie a 
piacszabályozási kérdésekben.

Or. en

Indokolás

A piaci előírások kidolgozásában és elfogadásában a főszerepet az Ügynökségnek kell 
játszania.

Módosítás 45
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem 
kötelező erejű iránymutatások 
kibocsátásával segíthesse a nemzeti 

törölve
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hatóságokat a helyes gyakorlati 
megoldások megosztásában.

Or. fr

Módosítás 46
Patrizia Toia

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.

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem 
kötelező erejű vélemények kibocsátásával 
segíthesse a nemzeti hatóságokat a helyes 
gyakorlati megoldások megosztásában. Ha 
valamely nemzeti hatóság nem tartja be az 
Ügynökség véleményét, az érintett nemzeti 
hatóságnak ezt nyilvánosan, elégséges
módon indokolnia kell. Az Ügynökség –
ha szükségesnek tartja – új, kötelező 
véleményt alakíthat ki, elégséges 
indokolással ellátva.

Or. it

Indokolás

Az Ügynökség számára biztosítani kell a jogkört, hogy nem kötelező véleményeket nyújtson 
azért, hogy segítse a nemzeti hatóságokat és piaci szereplőket a helyes gyakorlatok 
megosztásában.

Módosítás 47
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Ügynökség szerkezetét indokolt 
hozzáigazítani az energiapiaci szabályozás 

törölve
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sajátos igényeihez. Így különösen 
messzemenően tekintettel kell lenni a 
nemzeti szabályozó hatóságok sajátos 
szerepére és függetlenségére.

Or. fr

Módosítás 48
Eugenijus Maldeikis

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.

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

Or. lt

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségét nem pusztán figyelembe kell venni, hanem azt 
garantálni is kell a harmadik energiacsomag rendelkezéseinek kialakításakor és későbbi
végrehajtásakor.

Módosítás 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 

törölve
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dolgozzon ki, pénzügyi szabályzatot 
fogadjon el és kinevezze az igazgatót.

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető tanács szerepét és hatáskörét egyértelművé kell tenni. A folyamatnak ebben a 
szakaszában tehát egy ilyen preambulumbekezdés még korai és azt el kell hagyni.

Módosítás 50
Robert Goebbels

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 51
Robert Goebbels

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 

(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 
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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.

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 52
Robert Goebbels

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

Módosítás 53
Eugenijus Maldeikis

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 

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

független fellebbezési tanácshoz 
fordulhassanak jogorvoslatért.

Or. lt

Indokolás

Ez a dokumentum előírja, hogy az Ügynökség általános jellegű és szintű határozatokat fog 
hozni. Ez a litván nyelvre történt fordítás technikai hibája.

Módosítás 54
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére legkésőbb az 
Ügynökség tényleges működésének 
megkezdésétől számított négy éven belül, 
majd azt követően ötévente jelentést nyújt 
be az Ügynökség által elvégzett 
meghatározott feladatokról és az általa 
elért eredményekről, és ehhez a 
működésének javítására irányuló, 
megfelelő javaslatokat csatol.

Or. en

Módosítás 55
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrehozás Energiaszabályozói hálózat létrehozása
A 2003/54/EK irányelv 22a. cikkében és a 
2003/55/EK irányelv 24a. cikkében 

A Bizottság – az Európai Parlament és a 
Tanács hozzájárulását követően –
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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).

Energiaszabályozói Együttműködési
Hálózatot (a továbbiakban: a Hálózat) hoz 
létre.

Or. fr

Módosítás 56
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 
–, valamint – szükség esetén – e hatóságok 
cselekvésének összehangolása céljából 
létrejön az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség (a 
továbbiakban: az Ügynökség).

Or. de

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy az Ügynökségnek akkor kell eljárnia, amikor valószínű, 
hogy határokon átnyúló tevékenység eredményeként szabályozási hiányosság alakul ki.
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Módosítás 57
Robert Goebbels

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 Ügynökséget valamennyi 
tagállamban az a legteljesebb jogképesség 
illeti meg, amellyel a nemzeti jog szerint 
jogi személy rendelkezhet. Az Ügynökség 
jogosult különösen ingó és ingatlan 
vagyont szerezni, illetőleg azt 
elidegeníteni, valamint bírósági 
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 58
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Ügynökséget valamennyi 
tagállamban az a legteljesebb jogképesség 
illeti meg, amellyel a nemzeti jog szerint 
jogi személy rendelkezhet. Az Ügynökség 
jogosult különösen ingó és ingatlan 
vagyont szerezni, illetőleg azt 
elidegeníteni, valamint bírósági eljárásban 

2. Az Ügynökséget valamennyi 
tagállamban az a legteljesebb jogképesség 
illeti meg, amellyel a nemzeti jog szerint 
jogi személy rendelkezhet. Az Ügynökség 
jogosult bírósági eljárásban félként részt 
venni.



PE404.596v01-00 16/99 AM\716143HU.doc

Külső fordítás

HU

félként részt venni.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökségnek nem szabad vagyont szereznie.

Módosítás 59
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az Ügynökség székhelye: Potsdam. 
Végleges elhelyezéséig az Ügynökség a 
Bizottság helyiségeiben működik.

Or. de

Indokolás

A hatalmas energiaiparral rendelkező, Brandenburg tartománybeli Potsdam sok tekintetben 
ideális hely az Ügynökség számára, beleértve a közlekedési összeköttetéseket is az Ügynökség 
tagjai számára.

Módosítás 60
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az Ügynökség székhelye: Bukarest, 
Románia. Végleges elhelyezéséig az 
Ügynökség a Bizottság helyiségeiben 
működik.
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Or. ro

Indokolás

Az európai ügynökségek és uniós szervek székhelyeinek általánosságban méltányos módon 
kell eloszlaniuk a tagállamok között. Bukarest Románia fővárosa és igen fejlett város, amely 
európai színvonalú infrastruktúrával és két nemzetközi repülőtérrel rendelkezik. A repülőút 
egyik európai fővárosból sem haladja meg a négy órát (Brüsszelből 2 óra 45 perc). A román 
elnök és a kormány támogatja azt az elgondolást, hogy az Ügynökségnek Bukarestben 
adjanak otthont.

Módosítás 61
Robert Goebbels

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 62
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a piaci érdekeltek állandó csoportja, 
amely a 14a. cikkben meghatározott 
feladatkörrel rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Lásd az új 14a. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 63
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(cb) a fogyasztók állandó csoportja, amely 
a 14b. cikkben meghatározott 
feladatkörrel rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Lásd az új 14b. cikkhez fűzött indokolást.
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Módosítás 64
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket bocsáthat ki;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket bocsát ki;

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra is, hogy feladatkörében kötelező határozatokat 
hozzon az átvitelirendszer-üzemeltetők együttműködése tekintetében az önszabályozás 
elkerülése céljából.

Módosítás 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség: Az Ügynökség:
(a) a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a 
továbbiakban együtt: átvitelirendszer-
üzemeltetők) címzett véleményeket 

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

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket bocsát ki;

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra is, hogy feladatkörében kötelező határozatokat 
hozzon az átvitelirendszer-üzemeltetők együttműködése tekintetében az önszabályozás 
elkerülése céljából.

Módosítás 66
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) nem érinti az angol nyelvi változatot;

Or. de

Indokolás

Nem érinti az angol nyelvi változatot.
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Módosítás 67
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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. de

Indokolás

Az Ügynökségnek arra is hatáskörrel kell rendelkeznie, hogy a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetők önszabályozásának elkerülése érdekében a közöttük történő 
együttműködésre vonatkozóan kötelező határozatokat hozzon.

Módosítás 68
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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. de

Indokolás

Az Ügynökségnek arra is hatáskörrel kell rendelkeznie, hogy a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetők önszabályozásának elkerülése érdekében a közöttük történő 
együttműködésre vonatkozóan kötelező határozatokat hozzon.
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Módosítás 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) koordinálhatja a regionális 
villamosenergia- vagy földgázpiacok terén
érintett megfelelő nemzeti szabályozó 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

A nemzeti piacoknak a regionális piacokba való integrációja esetén a szabályozási „senki
földje” megelőzése érdekében az Ügynökségnek megbízatással kell rendelkeznie arra, hogy a 
regionális piacok iránymutatásai, előírásai és ellenőrzései terén koordinálja a megfelelő 
nemzeti hatóságokat.

Módosítás 70
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) az átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetők szövetsége által kidolgozott 
előírásokra vonatkozó véleményeket 
bocsáthat ki.

Or. ro

Indokolás

Az Ügynökségnek ellenőriznie kell, meg kell értenie és el kell fogadnia az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők szövetsége által létrehozott műszaki előírásokat, valamint azok 
elfogadását követően nyomon kell követnie azok betartását.
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Módosítás 71
Eugenijus Maldeikis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) jogosult a nemzeti szabályozó 
hatóságok által hozott tanúsítási 
határozatok felülvizsgálatára;

Or. lt

Módosítás 72
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) a Bizottsággal együtt előmozdítja az 
energiapiacok közötti régióközi 
együttműködést és felelős azoknak az 
egységes európai villamosenergia-piacba 
való integrálásáért;

Or. lt

Módosítás 73
Eugenijus Maldeikis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(dc) jóváhagyja a tagállamok által (a 
COM(2007)528 dokumentummal 
módosított) 2003/54/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt 
független rendszerüzemeltetőket.
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Or. lt

Módosítás 74
Robert Goebbels

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 véleményt terjeszthet a 
Bizottság elé minden olyan kérdésben, 
amely összefügg létrejöttének céljával.

