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Изменение 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 
съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от Директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.

1. Съветът на регулаторите се състои от 
директорите на националните 
регулаторни органи или техен 
представител съгласно Директива 
2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО и 
един представител на Комисията, който 
е без право на глас. В Съвета на 
регулаторите се приема само по един 
представител на националния 
регулаторен орган на държава-членка.

Or. en

Обосновка

The above mentioned modification is introduced in order to ensure the appropriate level of 
representation of the national regulatory authorities in the Board of Regulators. It also 
reflects the Commission's Decision of 11 November 2003 establishing ERGEG, which clearly 
states that the members of ERGEG should comprise the heads of the national regulatory 
authorities competent in the field of gas and electricity and gas regulation.

Изменение 183
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 
съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от Директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.

1. Съветът на регулаторите се състои от 
директорите на националните 
регулаторни органи или техен 
представител съгласно Директива 
2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО и 
един представител на Комисията, който 
е без право на глас. В Съвета на 
регулаторите се приема само по един 
представител на националния 
регулаторен орган на държава-членка.
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Or. en

Обосновка

The modification as to the composition of the Board of Regulators is introduced in order to 
ensure the appropriate level of representation (heads) of the national regulatory authorities. 
It also reflects the wording of the Commission Decision of 11 November 2003 establishing 
ERGEG, which clearly states that the members of ERGEG should comprise the heads of the 
national regulatory authorities competent in the field of gas and electricity and gas 
regulation.

Изменение 184
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 
съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от Директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.

1. Съветът на регулаторите се състои от 
директорите на националните 
регулаторни органи или техен 
представител  съгласно Директива 
2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО и 
един представител на Комисията, който 
е без право на глас. В Съвета на 
регулаторите се приема само по един 
представител на националния 
регулаторен орган на държава-членка.

Or. en

Обосновка

The above mentioned modification is introduced in order to ensure the appropriate level of 
representation (heads) of the national regulatory authorities in the Board of Regulators. It 
also reflects the wording of the Commission Decision of 11 November 2003 establishing 
ERGEG, which clearly states that the members of ERGEG should comprise the heads of the 
national regulatory authorities competent in the field of gas and electricity and gas 
regulation.
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Изменение 185
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 
съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от Директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от директорите на 
националните регулаторни органи 
или техен представител съгласно 
член 22а от Директива 2003/54/ЕО и 
член 24а от директива 2003/55/ЕО и 
един представител на Комисията, който 
е без право на глас. В Съвета на 
регулаторите се приема само по един 
представител на националния 
регулаторен орган на държава-членка. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

The above mentioned modification is introduced in order to ensure the appropriate level of 
representation (heads) of the national regulatory authorities in the Board of Regulators. It 
also reflects the wording of the Commission Decision of 11 November 2003 establishing 
ERGEG, which clearly states that the members of ERGEG should comprise the heads of the 
national regulatory authorities competent in the field of gas and electricity and gas 
regulation.

Изменение 186
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 

1. Съветът на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки и един заместник, номинирани 
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съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от Директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка.

от държавите-членки измежду 
настоящия личен състав на  
регулаторните органи съгласно член 22а 
от Директива 2003/54/ЕО и член 24а от 
Директива 2003/55/ЕО и един 
представител на Комисията, който е без 
право на глас.

Or. en

Изменение 187
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвет на регулаторите Мрежа на регулаторите

Or. fr

Изменение 188
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се състои 
от по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 
съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. 
Националните регулаторни органи 
номинират по един заместник на 
държава-членка. 

Мрежата на регулаторите се състои от 
по един представител на държавите-
членки от регулаторните органи 
съгласно член 22а от Директива 
2003/54/ЕО и член 24а от директива 
2003/55/ЕО и един представител на 
Комисията, който е без право на глас. Те 
образуват управителния съвет на 
мрежата. Националните регулаторни 
органи номинират по един заместник на 
държава-членка. Заместниците 
участват в заседанията само при 
отсъствие на действителния 
представител.
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Or. fr

Изменение 189
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите избира 
председател и заместник-председател 
измежду членовете си. Заместник-
председателят замества председателя 
при невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът на 
председателя и заместник-председателя 
е две и половина години и е подновяем. 
При всички случаи, обаче, мандатът на 
председателя и заместник-председателя 
изтича в момента, когато се прекратява 
тяхното членство в управителния
съвет.

2. Мрежата на регулаторите избира 
председател и заместник-председател 
измежду членовете си. Заместник-
председателят замества председателя 
при невъзможност на последния да 
изпълнява функциите си. Мандатът на 
председателя и заместник-председателя 
е две и половина години и е подновяем. 
При всички случаи, обаче, мандатът на 
председателя и заместник-председателя 
изтича в момента, когато се прекратява 
тяхното членство в Мрежата на 
регулаторите.