Or. fr

Módosítás 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

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 – az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság, 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

A módosítás fokozza az Ügynökség és az Európai Parlament közötti együttműködést.
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Módosítás 76
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Konzultáció

Az Ügynökség már egy korai szakaszban,
nyílt és átlátható módon kiterjedt 
konzultációt folytat a piaci szereplőkkel, a 
fogyasztókkal és a végfelhasználókkal, 
különösen az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők 
vonatkozásában meglévő feladata 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az EU-s szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ennélfogva az 
Ügynökségnek el kell látnia ezt a feladatot, mivel az már jól bevált szabályokkal és 
tapasztalatokkal rendelkezik a nyilvános konzultációk lefolytatása terén. Ezen túlmenően az 
Ügynökség valamennyi piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők potenciálisan érdekelt felek.

Módosítás 77
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Konzultáció

Az Ügynökség már egy korai szakaszban,
nyílt és átlátható módon kiterjedt 
konzultációt folytat a piaci szereplőkkel, a 
fogyasztókkal és a végfelhasználókkal, 
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különösen az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők 
vonatkozásában meglévő feladatai
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az EU-s szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ennélfogva az 
Ügynökségnek el kell látnia ezt a feladatot, mivel az már jól bevált szabályokkal és 
tapasztalatokkal rendelkezik a nyilvános konzultációk lefolytatása terén. Ezen túlmenően az 
Ügynökség valamennyi piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők potenciálisan érdekelt felek.

Módosítás 78
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Konzultáció

Az Ügynökség már egy korai szakaszban,
nyílt és átlátható módon kiterjedt 
konzultációt folytat a piaci szereplőkkel, a 
fogyasztókkal és a végfelhasználókkal, 
különösen az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők 
vonatkozásában meglévő feladatai
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az EU-s szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ennélfogva az 
Ügynökségnek el kell látnia ezt a feladatot, mivel az már jól bevált szabályokkal és 
tapasztalatokkal rendelkezik a nyilvános konzultációk lefolytatása terén. Ezen túlmenően az 
Ügynökség valamennyi piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők potenciálisan érdekelt felek.
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Módosítás 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Konzultáció

Az Ügynökség már egy korai szakaszban,
nyílt és átlátható módon kiterjedt 
konzultációt folytat a piaci szereplőkkel, a 
fogyasztókkal és a végfelhasználókkal, 
különösen az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők 
vonatkozásában meglévő feladatai
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az EU-s szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ennélfogva az 
Ügynökségnek el kell látnia ezt a feladatot, mivel az már jól bevált szabályokkal és 
tapasztalatokkal rendelkezik a nyilvános konzultációk lefolytatása terén.

Módosítás 80
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A piaci szereplőkkel és a fogyasztókkal 

folytatott konzultáció
Az Ügynökség feladatainak ellátása során 
már egy korai szakaszban, nyílt és 
átlátható módon kiterjedt konzultációt 
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folytat az összes érintett piaci szereplővel
és a fogyasztókkal, különösen az
átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetők vonatkozásában meglévő 
feladatai tekintetében.

Or. de

Indokolás

Az EU-s szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ennélfogva az 
Ügynökségnek el kell látnia ezt a feladatot, mivel az már bevált szabályokkal és 
tapasztalatokkal rendelkezik a nyilvános konzultációk lefolytatása terén. Ezen túlmenően az 
Ügynökség valamennyi piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők maguk is érdekelt felek lehetnek.

Módosítás 81
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A piaci szereplőkkel és a fogyasztókkal 

folytatott konzultáció
Az Ügynökség feladatainak ellátása során 
már egy korai szakaszban, nyílt és 
átlátható módon kiterjedt konzultációt 
folytat az összes érintett piaci szereplővel 
és fogyasztóval, különösen az 
átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetők vonatkozásában meglévő 
feladatai tekintetében.

Or. de

Indokolás

Az EU-s szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ennélfogva az 
Ügynökségnek el kell látnia ezt a feladatot, mivel az már bevált szabályokkal és 
tapasztalatokkal rendelkezik a nyilvános konzultációk lefolytatása terén. Ezen túlmenően az 
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Ügynökség valamennyi piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők maguk is érdekelt felek lehetnek.

Módosítás 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Iránymutatások kidolgozása

1. Az Ügynökség legkésőbb hat hónapon 
belül iránymutatás-tervezeteket dolgoz ki
a piac és a műszaki szabályok 
harmonizációjára vonatkozó alapvető, 
egyértelmű és objektív elvek 
meghatározásáról.
2. Az Ügynökség ezen iránymutatások 
kidolgozásakor nyílt és átlátható módon 
kiterjedt konzultációt folytat, továbbá 
folyamatosan tájékoztat valamennyi 
érdekeltet.
3. Az Ügynökség az iránymutatás-
tervezeteket a konzultáció alapján 
véglegesíti és fogadja el. Nyilvánosságra 
hoz minden beérkezett észrevételt és 
kifejti, hogy azokat miként vették 
figyelembe az iránymutatások végleges 
kialakításakor, illetve megindokolja azok 
elutasítását.
4. Az Ügynökség a saját 
kezdeményezésére, illetve az Európai 
Parlament vagy a Bizottság kérésére az 
iránymutatások naprakésszé tételére is 
ugyanilyen eljárást kezdeményezhet.

Or. en
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Indokolás

Az Ügynökség által folytatott kiterjedt konzultációt követően iránymutatásokat kell kidolgozni 
és elfogadni a szabályok harmonizációjára vonatkozó kulcsfontosságú elvek megállapítása 
érdekében. Csak szilárd iránymutatások elfogadása esetén lehet megfelelően kidolgozni az 
előírásokat. Az Európai Parlament szerepe megerősödik annyiban, hogy lehetősége lesz ezen 
iránymutatások felülvizsgálatát kezdeményezni.

Módosítás 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
Piaci előírások kidolgozása

1. Az iránymutatások 5a. cikkel 
összhangban történő elfogadásakor az 
Ügynökség – legkésőbb hat hónapon belül 
– az iránymutatásokban meghatározott 
elveknek teljes mértékben megfelelő piaci 
előírás-tervezeteket dolgoz ki.
2. Ezen előírások kidolgozásakor az 
Ügynökség nyílt és átlátható módon 
kiterjedt konzultációt folytat, továbbá 
folyamatosan tájékoztat valamennyi 
érdekeltet.
3. Az Ügynökség a piaci előírás-
tervezeteket a konzultáció alapján 
véglegesíti és fogadja el. Nyilvánosságra 
hoz minden beérkezett észrevételt és 
kifejti, hogy azokat miként vették 
figyelembe az iránymutatások végleges 
tervezetének kialakításakor, illetve 
megindokolja azok elutasítását.
4. Az Ügynökség a saját 
kezdeményezésére, illetve az Európai 
Parlament kérésére a meglévő 
előírásoknak a fenti 2. bekezdésben leírt 
eljárást követő felülvizsgálatára is 
ugyanilyen eljárást kezdeményezhet.
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Or. en

Indokolás

A piaci előírásokat az Ügynökség által folytatott kiterjedt konzultációt követően kell 
kidolgozni és elfogadni. Az Európai Parlament szerepe megerősödik annyiban, hogy 
lehetősége lesz ezen előírások felülvizsgálatát kezdeményezni.

Módosítás 84
Robert Goebbels

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, 
illetőleg 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 alapszabály-
tervezetéről, tagjegyzékéről és 
eljárásiszabályzat-tervezetéről.
2. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkében, illetőleg az 
1775/2005/EK rendelet 2d. cikkében 
foglaltaknak megfelelően – nyomon 
követi a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
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 
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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.
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 
regionális együttműködést.

Or. fr
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Módosítás 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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 a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők és a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatainak az 1228/2003/EK rendelet 
2c. cikkében, valamint az 1775/2005/EK 
rendelet 2c. cikkében említett, tíz évre 
szóló beruházási tervét, biztosítva a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt, valamint a piac hatékony és 
biztonságos működését.

Or. en

Indokolás

A tíz évre szóló beruházási tervet az Ügynökségnek kell jóváhagynia. El kell kerülni az EU-s 
szintű önszabályozást. A nemzeti szabályozó hatóság feladata az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők beruházási terveinek jóváhagyása. Ezért EU-s szinten az
Ügynökségnek kell jóváhagynia az EU egészére kiterjedő, tíz évre szóló beruházási tervet. A 
befektetőknek egyértelmű és kiszámítható szabályozási keretre van szükségük.

Módosítás 86
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 

3. A megkülönböztetésmentesség, a 
tényleges verseny, valamint a piac 
hatékony és biztonságos működésének 
biztosítása céljából az Ügynökség hagyja 
jóvá az előírásokat és a szabályokat 
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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.

(beleértve a határokon átnyúló hálózati 
fejlesztésekkel kapcsolatban az eltérő 
engedélyezési eljárások és gyakorlatok 
által előidézett akadályokat tartalmazó, tíz 
évre szóló beruházási tervet is).

Or. en

Indokolás

Pontosítások és kiegészítések a földgázpiaci rendelet módosításainak fényében.

Módosítás 87
Giles Chichester

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 – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – az összes érdekelttel 
folytatott, az 5a. cikkben említett 
konzultációt követően stratégiai 
iránymutatásokat készít a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata, illetőleg a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata számára a műszaki, 
illetve a piaci előírásokról, az éves 
munkaprogram tervezetéről és a tíz évre 
szóló beruházási terv tervezetéről az
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (3) és 
(5) bekezdésében és az 1775/2005/EK 
rendelet 2c. cikkének (3) és (5) 
bekezdésében felsorolt területeken. E 
stratégiai iránymutatások biztosítják a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését. 
Elkészítésüket követően az Ügynökség
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továbbítja a stratégiai iránymutatások
tervezetét a Bizottságnak, amely e 
stratégiai iránymutatásokat az
1228/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) 
bekezdésében és az 1775/2005/EK 
rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Or. en

Indokolás

A szabályozási folyamat elején az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségnek 
formális tanácsot kell adnia a Bizottságnak a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata 
számára készített stratégiai iránymutatások formájában, a műszaki előírások elkészítésének 
alapjaként. Azt javasoljuk, hogy e formális tanács alapján komitológiai eljárással hozzák meg 
azokat a „kötelező” stratégiai iránymutatásokat, amelyekre a jövőbeli munka épülni fog.

Módosítás 88
Anne Laperrouze

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 – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – az összes érdekelttel 
folytatott, az 5a. cikkben említett 
konzultációt követően stratégiai 
iránymutatásokat készít a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata, illetőleg a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata számára az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (3) és 
(5) bekezdésében és az 1775/2005/EK 
rendelet 2c. cikkének (3) és (5) 
bekezdésében felsorolt területeken. E 
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stratégiai iránymutatások biztosítják a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését. 
Elkészítésüket követően az Ügynökség 
továbbítja a stratégiai iránymutatások 
tervezetét a Bizottságnak, amely e 
stratégiai iránymutatásokat az 
1228/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) 
bekezdésében és az 1775/2005/EK 
rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Or. en

Indokolás

Az 1225/2003/EK rendelet 2e. cikkének és az 1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének megfelelően 
a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata és a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által kidolgozandó, javasolt műszaki 
előírások hatályát és mélységét, valamint a 10 évre szóló beruházási terv magas szintű elveit
előzetesen kell meghatározni.

Módosítás 89
Paul Rübig

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 5a. cikk szerinti, a valamennyi 
érintettel folytatott konzultációt követően 
az Ügynökség az 1228/2003/EK rendelet 
2c. cikkének (3) és (5) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2c. 
cikkének (3) és (5) bekezdésében felsorolt 
területeken a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata, illetőleg a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata számára stratégiai 
iránymutatásokat dolgoz ki. E stratégiai 
iránymutatások biztosítják a 
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megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését. 
Elkészítésüket követően az Ügynökség 
továbbítja a stratégiai iránymutatások 
tervezetét a Bizottságnak, amely e 
stratégiai iránymutatásokat az 
1228/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) 
bekezdésében és az 1775/2005/EK 
rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatja el.

Or. de

Indokolás

Az 1225/2003/EK rendelet 2e. cikkének és az 1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének megfelelően 
a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata és a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által kidolgozandó, javasolt műszaki 
előírások hatályát és mélységét, valamint a 10 évre szóló beruházási terv általános elveit 
előzetesen, valamennyi intézmény részvételével zajló komitológiai eljárás keretében kell 
meghatározni.

Módosítás 90
Angelika Niebler, 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 – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – az összes érdekelttel 
folytatott konzultációt követően stratégiai 
iránymutatásokat készít a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata, illetőleg a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata számára az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (3) és 
(5) bekezdésében és az 1775/2005/EK 
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rendelet 2c. cikkének (3) és (5) 
bekezdésében felsorolt területeken. E 
stratégiai iránymutatások biztosítják a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését. 
Elkészítésüket követően az Ügynökség 
továbbítja a stratégiai iránymutatások 
tervezetét a Bizottságnak, amely 
elfogadhatja e stratégiai 
iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy a valamennyi érdekelttel folytatott 
konzultációt követően „stratégiai iránymutatásokat” készítésen.

Módosítás 91
Patrizia Toia

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 Ügynökségnek – a joghatósági 
területek tekintetében a nemzeti 
hatóságokkal folytatott konzultációt 
követően – stratégiai iránymutatásokat 
kell biztosítania a műszaki előírásokról a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata, illetőleg a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata számára. Ezen 
iránymutatásokkal összhangban a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata elkészíti a műszaki 
előírások csomagtervezetét, és azt 
benyújtja az Ügynökségnek jóváhagyásra.
A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatának és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
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Európai Hálózatának meg kell állapítania 
az éves munkaprogram-tervezetet és a 10 
évre szóló beruházási terv tervezetét, és 
azokat be kell nyújtania az 
Ügynökségnek.

Or. it

Indokolás

A nemzeti hatóságok számára tanácsadói szerepet kell biztosítani a nemzeti területek egyedi 
sajátosságai tekintetében. Ezen túlmenően – műszaki szerv lévén – a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának nem szabad piaci szabályokat 
megállapítania. A Bizottságnak az üzemeltetők véleményének figyelembevételével kell 
elfogadnia a piaci szabályokat, az Ügynökségnek pedig a műszaki előírásokat a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata és a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által előterjesztett tervezet alapján kell 
elfogadnia.

Módosítás 92
Lena Ek

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 – 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 előírások 
tervezetéről, az éves munkaprogram 
tervezetéről és a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezetéről. 

Or. en
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Módosítás 93
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Piaci előírások
3a. Az Ügynökség a piaci előírásokról 
szóló stratégiai iránymutatásokat 
jóváhagyásra benyújtja a Bizottságnak. Ez 
a jóváhagyás lehetővé teszi az Ügynökség 
számára, hogy elkészítse a piaci 
előíráscsomag tervezetét
Ezt követően az Ügynökség nyílt és 
átlátható módon konzultációt folytat 
valamennyi érintett piaci szereplővel és 
őket folyamatosan tájékoztatja, valamint a 
tervezet elkészítésében biztosítja teljes 
körű részvételüket. E konzultáció alapján 
az Ügynökség meghatározza a piaci 
előíráscsomag tervezetét, és azt 
elfogadásra és a megfelelő nyomon 
követésre benyújtja a Bizottságnak.

Or. it

Indokolás

A nemzeti hatóságok számára tanácsadói szerepet kell biztosítani a nemzeti területek egyedi 
sajátosságai tekintetében. Ezen túlmenően – műszaki szerv lévén – a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának nem szabad piaci szabályokat 
megállapítania. A Bizottságnak az üzemeltetők véleményének figyelembevételével kell 
elfogadnia a piaci szabályokat, az Ügynökségnek pedig a műszaki előírásokat a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata és a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által előterjesztett tervezet alapján kell 
elfogadnia.
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Módosítás 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tíz évre szóló beruházási tervek 
rendelkezéseket tartalmaznak az 
intelligens hálózatokra való átállásra 
vonatkozóan. Az Ügynökség és a nemzeti 
szabályozó hatóságok egyértelmű 
utasításokat adnak az átvitelirendszer-
üzemeltetőknek és a szállításirendszer-
üzemeltetőknek az intelligens hálózatok 
kifejlesztése felé tett előrehaladására 
vonatkozóan. E célból az elérendő célt 
tartalmazó, fokozatos időbeli ütemezést
határoznak meg.

Or. en

Indokolás

Az intelligens hálózati technológia lényeges fejlődést képvisel, amelyet a tíz évre szóló 
beruházási tervben megfelelően figyelembe kell venni.

Módosítás 95
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tíz évre szóló beruházási terveknek
rendelkezéseket kell tartalmazniuk az e 
rendelet hatálybalépését követő tíz éven 
belül az intelligens hálózatokra való 
átállásra vonatkozóan. Az Ügynökséggel
és a nemzeti szabályozó ügynökségekkel 
konzultálnak az átvitelirendszer-
üzemeltetők és a szállításirendszer-
üzemeltetők által az intelligens hálózatok 
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kifejlesztése tekintetében elért 
előrehaladásról. E célból az elérendő célt 
tartalmazó, fokozatos időbeli ütemezést
határoznak meg.

Or. en

Indokolás

Az intelligens hálózati technológia lényeges fejlődést képvisel, amelyet a tíz évre szóló 
beruházási tervben megfelelően figyelembe kell venni.