Or. fr

Изменение 190
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член или 
заместник има право на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Гласовете на 
членовете на Съвета на регулаторите 
получават  пропорционална тежест в 
съответствие с  принципите за 
гласуване на Съвета, посочени в член 
205, параграф 2 от Договора.
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Or. en

Обосновка

The voting rules of the Board of Regulators should reflect those of the Council as weighting of 
votes better reflects to what measure members of the Board of Regulators are affected by its 
decisions.

Изменение 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член или 
заместник има право на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети. 
Гласовете получават същата 
пропорционална тежест, както 
гласовете на членовете на Съвета 
съгласно член 205, параграф 2 от 
Договора.

Or. de

Обосновка

To enhance the credibility of the agency's decisions.

Изменение 192
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член или 
заместник има право на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети. 
Гласовете получават същата 
пропорционална тежест, както 
гласовете на членовете на Съвета.
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Or. de

Обосновка

To enhance the agency's credibility.

Изменение 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член или 
заместник има право на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с квалифицирано мнозинство 
от своите членове. Всеки член или 
заместник има право на един глас.

Or. en

Обосновка

A qualified majority voting system would ease the Regulatory Board decisions process.

Изменение 194
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член или 
заместник има право на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с обикновено мнозинство от 
своите членове. Всеки член или 
заместник има право на един глас.

Or. en
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Изменение 195
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 11 – параграфи 3 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член или 
заместник има право на един глас.

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите присъстващи членове. Всеки 
член или заместник има право на един 
глас.

4. Съветът на регулаторите приема своя 
процедурен правилник.

4. Съветът на регулаторите приема своя 
процедурен правилник. В процедурния 
правилник се определят по-подробно 
разпоредбите относно гласуването и 
по-специално условията, при които 
един член може да действа от името 
на друг член, както и изискванията за 
кворум, когато е необходимо. В 
правилника могат да се предвиждат 
специфични методи на работа за 
разглеждане на въпроси от сферата 
на инициативите за регионално 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 196
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член има право 
на един глас.

3. Мрежата на регулаторите взема 
решения с мнозинство от две трети от 
своите членове. Всеки член има право 
на един глас.

Or. fr
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Изменение 197
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът на регулаторите приема 
своя процедурен правилник.

4. Мрежата на регулаторите приема 
своя процедурен правилник.

Or. fr

Изменение 198
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При осъществяването на поверените 
му с настоящия регламент задачи, 
Съветът на регулаторите действа 
независимо и не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство на държава-членка или от 
каквато и да е публична или частна 
заинтересована страна.

5. При осъществяването на поверените 
му с настоящия регламент задачи и без 
да засяга правото на членовете му да 
действат от името на техните 
съответни  регулаторни органи,
Съветът на регулаторите действа 
независимо и не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство на държава-членка или от 
каквато и да е публична или частна 
заинтересована страна.

Or. en

Изменение 199
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При осъществяването на поверените 
му с настоящия регламент задачи, 

5. При осъществяването на поверените 
му с настоящия регламент задачи, 
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Съветът на регулаторите действа 
независимо и не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство на държава-членка или от 
каквато и да е публична или частна 
заинтересована страна.

Мрежата на регулаторите действа 
независимо и не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство на държава-членка или от 
каквато и да е публична или частна 
заинтересована страна.

Or. fr

Изменение 200
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При осъществяването на поверените 
му с настоящия регламент задачи, 
Съветът на регулаторите действа 
независимо и не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство на държава-членка или от 
каквато и да е публична или частна 
заинтересована страна.

5. При осъществяването на поверените 
му с настоящия регламент задачи, 
Съветът на регулаторите действа 
независимо и не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство на държава-членка или от 
каквато и да е частна заинтересована 
страна.

Or. en

Изменение 201
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Секретариатът на Съвета на 
регулаторите се осигурява от 
Агенцията.

6. Мрежата на регулаторите назначава 
директора си, организира 
секретариата си, изготвя бюджета 
си и определя своето седалище.

Or. fr
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Изменение 202
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европейският парламент и 
Съветът могат да поискат 
председателят на Съвета на 
регулаторите да докладва за 
изпълнението на своите задачи.

Or. en

Обосновка

The Board of Regulators should be accountable to the Council and Parliament.

Изменение 203
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  6а. Европейският парламент и 
Съветът могат да поискат 
председателят на Съвета на 
регулаторите да докладва за 
изпълнението на своите задачи.