Módosítás 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az Ügynökség – figyelemmel a 
Bizottság által létrehozott prioritáslistára 
– a Bizottság kérésére iránymutatás-
tervezeteket dolgoz ki, amelyeket a
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatának és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatának az 1228/2003/EK 
rendelet 2c. cikke és az 1775/2005/EK 
rendelet 2c. cikke értelmében 
meghatározott előírások és egyéb 
feladatok elkészítésekor követniük kell. A 
fent említett iránymutatások 
megtervezésekor az Ügynökség kiterjedt 
konzultációt folytat. Az Ügynökség az
iránymutatás-tervezeteket benyújtja a 
Bizottságnak, amely azokat az 
1228/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) 
bekezdésében és az 1775/2005/EK 
rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban történő, 
végleges elfogadás céljából benyújtja a 13. 
cikk (1) bekezdésében említett 
bizottságnak. A Villamosenergia-piaci 
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Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata az előírás-
tervezeteket oly módon készíti el, ami 
megfelel a fent említett eljárás szerint
elfogadott iránymutatásokban szereplő 
célkitűzéseknek és kritériumoknak. Az 
Ügynökség a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által 
elkészített előírás-tervezeteket véglegesíti 
és elfogadja, valamint felelős azoknak a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata általi végrehajtásának 
nyomon követéséért is.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy iránymutatással szolgáljon a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata
számára az előírások kidolgozása és más kritikus fontosságú feladatok ellátása terén, a 
Bizottság olyan megbízatást dolgoz ki, amely meghatározza azokat a célkitűzéseket és 
kritériumokat, amelyeket ezeknek az előírásoknak és feladatoknak teljesíteniük kell. Ez 
biztosítani fogja, hogy a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata olyan, prioritást 
képező kérdésekre összpontosítson, amelyek egy valóban versenyképes EU-s piacot 
eredményeznek. Az Ügynökségnek kulcsszerepet kell játszania e megbízatás kidolgozásában. 
E megbízatás csak technikai kérdésekre terjedhet ki, míg a technikai működéssel kapcsolatos 
előírások elkészítését a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatára és a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatára kell bízni.
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Módosítás 97
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az Ügynökség – saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére – tanácsot ad a Bizottságnak a
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatára és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatára vonatkozó stratégiai 
iránymutatások elkészítésében, amelyek 
alapján elkészíthetők az 1228/2003/EK 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) 
pontjában, valamint az 1775/2005/EK 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) 
pontjában előírt előírások és a szabályok 
(beleértve a műszaki előírásokat, a közös 
hálózatüzemeltetési eszközöket és kutatási 
terveket, a tíz évre szóló beruházási tervet
– beleértve háromévente egy termelési 
megfelelőségi perspektívát is – és egy éves 
munkaprogramot is), beleértve adott 
esetben a kötelező iránymutatások 
elfogadását. Az Ügynökség – saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére – tanácsot ad a Bizottságnak a
piaci előírások elkészítésében, beleértve a 
kötelező iránymutatások elfogadását is.

Or. en

Módosítás 98
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A valamennyi érintettel az 5a. cikknek 
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megfelelően folytatott konzultációt 
követően az Ügynökség elkészíti a piaci 
előírásokra vonatkozó stratégiai 
iránymutatásokat. Ezek elkészítését 
követően az Ügynökség továbbítja a piaci 
előírásokra vonatkozó stratégiai 
iránymutatás-tervezeteket a Bizottságnak, 
amely ezeket a stratégiai 
iránymutatásokat az 1228/2003/EK 
rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében és 
az 1775/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. en

Indokolás

Ezen túlmenően az is javasolt, hogy az Ügynökség stratégiai iránymutatásokat fogadjon el a
piaci előírásokra vonatkozóan is, amelyeket ezután az Ügynökség az erre legmegfelelőbb 
érdekeltekkel együttműködve dolgoz ki.

Módosítás 99
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A valamennyi érintettel az 5a. cikknek 
megfelelően folytatott konzultációt 
követően az Ügynökség elkészíti a piaci 
előírásokra vonatkozó stratégiai 
iránymutatásokat. Ezek elkészítését 
követően az Ügynökség továbbítja a piaci 
előírásokra vonatkozó stratégiai 
iránymutatás-tervezeteket a Bizottságnak, 
amely ezeket a stratégiai 
iránymutatásokat az 1228/2003/EK 
rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében és 
az 1775/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 



PE404.596v01-00 46/99 AM\716143HU.doc

Külső fordítás

HU

összhangban fogadhatja el.

Or. en

Indokolás

Ezen túlmenően az is javasolt, hogy az Ügynökség stratégiai iránymutatásokat fogadjon el a 
piaci előírásokra vonatkozóan is, amelyeket ezután az Ügynökség az erre legmegfelelőbb 
érdekeltekkel együttműködve dolgoz ki.

Módosítás 100
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A valamennyi érintettel az 5a. cikknek 
megfelelően folytatott konzultációt 
követően az Ügynökség elkészíti a piaci 
előírásokra vonatkozó stratégiai 
iránymutatásokat. Ezek elkészítését 
követően az Ügynökség továbbítja a piaci 
előírásokra vonatkozó stratégiai 
iránymutatás-tervezeteket a Bizottságnak, 
amely ezeket a stratégiai 
iránymutatásokat az 1228/2003/EK 
rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében és 
az 1775/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadhatja el.

Or. de

Indokolás

At the beginning of the regulatory process, the Agency should send the Commission proposals 
in the form of Strategic Guidelines for the European Networks of Transmission System 
Operators (ENTSOs), on the basis of which the technical codes will be drawn up. We propose 
that, based on these proposals, a comitology process should be initiated leading to the issuing 
of 'binding' Strategic Guidelines, which will in turn become the basis for the future work of 
the ENTSOs. We further propose that the Agency should also prepare Strategic Guidelines for 
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market codes and then develop these jointly with the most appropriate stakeholders.

Módosítás 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A valamennyi érintettel folytatott 
konzultációt követően az Ügynökség
elkészíti a piaci előírásokra vonatkozó 
stratégiai iránymutatások. Ezek 
elkészítését követően az Ügynökség 
továbbítja a piaci előírásokra vonatkozó 
stratégiai iránymutatás-tervezeteket a
Bizottságnak, amely elfogadhatja ezeket a
stratégiai iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek jogkörrel kell rendelkeznie arra is, hogy a piaci előírásokra vonatkozó 
„stratégiai iránymutatásokat” a valamennyi érintettel folytatott konzultációt követően történő 
elkészítse.

Módosítás 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az iránymutatásoknak az 5a. cikkel 
összhangban történő elfogadását követően 
a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata hat hónapon belül 
kidolgozza az 1228/2003/EK rendelet 2c. 
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cikkében és az 1775/2005/EK rendelet 2c. 
cikkében meghatározott és az 
iránymutatásokban megállapított 
elveknek teljes mértékben megfelelő 
műszaki előírás-tervezeteket.
Ezen előírások kidolgozásakor a
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata figyelembe veszi a piaci 
szereplők műszaki szakértelmét, és azokat 
rendszeresen tájékoztatja.
A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata benyújtja az előírás-
tervezeteket az Ügynökségnek.
Az Ügynökség az előírás-tervezetekről 
nyílt és átlátható módon kiterjedt 
konzultációt folytat.
Az Ügynökség az előírás-tervezeteket a 
konzultáció alapján véglegesíti és fogadja 
el. Nyilvánosságra hoz minden beérkezett 
észrevételt és kifejti, hogy azokat miként 
vették figyelembe a végleges előírás-
tervezeteknél, illetve megindokolja azok 
elutasítását.
Az Ügynökség saját kezdeményezésére 
vagy a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kérésére a 
fenti (2) bekezdésben leírt eljárást követve
elvégezhető a meglévő előírások 
felülvizsgálata.

Or. en

Indokolás

A műszaki előírásokat a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatának és a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának kell 
kidolgoznia, az elfogadott iránymutatások teljes mértékű betartása mellett. Az Ügynökség –
kiterjedt konzultációkat követően – véglegesíti és elfogadja ezeket az előírásokat.
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Módosítás 103
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az Ügynökség jóváhagyja a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által elkészített, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikke (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és az 
1775/2005/EK rendelet 2c. cikke (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában előírt 
dokumentumokat

Or. de

Indokolás

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Módosítás 104
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az Ügynökség jóváhagyja a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
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Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által elkészített, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikke (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és az 
1775/2005/EK rendelet 2c. cikke (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában előírt 
dokumentumokat.

Or. de

Indokolás

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Módosítás 105
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az Ügynökség jóváhagyja a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által elkészített, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikke (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és az 
1775/2005/EK rendelet 2c. cikke (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában előírt 
dokumentumokat.

Or. en
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Indokolás

A műszaki előírások elfogadásához vezető folyamatban a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség által kidolgozott 
kötelező „stratégiai iránymutatások” alapján készítené el a műszaki előírás-tervezeteket. A 
folyamat lezárása az, hogy az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség formálisan 
jóváhagyja a műszaki előírásokat. Ha EU-s szinten ettől eltérő megközelítést követnének, az 
veszélyeztetné egy valóban versenyképes EU-s piac létrehozását, ami ténylegesen lehetővé 
tenné az átvitelirendszer-/szállításirendszer-üzemeltetőknek az önszabályozás gyakorlását.

Módosítás 106
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az Ügynökség jóváhagyja a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata és a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által elkészített, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikke (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és az 
1775/2005/EK rendelet 2c. cikke (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában előírt 
dokumentumokat.

Or. en

Indokolás

A műszaki előírások elfogadásához vezető folyamatban a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata és a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség által kidolgozott 
kötelező „stratégiai iránymutatások” alapján készítené el a műszaki előírás-tervezeteket. A 
folyamat lezárása az, hogy az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség formálisan 
jóváhagyja a műszaki előírásokat. Ha EU-s szinten ettől eltérő megközelítést követnének, az 
veszélyeztetné egy valóban versenyképes EU-s piac létrehozását, ami ténylegesen lehetővé 
tenné az átvitelirendszer-/szállításirendszer-üzemeltetőknek az önszabályozás gyakorlását. 
Ugyanez az eljárás vonatkozik a tíz évre szóló beruházási tervre.
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Módosítás 107
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az Ügynökség összehangolja az 
európai átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők és a 
harmadik országbeli átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők közötti 
cseréket.

Or. fr

Módosítás 108
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 –
különösen az alacsony jövedelműek és az 
elszigetelt régiók lakosai esetében – a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac biztonságos és hatékony 
működését.

Or. en



AM\716143HU.doc 53/99 PE404.596v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 109
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

4. Az Ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt terjeszt a Bizottság, az 
Európai Parlament és a Tanács 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.

Or. lt

Indokolás

Ez összhangban van az előadó 9. módosításával, amely megerősíti, hogy az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot még inkább be kell vonni az Ügynökség tevékenységeibe.

Módosítás 110
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 előírás-tervezet nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését, 
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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.

vagy azt nem fogadták el ésszerű határidő 
alatt, vagy hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők nem alkalmazzák a műszaki 
előírások valamelyikét.

Or. de

Módosítás 111
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 előírás-tervezet nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését, 
vagy azt nem fogadták el ésszerű határidő 
alatt, vagy hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők nem alkalmazzák a műszaki 
előírások valamelyikét.

Or. de
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Módosítás 112
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 előírás-tervezetet nem fogadták el 
ésszerű határidő alatt, vagy hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
alkalmazzák a műszaki előírások 
valamelyikét.

Or. en

Indokolás

A fent említett előírások és szabályok végrehajtásának nyomon követését a szabályozóknak –
azaz az Ügynökségnek –, nem pedig maguknak az átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetőknek kell végezniük. Az átvitelirendszer-/szállításirendszer-üzemeltetők a 
monopóliumot képező infrastruktúra üzemeltetői, nem pedig a piac versengő részének 
szereplői. Mindezek ellenére erőteljesen érdekeltek a piaci szabályok működésében (mivel 
ezek érintik az átvitelirendszer-/szállításirendszer-üzemeltetők költségeit), és ezért nem szabad 
nekik elkészíteniük a piaci előírásokat.
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Módosítás 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 előírás-tervezetet nem fogadták el 
ésszerű határidő alatt, vagy hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
alkalmazzák a műszaki előírások 
valamelyikét.

Or. en

Indokolás

A folyamat lezárása az, hogy az Ügynökség formálisan jóváhagyja a műszaki előírásokat. Ha 
EU-s szinten ettől eltérő megközelítést követnének, az veszélyeztetné egy valóban 
versenyképes EU-s piac létrehozását.

Módosítás 114
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Ügynökség az 1228/2003/EK 
rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével és 
az 1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban kellő 

5. Az Ügynökség az 1228/2003/EK 
rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével és 
az 1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban kellő 
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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

indokolással ellátott véleményt terjeszt a 
Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy a 
műszaki előírás-tervezetet nem fogadták el 
ésszerű határidő alatt, vagy hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
alkalmazzák a műszaki előírások 
valamelyikét.

Or. en

Indokolás

A módosítások a villamos energiáról és a földgázról szóló rendeletekben elvégzett 
módosításokat tükrözik.

Módosítás 115
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

Indokolás

A regionális nyomon követés nem tartozik az Ügynökség megbízásába.
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Módosítás 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A nemzeti szabályozó hatóságok 
képviselői az Ügynökségen belül a 
(módosított) 1228/2003/EK rendelet 2h. 
cikkének (3) bekezdésével és a 
(módosított) 1775/2005/EK rendelet 2h. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
meghatározott földrajzi területeket lefedő
regionális együttműködési bizottságokat 
hoznak létre. E regionális együttműködési 
bizottságok olyan regionális 
iránymutatásokat készítenek és fogadnak 
el, amelyek összhangban vannak a 
Bizottság által a 1228/2003/EK rendelet 2. 
cikke és az 1775/2005/EK rendelet 2. 
cikke szerint kidolgozott stratégiai 
iránymutatásokkal, és amelyeknek célja, 
hogy az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetők számára 
irányt mutassanak az 1228/2003/EK 
rendelet 2h. cikkének (1) bekezdésében és 
az 1775/2005/EK rendelet 2h. cikkének 
(1) bekezdésében előírt tevékenységekkel 
összefüggésben, valamint a villamos 
energiáról szóló irányelv 11. cikke (2) 
bekezdésének gyakorlati alkalmazásában.
Az átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetők európai hálózatai a regionális 
együttműködési bizottságnak 
jóváhagyásra benyújtják a regionális 
iránymutatásokban megállapított 
eljárásokkal összhangban elkészített 
műszaki dokumentumtervezeteket.
A regionális együttműködési bizottság 
határozatainak meghozatala során az 
érintett régióban lévő egyes tagállamok 
nemzeti szabályozó hatóságainak 
képviselői döntéshozói szavazattal, míg a 
többi nemzeti szabályozó hatóság 
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képviselői csak tanácsadói szavazattal 
rendelkeznek. Az utóbbiak ugyanakkor 
megvétózhatják az érintett régió képviselői 
által elfogadott határozatot, ha közülük
legalább a fele kifogásolja azt.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás a jövőbeli jogalkotási keretben a regionális kezdeményezések megerősítésére 
törekszik, mivel azokat jelenleg az ERGEG égisze alatt szervezik. A regionális integráció 
céljából az egy régióban található különböző tagállamok nemzeti szabályozó hatóságainak
megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy részletesen meghatározzák a Bizottság 
stratégiai iránymutatásait és jóváhagyják a régióbeli átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetők által elkészített regionális projekteket.

Módosítás 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetőknél az Ügynökség által hozott 
határozatok miatt felmerülő költségeket a 
nemzeti átviteli/szállítási díjrendszereken 
keresztül fedezik, kivéve, ha ezek a 
költségek az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetőkre az e 
rendelettel, az 1228/2003/EK rendelettel 
vagy az 1775/2005/EK rendelettel 
összhangban ruházott kötelességek 
megsértésének vagy be nem tartásának 
tudhatók be.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség határozataival kapcsolatos, az átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetőket terhelő költségeket az utóbbiaknak kell viselniük, és azokat a díjak 
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kiszámításakor figyelembe kell venni, kivéve, ha ezek az átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetők kötelességei megsértésének tudhatók be.

Módosítás 118
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Ügynökség nyomon követi a
határokon átnyúló új kapacitások 
építésére vonatkozó engedélyezési 
folyamatot és a fokozott regionális 
együttműködés korlátain belül biztosítja e 
folyamat felgyorsítását.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a határokon átnyúló új kapacitások építésére vonatkozó gyors és hatékony 
engedélyezési folyamat biztosítása, valamint a befektetési projektek lelassulásának elkerülése.

Módosítás 119
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Ügynökség nyomon követi az 
Európai Tanács által arra vonatkozóan 
megállapított célkitűzés elérését, hogy 
2020-ig az energiahordozó-összetétel 
20%-át megújuló energiaforrások 
képezzék, valamint éves jelentést készít az 
e célkitűzés megvalósítása terén elért 
előrehaladásról. Ezt a jelentést megküldi 
a Bizottságnak, a Tanácsnak és az 
Európai Parlament illetékes 
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bizottságának.

Or. ro

Indokolás

Az Ügynökségnek ösztönöznie kell a versenyképes, tényleges és jól szervezett európai 
energiapiac létrehozását. Ezzel összefüggésben nyomon kell követnie a Közösség energetikai 
célkitűzéseit.

Módosítás 120
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. Az Ügynökség megvizsgálja és 
nyomon követi a közösségi energiapiac 
követelményeit és átláthatóságának 
mértékét.

Or. ro

Indokolás

Az Ügynökségnek ösztönöznie kell a versenyképes, tényleges és jól szervezett európai 
energiapiac létrehozását. Ezzel összefüggésben együtt kell működnie a versenytanáccsal, és 
nyomon kell követnie az energiapiac átláthatóságának mértékét.

Módosítás 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. Az Ügynökség nyomon követi az
átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetőknek a határokon átnyúló 
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kapacitásra vonatkozó számításait és a 
hálózatok közötti rendszer-összekötési 
kapacitás tényleges (összesített) 
felhasználását, valamint a nemzeti 
határokon átnyúló tisztességtelen, 
megkülönböztető jellegű vagy nem 
megfelelő hozzáféréssel kapcsolatos 
problémák megoldását.

Or. en

Indokolás

A 6. cikket meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség tényleges 
jogkörökkel rendelkezzen a határokon átnyúló kereskedelem felügyeletére.

Módosítás 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6c. Az Ügynökség jogosult és köteles 
kötelező határozatokat hozni az egynél 
több tagállam részvételével működő, 
összekapcsolt átviteli/szállítási 
rendszerekhez való hozzáférést vagy azok 
használatát érintő valamennyi kérdésre 
vonatkozóan, ha a megfelelő nemzeti 
szabályozó hatóságok nem jutottak közös 
megállapodásra.