Or. en

Обосновка

The reporting obligation introduced ensures that the Board of Regulators is accountable to 
the Council and Parliament.
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Изменение 204
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европейският парламент и 
Съветът могат да поискат 
председателят на Съвета на 
регулаторите да докладва за 
изпълнението на своите задачи.

Or. en

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and the Parliament.

Изменение 205
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европейският парламент и 
Съветът могат да поискат 
председателят на Съвета на 
регулаторите да докладва за 
изпълнението на своите задачи.

Or. en

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and Parliament.
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Изменение 206
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европейският парламент и 
Съветът могат да поискат 
председателят на Съвета на 
регулаторите  да докладва за 
изпълнението на своите задачи.

Or. en

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and Parliament.

Изменение 207
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европейският парламент и 
Съветът могат да поискат 
председателят на Съвета на 
регулаторите да докладва за 
изпълнението на своите задачи.

Or. de

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and the Parliament.
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Изменение 208
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европейският парламент и 
Съветът могат да поискат 
председателят на Съвета на 
регулаторите да докладва за 
изпълнението на своите задачи.

Or. de

Обосновка

The purpose of this amendment is to ensure that the Board of Regulators is accountable to the 
Council and the Parliament.

Изменение 209
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Председателят на Съвета на 
регулаторите може да бъде канен по 
различни поводи от компетентната 
комисия на Европейския парламент. 
Председателят също така е длъжен 
да се обръща към Парламента най-
малко веднъж годишно.

Or. ro

Обосновка

The Board of Energy Regulators represents the Union's national energy regulators and has a 
key role as regards the achievement of the Community's energy objectives. In this context, its 
Chairperson needs to engage in a permanent and effective dialogue with Parliament. 
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Изменение 210
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Задачи на Съвета на регулаторите

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 
5, 6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава 
насоки на директора относно 
осъществяването на задачите му.
2. Съветът на регулаторите дава 
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от 
своите членове.
3. Съветът на регулаторите 
одобрява, в съответствие с член 10, 
параграф 4 и член 14, параграф 6 и 
съгласно проектобюджета, изготвен 
в съответствие с член 20, параграф 1, 
работната програма на Агенцията за 
следващата година и я представя 
преди 1 септември за приемане от 
управителния съвет.
4. Съветът на регулаторите приема 
независимата част на годишния 
доклад относно регулаторните 
дейности съгласно член 10, параграф 
10 и член 14, параграф 8.

Or. fr
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Изменение 211
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

1. Съветът на регулаторите приема
становищата, препоръките и решенията 
по членове 5, 6, 7, и 8. Освен това, 
Съветът на регулаторите, в рамките на 
своята област на компетентност, дава 
насоки на директора относно 
осъществяването на задачите му.
Директорът следва да изпълнява 
своите задачи в съответствие с 
решенията на Съвета на 
регулаторите, който по отношение 
на регламента трябва да бъде 
единственият орган за вземане на 
решения на Агенцията .

Or. en

Обосновка

The Regulatory Board as the only decision-making body of the Agency adopts the opinions, 
recommendations and decisions, which are executed by the Director according to Art. 14(3).

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency.

Изменение 212
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 

1. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
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регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му. Директорът следва да 
изпълнява своите задачи в 
съответствие с решенията на 
Съвета на регулаторите, който по 
отношение на регламента трябва да 
бъде единственият орган на 
Агенцията за вземане на решения.

Or. en

Обосновка

Kompetenzabgrenzung.

Изменение 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

1. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

Or. en

Обосновка

This amendment is in line with the tasks of the Director as described in Article 14 of this 
Regulation, in particular with its paragraph 3 which states that the Director shall adopt the 
opinions, recommendations and decisions subject to the assent of the Board of Regulators.
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Изменение 214
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

1. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

Or. en

Обосновка

As provided for in article 14.3, the Director shall adopt the opinions, recommendations and 
decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Изменение 215
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

1. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

Or. en
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Обосновка

As provided for in Article 14.3, the Director shall adopt the opinions, recommendations and 
decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Изменение 216
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

1. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

Or. de

Обосновка

As provided for in Article 14(3), the Director should adopt the opinions, recommendations 
and decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Изменение 217
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 

1. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
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област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

Or. de

Обосновка

As provided for in Article 14(3), the Director should adopt the opinions, recommendations 
and decisions subject to the assent of the Board of Regulators.

Изменение 218
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора преди 
приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

1. Съветът на регулаторите дава 
становище на директора в
съответствие с  член 14, параграф 3
преди приемането на становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8. Освен това, Съветът на 
регулаторите, в рамките на своята 
област на компетентност, дава насоки на 
директора относно осъществяването на 
задачите му.