Or. en

Indokolás

A 6. cikket meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség tényleges 
jogkörökkel rendelkezzen a határokon átnyúló kereskedelem felügyeletére.
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Módosítás 123
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A nemzeti szabályozó hatóságokkal 

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 gyakorlati 
megoldások 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 ezen együttműködésről 
kötelező erejű rendelkezéseket szükséges 
hozni, vonatkozó ajánlásait a Bizottsághoz 
intézi. 
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 
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véleményében foglaltaknak nem tesz 
eleget az átvételtől számítva négy hónapon 
belül, az Ügynökség erről értesíti a 
Bizottságot.
6. Bármely nemzeti szabályozó hatóság, 
amelynek a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet, illetőleg 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. 
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 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség előmozdítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti és a 
regionális szintű szabályozó hatóságok 
közötti együttműködést. Ha az Ügynökség 
úgy ítéli meg, hogy ezen együttműködésről
kötelező erejű rendelkezéseket szükséges 
hozni, vonatkozó ajánlásait a Bizottsághoz 
intézi. 

3. Az Ügynökség biztosítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti és a 
regionális szintű szabályozó hatóságok 
közötti együttműködést. Az Ügynökség e 
tekintetben kötelező erejű rendelkezéseket 
állapít meg a regionális piacokkal érintett, 
megfelelő nemzeti szabályozó hatóságok 
közötti ilyen együttműködésre 
vonatkozóan. Ezen érintett hatóságok 
mindegyike egy szavazattal rendelkezik e 
szabályok meghatározásakor.
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Or. en

Indokolás

A nemzeti piacoknak a regionális piacokba való integrációja esetén a szabályozási „senki
földje” megelőzése érdekében az Ügynökségnek megbízatással kell rendelkeznie arra, hogy a 
regionális piacok iránymutatásai, előírásai és ellenőrzései terén koordinálja a megfelelő 
nemzeti hatóságokat.

Módosítás 125
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség előmozdítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti és a
regionális szintű szabályozó hatóságok 
közötti együttműködést. Ha az Ügynökség 
úgy ítéli meg, hogy ezen együttműködésről 
kötelező erejű rendelkezéseket szükséges 
hozni, vonatkozó ajánlásait a Bizottsághoz 
intézi. 

3. Az Ügynökség biztosítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti európai és
regionális szintű együttműködést. Ha az 
Ügynökség úgy ítéli meg, hogy ezen 
együttműködésről kötelező erejű 
rendelkezéseket szükséges hozni, 
vonatkozó ajánlásait a Bizottsághoz intézi. 

Or. en

Indokolás

Az előmozdítás nem jelenti azt, hogy elérhető lenne az a cél, amelyre az Ügynökséget 
létrehozták, ami ennek az Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletnek az 1. cikke értelmében 
„a szabályozó hatóságok cselekvésének összehangolása”.

Módosítás 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Ügynökség – bármely szabályozó 4. Az Ügynökség – bármely szabályozó 
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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.

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, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet szerinti 
iránymutatásoknak megfelelő határozatot 
hozott-e.

Or. de

Indokolás

A módosítás az Ügynökség független tanácsadói jogkörének megerősítésére törekszik.

Módosítás 127
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 nem tesz eleget 
az átvételtől számítva négy hónapon belül, 
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 a kérdéses 
tagállam kormányát.

Or. de

Indokolás

A módosítás az Ügynökség független tanácsadói jogkörének megerősítésére törekszik.
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Módosítás 128
Angelika Niebler, 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 nem tesz eleget 
az átvételtől számítva négy hónapon belül, 
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 a Bizottságot és 
a kérdéses tagállam kormányát.

Or. de

Indokolás

Az adott tagállam kormányát és a Bizottságot is tájékoztatni kell.

Módosítás 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Bármely nemzeti szabályozó hatóság, 
amelynek a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet, illetőleg 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. Bármely nemzeti szabályozó hatóság, 
amelynek a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet, illetőleg 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
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Indokolás

A módosítás az Ügynökség független tanácsadói jogkörének megerősítésére és a határidők 
csökkentésére törekszik.

Módosítás 130
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az Ügynökség nyomon követi a 
földgáz- és villamosenergia-piacokon 
végbement fejleményeket, különösen a 
földgáz és a villamos energia 
kiskereskedelmi árait, valamint a 
2003/55/EK irányelv és a 2003/54/EK 
irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatokban meghatározott fogyasztói 
jogokat.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség jelenlegi feladatainak túl szűk a meghatározása. Az fogyasztók állandó 
csoportjának létrehozásával az Ügynökségnek folyamatosan nyomon kell követnie azokat a 
piaci fejleményeket, amelyek hatással vannak a fogyasztókra.

Módosítás 131
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A 7. bekezdésben említett, egy 
régióban legalább két tagállamot érintő, 
határokon átnyúló kérdéseket a regionális 
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bizottság elé terjesztik, a határozatokat 
pedig a 6. cikk (7) bekezdésének harmadik 
franciabekezdésében megállapított 
eljárásokkal összhangban hozzák meg.

Or. fr

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy egy adott régióra vonatkozó határozatokkal közvetlenül 
nem érintett szabályozó hatóságoknak ne kelljen az ilyen kérdések részleteit megvizsgálniuk 
azért, hogy tudják, miről is szavaznak, célszerű lenne a döntéshozatalt a ténylegesen érintett 
hatóságokra korlátozni, a többi tagállamnak pedig – közösségi szinten a következetesség 
biztosítása érdekében – tanácsadói szerepet és vétójogot lehetővé tenni.

Módosítás 132
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. Az Ügynökség nyomon követi a 
földgáz- és villamosenergia-piacokon 
végbement fejleményeket, különösen a 
megújuló forrásoknak a hálózatba való 
bejutását, a bejutásukra vonatkozó 
nemzeti sajátosságok pozitív 
viszonyításának biztosításával és e 
gyakorlat többi tagállamban történő 
átvételének megkönnyítésével.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a megújuló források bejutásának – a nemzeti gyakorlatnak és a nemzeti 
sajátosságoknak megfelelő – tényleges és pozitív viszonyítása, valamint e pozitív gyakorlatok 
más tagállamokban történő elterjesztésének megkönnyítése.
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Módosítás 133
Robert Goebbels

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. 
2. Az Ügynökség a 2003/54/EK irányelv 
10. cikkének (4) bekezdésével, illetőleg a 
2003/55/EK irányelv 9. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban javaslatot tesz 
a független átvitelirendszer-, illetve 
szállításirendszer-üzemeltető kijelölésére.

Or. fr

Módosítás 134
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. 

1. Az Ügynökség az 1228/2003/EK 
rendelet 7. cikke (4) bekezdésének a) 
pontja alapján mentesítést adhat. Az 
érintett tagállamok szabályozó hatóságai –
az egymás között lefolytatott konzultációt 
és a Bizottság általi jóváhagyást követően 
– a 2003/55/EK irányelv 22. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja alapján is 
adhatnak mentesítést, ha az érintett 
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infrastruktúra egynél több tagállam 
területén található.

Or. en

Indokolás

A nagyobb, új infrastruktúrák építésének megkönnyítése és ésszerűsítése érdekében az új 
földgáz-infrastruktúrákra vonatkozó mentesítés iránti kérelmeket először az érintett tagállam 
szabályozó hatóságainak kell kezelniük, majd ezt követően kell azokat jóváhagyásra a 
Bizottságnak benyújtani, amely az európai érdekeknek – a Szerződések őreként meglévő 
alkotó küldetésének köszönhetően – a legjobb garanciája.

Módosítás 135
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Ügynökség előmozdítja azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek az 1364/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
határozatban megállapított, a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozó iránymutatások gyakorlati 
kialakítására irányulnak.
Az Ügynökség különösen a 6. cikk (3) 
bekezdésében előírt, 10 évre szóló 
beruházási tervek jóváhagyásakor veszi 
figyelembe az említett iránymutatásokat.

Or. fr
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Módosítás 136
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Meghatározott feladatainak 
végrehajtása során az Ügynökség
konzultál az érintett piaci szereplőkkel.

Or. en

Módosítás 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A mentesítésre vonatkozó határozatok 

határideje
Ha az Ügynökség az érdekelt felek 
kérelmétől számított legfeljebb három 
hónapon belül nem fogad el határozatot 
mindazokban az ügyekben, amelyekben az 
Ügynökség e rendelet 8. cikke értelmében 
kötelező hatáskörökkel rendelkezik, akkor 
a határozatot az Európai Bizottság hozza 
meg.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségen belül az intézményi bénulás elkerülése érdekében mulasztási mechanizmust 
vezetnek be arra vonatkozóan, hogy a végleges határozat meghozatala az Európai Bizottságra
háruljon, ha az Ügynökség a mentesítésekre vonatkozó határozat meghozatalakor jelentősen
késlekedik.
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Módosítás 138
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az energiaszektorra irányuló nyomon 

követés és jelentéstétel
1. Az Ügynökség nyomon követi a földgáz-
és villamosenergia-piacokon végbement 
fejleményeket, és különösen a földgáz és a 
villamos energia kiskereskedelmi árait, 
valamint a 2003/55/EK irányelvben és a 
2003/54/EK irányelvben meghatározott 
fogyasztói jogok betartását.
2. Az Ügynökség éves jelentést tesz közzé a 
földgáz- és villamosenergia-piacokon 
végbement fejleményekről, valamint a 
fogyasztóvédelmi kérdésekről. E 
jelentésekben meghatározzák a villamos 
energia és a földgáz belső piacának 
megfelelő működése terén még fennálló
akadályokat, valamint az érzékeny 
fogyasztók szükségleteit.
3. Éves jelentésének közzétételekor az 
Ügynökség véleményt nyújthat be az 
Európai Parlamentnek és a Bizottságnak 
azokra az intézkedésekre vonatkozóan, 
amelyeket – a 2. bekezdésben 
említetteknek megfelelően – az akadályok 
megszüntetése és az érzékeny fogyasztók 
helyzetének javítása érdekében esetleg 
meg lehetne tenni.

Or. en
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Módosítás 139
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
1. Éves jelentésének közzétételekor az 
Ügynökség meghatározza az EU tárolási 
igényeit – mind a ciklikusság, mind pedig 
a biztonság tekintetében –, valamint 
iránymutatásokat határoz meg a 
termelésbe és az átviteli/szállítási 
infrastruktúrába való befektetésre.
2. Az Ügynökség európai szinten hangolja 
össze a nemzeti energiaválság-kezelési 
mechanizmusokat.
3. Az Ügynökség összehangolja az európai 
üzemeltetők és a harmadik országbeli 
üzemeltetők közötti cseréket.

Or. fr

Indokolás

A módosítás kiegészíti az előadó 18. módosítását.

Az Ügynökségnek az európai energiapiac és az európai energiapolitika nyomon követőjének 
szerepét is be kell töltenie.

A piacok működésének javításához a válságkezelés koordinálása és a harmadik országokkal 
folytatott cserék szintén elengedhetetlenek.
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Módosítás 140
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Felügyelet, végrehajtás és szankciók

1. Az Ügynökség – a Bizottsággal 
konzultálva – pénzügyi szankciókat 
szabhat ki azokra az átvitelirendszer-
/szállításirendszer-üzemeltetőkre, akik 
nem tartják tiszteletben a 7. cikk szerinti 
kötelezettségeiket, vagy akik nem 
biztosítják az Ügynökség által a 
feladatainak elvégzéséhez kért 
információkat. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.
2. A nemzeti szabályozó hatóságok – az 
Ügynökséggel együttműködésben – felelős 
az e rendeletben meghatározott 
rendelkezésekből eredő kötelezettségek
átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetők általi betartásának 
ellenőrzéséért.
3. A szankciók e cikk szerinti kiszabásakor 
az Ügynökség közzéteszi az érintett
átvitelirendszer-/szállításirendszer-
üzemeltetők nevét, valamint a kiszabott 
pénzügyi szankciók összegét és indokát.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek olyan hatékony végrehajtási mechanizmusokkal kell rendelkeznie, amelyek 
lehetővé teszik feladatainak eredményes ellátását.
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Módosítás 141
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Az ügyvezető tanács

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból áll. 
Hatot 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 
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. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
Az eljárási szabályzat részletesebben 
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meghatározza a szavazás rendjét, így 
különösen azt, hogy egy tag milyen 
feltételek szerint járhat el egy másik tag 
nevében, valamint azt, hogy adott esetben 
milyen szabályok vonatkoznak a 
határozatképességre.

Or. fr

Módosítás 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ügyvezető tanács három tagból áll. 
Egyet a Bizottság, egyet a Tanács, egyet 
pedig az Európai Parlament nevez ki. A 
tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható.

Or. en

Indokolás

A hatékony működés érdekében az ügyvezető tanácsnak három tagból kell állnia: minden EU-
s intézmény egy-egy tagot nevez ki. Ezzel elkerülhető a túlzott mértékű bürokrácia, 
ugyanakkor biztosítható, hogy a három EU-s intézmény azonos döntéshozatali joggal 
rendelkezzen.

Módosítás 143
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ügyvezető tanács négy tagból áll. 
Kettőt a Bizottság, kettőt pedig a Tanács 
nevez ki. A tagok megbízatása öt évre szól, 
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és egyszer megújítható. és egyszer megújítható.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség teljes mérete viszonylag szerény (a Bizottság hatásvizsgálata szerint 40–50 fős 
személyzet, 7 millió eurós költségvetéssel). A hatékonyság érdekében, valamint a költségek és 
túlzott mértékű bürokrácia elkerülése érdekében célszerűnek tűnik az ügyvezető tanács 
tagjainak számát négyre csökkenteni. Mivel az ügyvezető tanácsra ruházott feladatokat az EU 
végrehajtási funkciója keretében adják át, a Tanácsnak és a Bizottságnak ugyanannyi tagot 
kell kineveznie (kettőt-kettőt).

Módosítás 144
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ügyvezető tanács hat, különböző 
tagállamból érkező tagból áll. Két tagot a 
Bizottság, kettőt a Tanács, kettőt pedig az 
Európai Parlament nevez ki. A tagok 
megbízatása öt évre szól, és egyszer – a 
Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament beleegyezésével – megújítható. 
Kinevezésüket megelőzően az ügyvezető 
tanácsba tagként javasolt személyek 
behívhatók a Parlament illetékes 
bizottsága elé, ahol megválaszolják az 
említett bizottság tagjainak kérdéseit.

Or. ro

Indokolás

Az Ügynökség ügyvezető tanácsának a rendeletben megállapított feladatainak és funkcióinak 
elvégzéséhez megfelelő számú tagból kell állnia. Hat tag hatékonyabban fog működni, mint 
tizenkettő. A tagállamok kiegyensúlyozott képviselete és a lehető legnagyobb átláthatóság 
érdekében a hat tagnak különböző tagállamokból kell származnia. A tanács tagjai számának 
közvetlenül az Ügynökség személyzetének számához kell arányulnia, és minden erőfeszítést 
meg kell tenni az Ügynökség költségvetésére vonatkozó indokolatlan igények elkerülésére.
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Módosítás 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ügyvezető tanács öt tagból áll. Kettőt 
a Bizottság, kettőt a Tanács, egyet pedig az 
Európai Parlament nevez ki. A tagok 
megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség teljes mérete viszonylag szerény. A hatékonyság érdekében, valamint a 
költségek és a túlzott mértékű bürokrácia elkerülése érdekében célszerűnek tűnik az ügyvezető 
tanács tagjainak számát ötre csökkenteni.

Módosítás 146
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból áll, 
valamennyi tagállam forgó rendszerben 
képviselteti magát. Hatot a Bizottság, hatot 
pedig a Tanács nevez ki. A tagok 
megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható.

Or. en
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Módosítás 147
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból áll. 
Minden tag helyettes taggal rendelkezik. 
Három tagot és helyetteseiket a Bizottság, 
kilenc tagot és azok helyetteseit pedig a 
Tanács nevez ki. A tagok megbízatása öt 
évre szól, és egyszer megújítható.

Or. en

Indokolás

1. pont. Ha – a tanács feladatainak jellege ellenére hasznosnak tartják – egy
preambulumbekezdésben lehetne kimondani, hogy a tagoknak a tanácsba történő 
kinevezésekor a Tanácsnak arra kell törekednie, hogy – lehetőség szerint forgó rendszeren 
keresztül – biztosítsa a tagállamok kiegyensúlyozott részvételét.

Módosítás 148
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A módosítás az Ügynökség függetlenségének megerősítésére törekszik.
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Módosítás 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az ügyvezető tanács tagjai függetlenek 
a nemzeti kormányoktól.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek a lehető legfüggetlenebbnek kell lennie.

Módosítás 150
Giles Chichester

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. A szabályozók tanácsának 
elnöke vagy az említett tanácsból érkező 
megbízottja és az Ügynökség igazgatója
szavazati jog nélkül vesz részt az üléseken. 
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 e.

Or. en
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Indokolás

A szabályozók tanácsát anyagilag érinteni fogják az ügyvezető tanács határozatai, és ezért a 
szabályozók tanácsa elnökének vagy az említett tanácsból érkező megbízottjának 
megfigyelőként részt kell vennie az ügyvezető tanács ülésein.

Módosítás 151
Angelika Niebler, 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 ügyvezető tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken szavazati 
jog nélkül részt vesz a szabályozók 
tanácsának elnöke vagy az említett 
tanácsból érkező megbízottja és 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.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsát anyagilag érinteni fogják az ügyvezető tanács határozatai és ezért a 
szabályozók tanácsa elnökének vagy az említett tanácsból érkező megbízottjának 
megfigyelőként részt kell vennie az ügyvezető tanács ülésein.
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Módosítás 152
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 üléseken részt vesz az 
Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető 
tanács évente legalább kétszer rendes ülést 
tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, 
az Európai Parlament, a Tanács vagy a 
Bizottság kérésére vagy saját tagjai 
legalább egynegyedének kérésére is 
összeül. Az ügyvezető tanács egyhangú 
határozatával 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.

Or. de

Indokolás

A módosítás az Ügynökség függetlenségének megerősítésére törekszik.