Or. en

Изменение 219
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите дава 
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 

2. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
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Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

Or. en

Обосновка

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s 
appointment, given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 220
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите дава 
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

2. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

Or. en

Обосновка

The Regulatory Board as the only decision-making body of the Agency adopts the opinions, 
recommendations and decisions, which are executed by the Director according to Art. 14(3).

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency.



PE404.630v01-00 24/69 AM\716580BG.doc

BG

Изменение 221
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите дава 
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

2. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

Or. en

Обосновка

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 222
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите дава 
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

2. Съветът на регулаторите дава 
съгласието си относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

Or. en

Обосновка

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s 
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appointment given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 223
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите дава
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

2. Съветът на регулаторите одобрява 
кандидата за директор в съответствие с 
член 10, параграф 1 и член 13, параграф
2. Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

Or. de

Обосновка

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s 
appointment, given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 224
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите дава
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

2. Съветът на регулаторите одобрява 
кандидата за директор в съответствие с 
член 10, параграф 1 и член 13, параграф 
2. Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

Or. de
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Обосновка

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s 
appointment, given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът на регулаторите дава 
становище относно кандидата за 
директор в съответствие с член 10, 
параграф 1 и член 13, параграф 2. 
Съветът взема това решение с 
мнозинство от три-четвърти от своите 
членове.

2. Съветът на регулаторите предлага на 
Европейския парламент списък от 
минимум два и максимум три 
кандидата за директор в съответствие с 
член 13, параграф 2. Съветът взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти 
от своите членове.

Or. en

Обосновка

In order to balance the powers within the current structure of the Agency the list of two to 
three candidates is proposed by the Board of Regulators and not by the Commission. The 
European Parliament will then vote on the Director's nomination.

Изменение 226
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Директор

1. Агенцията се ръководи от 
директор, който е независим при 
изпълнението на своите задължения.
Без да засяга съответните 
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правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито 
търси, нито приема каквито и да е 
инструкции, от което да е 
правителство или който и да е орган.
2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след 
покана за изразяване на интерес.
Преди назначаването избраният от 
управителния съвет кандидат може 
да бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред 
неговите членове.
3. Мандатът на директора е пет 
години. Комисията прави оценка през 
деветте месеца, предшестващи 
изтичането на този период. При 
оценката Комисията разглежда по-
специално:
а) резултатите от работата на 
директора;
б) задълженията на Агенцията и 
изискванията през следващите 
години.
4. Управителният съвет, действащ 
по предложение на Комисията, 
вземайки предвид доклада за оценка и 
само в случаите, когато това може 
да се обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три 
години.
5. Управителният съвет информира 
Европейския парламент за 
намерението си да удължи мандата 
на директора. През последния месец 
преди изтичането на неговия или 
нейния мандат, директорът може да 
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бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред 
неговите членове.
6. Ако мандатът не бъде удължен, 
директорът остава на поста си до 
назначаването на неговия или нейния 
заместник.
7. Директорът може да бъде 
отстранен от поста си единствено с 
решение на управителния съвет след 
консултиране със Съвета на 
регулаторите. Управителният съвет 
взема това решение с мнозинство от 
три четвърти от своите членове.
8. Европейският парламент или 
Съветът могат да поискат 
директора на Агенцията да докладва 
за изпълнението на своите задачи.

Or. fr

Изменение 227
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който е независим при изпълнението 
на своите задължения. Без да засяга 
съответните правомощия на
Комисията, управителния съвет и 
Съвета на регулаторите, директорът 
нито търси, нито приема каквито и да е 
инструкции, от което да е правителство 
или който и да е орган.

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който действа в съответствие с 
решенията, приети от Съвета на 
регулаторите. Без да засяга 
съответните правомощия на 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции 
от Комисията, което да е правителство 
или който и да е орган.

Or. en
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Обосновка

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision making body of the Agency, for regulatory 
matters. It should be clarified that the Director must not seek or accept any instruction from 
the Commission as well.

Изменение 228
Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който е независим при изпълнението 
на своите задължения. Без да засяга 
съответните правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции, 
от което да е правителство или който и 
да е орган.

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който действа в съответствие с 
решенията, приети от Съвета на 
регулаторите. Без да засяга 
съответните правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции, 
от което да е правителство или който и 
да е орган.

Or. en

Обосновка

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision making body of the Agency for regulatory 
matters.

Изменение 229
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който е независим при изпълнението 

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който действа в съответствие с 
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на своите задължения. Без да засяга 
съответните правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции, 
от което да е правителство или който и 
да е орган.