Módosítás 153
Lena Ek

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 

3. Az ügyvezető tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken részt vesz a 
szabályozók tanácsának elnöke vagy az 
említett tanácsból érkező megbízottja és az 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 154
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ügyvezető tanács tagjai függetlenek 
a nemzeti kormányoktól.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek a lehető legfüggetlenebbnek kell lennie. Mivel az ügyvezető tanács tagjait a 
Tanács, illetve a Bizottság nevezi ki, ezektől az intézményektől kaphatnak utasításokat, egy 
meghatározott tagállamtól azonban nem.



AM\716143HU.doc 85/99 PE404.596v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 155
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ügyvezető tanács tagjai függetlenek 
a nemzeti kormányoktól.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek a lehető legfüggetlenebbnek kell lennie. Mivel az ügyvezető tanács tagjait a 
Tanács, illetve a Bizottság nevezi ki, ezektől az intézményektől kaphatnak utasításokat, egy 
meghatározott tagállamtól azonban nem.

Módosítás 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

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. Az ügyvezető tanács minősített 
többséggel zajló szavazással határoz.

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető tanácsnak az igazgatási és költségvetési ügyekért való felelősségével 
kapcsolatos szerepe miatt a kétharmados többségű szavazati rendszernél megfelelőbb a 
minősített többségű szavazási rendszer az ezekre vonatkozó határozatok terén.
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Módosítás 157
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. Az ügyvezető tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz, kivéve, 
ha ez a rendelet vagy az alapokmány ettől 
eltérően rendelkezik.

Or. de

Indokolás

A módosítás az Ügynökség függetlenségének megerősítésére törekszik.

Módosítás 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az ügyvezető tanács tagjai függetlenek 
a nemzeti és regionális kormányoktól.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek a lehető legfüggetlenebbnek kell lennie. Mivel az ügyvezető tanács tagjait a 
Tanács, az Európai Parlament, illetve a Bizottság nevezi ki, ezektől az intézményektől 
kaphatnak utasításokat, egy meghatározott tagállamtól azonban nem.
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Módosítás 159
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
Az eljárási szabályzat részletesebben 
meghatározza a szavazás rendjét, így 
különösen azt, hogy egy tag milyen 
feltételek szerint járhat el egy másik tag 
nevében, valamint azt, hogy adott esetben
milyen szabályok vonatkoznak a 
határozatképességre.

5. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
Az eljárási szabályzat részletesebben 
meghatározza a szavazás rendjét, így 
különösen azt, hogy milyen szabályok 
vonatkoznak a határozatképességre.

Or. de

Indokolás

A módosítás az Ügynökség függetlenségének megerősítésére törekszik.

Módosítás 160
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az ügyvezető tanács tagja nem lehet a
szabályozók tanácsának tagja.

Or. en
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Módosítás 161
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. Az ügyvezető tanács tagjai vállalják, 
hogy a közérdek javára, függetlenül 
járnak el. E célból kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 
tesznek, amelyek jelzik, hogy a 
függetlenségük vonatkozásában nem áll 
fenn sérelmesnek tekinthető érdek vagy 
bármely olyan közvetlen vagy közvetett 
érdek, amely függetlenségüket sértőnek 
tekinthető. Ezeket a nyilatkozatokat 
írásban teszik meg és évente 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 162
Robert Goebbels

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.
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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.
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
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Módosítás 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentnek kell szavaznia az igazgató kinevezéséről. Nem az ügyvezető tanács
feladata az igazgató kinevezése.

Módosítás 164
Paul Rübig

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 
tanácsának beleegyezését követően a 13. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.

Or. de

Indokolás

Mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget és fogadja el annak véleményeit, ajánlásait és 
határozatait, a szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott szerepet kell játszania az 
igazgató kinevezésében. Ugyanez vonatkozik a 7. bekezdés módosítására. Ez egyúttal a 
szabályozók tanácsa függetlenségének fokozására is törekszik.
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Módosítás 165
Hannes Swoboda

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 
tanácsának beleegyezését követően a 13. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.

Or. de

Indokolás

Mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget és fogadja el annak véleményeit, ajánlásait és 
határozatait, a szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott szerepet kell játszania az 
igazgató kinevezésében. Ugyanez vonatkozik a 7. bekezdés módosítására. Ez egyúttal a 
szabályozók tanácsa függetlenségének fokozására is törekszik.

Módosítás 166
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

Indokolás

A módosítás bővíti a szabályozók tanácsára ruházott jogköröket.
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Módosítás 167
Giles Chichester

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 
tanácsának hozzájárulásával a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban kinevezi az 
igazgatót.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie 
az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 168
Herbert Reul

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 
tanácsának hozzájárulásával a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban kinevezi az 
igazgatót.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie 
az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait. Ugyanez vonatkozik a 10. cikk (7) 
bekezdésében bevezetett módosításra is.
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Módosítás 169
Nikolaos Vakalis

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 
tanácsának hozzájárulásával a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban kinevezi az 
igazgatót.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie 
az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 170
Lena Ek

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 folytatott egyeztetést és a 12. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
hozzájárulásának megszerzését követően, 
a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.

Or. en



PE404.596v01-00 94/99 AM\716143HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 171
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ügyvezető tanács a 11. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
szabályozók tanácsának tagjait.

törölve

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának összetételét a 11. cikk (1) bekezdése egyértelműen meghatározza. A
szabályozók tanácsa a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK irányelv alapján létrehozott 
nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből áll. Ennélfogva nem indokolt a szabályozók 
tanácsának az ügyvezető tanács általi kijelölésére vonatkozó külön eljárás bevezetése, mivel 
ez csak bonyolítaná az eljárást.

Módosítás 172
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ügyvezető tanács a 11. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
szabályozók tanácsának tagjait.

törölve

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának összetételét a 11. cikk (1) bekezdése (amelyet az Európai 
Energiaipari Szabályozók Tanácsa (CEER) módosított) egyértelműen meghatározza. A 
szabályozók tanácsa a 2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK irányelv alapján létrehozott 
nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből áll. Ennélfogva nem indokolt a szabályozók 
tanácsának az ügyvezető tanács általi kijelölésére vonatkozó külön eljárás bevezetése, mivel 
ez csak bonyolítaná az eljárást.
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Módosítás 173
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 és azt közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 174
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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
vagy a tagállamoktól vagy szabályozó 
hatóságaiktól származó bármely önkéntes 
hozzájárulást.

Or. en



PE404.596v01-00 96/99 AM\716143HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 175
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az ügyvezető tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató felett.

7. Az ügyvezető tanács – a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultáció mellett –
fegyelmi jogkört gyakorol az igazgató 
felett.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie 
az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 176
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az ügyvezető tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató felett.

7. Az ügyvezető tanács – a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultáció mellett –
fegyelmi jogkört gyakorol az igazgató 
felett.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie 
az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.
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Módosítás 177
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az ügyvezető tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató felett.

7. Az ügyvezető tanács – a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultáció mellett –
fegyelmi jogkört gyakorol az igazgató 
felett.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott, formális szereppel kell rendelkeznie 
az igazgató kinevezésében, mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget, valamint ő fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 178
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az ügyvezető tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató felett.

7. Az ügyvezető tanács – a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultációt
követően – fegyelmi jogkört gyakorol az 
igazgató felett.

Or. de

Indokolás

Mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget és fogadja el annak véleményeit, ajánlásait és 
határozatait, a szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott szerepet kell betöltenie 
az igazgató kinevezésében. Ugyanez vonatkozik az (1) bekezdés módosítására.
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Módosítás 179
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az ügyvezető tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató felett.

7. Az ügyvezető tanács – a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultációt 
követően – fegyelmi jogkört gyakorol az 
igazgató felett.

Or. de

Indokolás

Mivel az igazgató irányítja az Ügynökséget és fogadja el annak véleményeit, ajánlásait és 
határozatait, a szabályozók tanácsának egyértelműen meghatározott szerepet kell játszania az 
igazgató kinevezésében. Ugyanez vonatkozik az (1) bekezdés módosítására.

Módosítás 180
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

10. Az ügyvezető tanács elfogadja a 14. 
cikk (8) bekezdésben említett éves jelentést 
az Ügynökség tevékenységéről és a 
földgáz- és villamosenergia-piacokon 
végbement fejleményekről, beleértve a 
fogyasztóvédelmi kérdéseket is, amely 
jelentésben meghatározza a villamos 
energia és a földgáz belső piacának 
megvalósítása terén még fennálló
akadályokat. Az Ügynökség legkésőbb 
június 15-ig továbbítja a jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek. A jelentésben a 
szabályozók tanácsa által jóváhagyott 
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külön szakaszban kell kitérni az 
Ügynökség tárgyévi szabályozási 
tevékenységeire.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek – közvetlen igazgatási és szabályozási feladatai mellett – azonosítania kell 
a földgáz- és villamosenergia-piacokon végbement főbb fejleményeket és a fennálló 
akadályokat. A fogyasztóvédelmi szempontoknak ebben a jelentésben megfelelően 
tükröződniük kell.

Módosítás 181
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

10. Az ügyvezető tanács elfogadja, majd az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók 
Bizottságának 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.

Or. lt

Indokolás

Ez a bizottság – az EGSZB-hez hasonlóan – tanácsadói jogkörökkel rendelkezik, és 
ennélfogva joga van az Ügynökségtől jelentéseket kapni.
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