решенията, приети от Съвета на 
регулаторите. Без да засяга 
съответните правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции, 
от което да е правителство или който и 
да е орган.

Or. en

Обосновка

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision making body of the Agency, for regulatory 
matters.

Изменение 230
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който е независим при изпълнението на 
своите задължения. Без да засяга 
съответните правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции, 
от което да е правителство или който и 
да е орган. 

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който при изпълнението на своите 
задължения действа в съответствие с 
решенията, приети от Съвета на 
регулаторите. Без да засяга 
съответните правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции, 
от което да е правителство или който и 
да е орган.

Or. de

Обосновка

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision- making body of the Agency for regulatory 
matters.
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Изменение 231
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който е независим при изпълнението на 
своите задължения. Без да засяга 
съответните правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции, 
от което да е правителство или който и 
да е орган.

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който при изпълнението на своите 
задължения действа в съответствие с 
решенията, приети от Съвета на 
регулаторите. Без да засяга 
съответните правомощия на Комисията, 
управителния съвет и Съвета на 
регулаторите, директорът нито търси, 
нито приема каквито и да е инструкции, 
от което да е правителство или който и 
да е орган.

Or. de

Обосновка

The Director should execute his/her tasks in accordance with decisions adopted by the Board 
of Regulators, which should be the only decision-making body of the Agency for regulatory 
matters.

Изменение 232
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който е независим при изпълнението
на своите задължения. Без да засяга 
съответните правомощия на 
Комисията, управителния съвет и 
Съвета на регулаторите, директорът 
нито търси, нито приема каквито и да е 
инструкции, от което да е правителство 

1. Агенцията се ръководи от директор, 
който действа в съответствие с 
решенията, приети от Съвета на 
регулаторите. Без да засяга 
съответните роли на  управителния 
съвет и Съвета на регулаторите по 
отношение на задачите на 
директора, директорът нито търси, 
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или който и да е орган. нито приема каквито и да е инструкции 
от което да е правителство или който и 
да е орган.

Or. en

Изменение 233
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове.

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет след получаване на 
съгласие от страна на Съвета на 
регулаторите въз основа на заслуги, 
както и на умения и опит, от списък с 
поне трима кандидата, предложени от 
Комисията след публична покана за 
изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове.

Or. en

Изменение 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член  13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 

2. Директорът се назначава от 
Европейския парламент въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, 
свързани с енергийния сектор, от 
списък с най-малко двама и най-много 
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за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителния съвет кандидат може 
да бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред 
неговите членове.

трима кандидати, предложени от 
Съвета на регулаторите след покана 
за изразяване на интерес.

Or. en

Обосновка

In order to balance the powers within the current structure of the Agency the list of two to 
three candidates is proposed by the Board of Regulators and not by the Commission. The 
European Parliament will then vote on the Director's nomination.

Изменение 235
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове.

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, 
свързани с енергийния сектор, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес и след 
поискване на одобрението на Съвета 
на регулаторите. Преди назначаването 
избраният от управителния съвет 
кандидат може да бъде поканен да 
направи изявление пред компетентния 
комитет на Европейския парламент и да 
отговори на поставените въпроси пред 
неговите членове.

Or. en
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Изменение 236
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред неговите 
членове. 

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит в 
областта на енергетиката, от списък 
с поне двама кандидати, предложени от 
Комисията, след одобрение от Съвета 
на регулаторите. Преди назначаването 
избраният от управителния съвет 
кандидат може да бъде поканен да 
направи изявление пред 
компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред неговите 
членове. 

Or. ro

Обосновка

The Board of Energy Regulators is in the best position to verify the experience and skills of 
candidates from the world of energy applying for the post of Director of the Agency.

Изменение 237
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителния съвет кандидат може да 

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес и след 
поискване на одобрението на Съвета 
на регулаторите. Преди назначаването 
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бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на поставените 
въпроси пред неговите членове.

избраният от управителния съвет 
кандидат може да бъде поканен да 
направи изявление пред компетентния 
комитет на Европейския парламент и да 
отговори на поставените въпроси пред 
неговите членове.

Or. en

Обосновка

There should be a clearly defined formal role of the Board of Regulators in the Director’s 
appointment given that he manages the Agency.

Изменение 238
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
заслуги, както и на умения и опит, от 
списък с поне двама кандидата, 
предложени от Комисията след покана 
за изразяване на интерес. Преди 
назначаването избраният от 
управителният съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори
на поставените въпроси пред неговите 
членове.

2. Директорът се назначава от 
управителния съвет въз основа на 
умения и опит, от списък с поне 
петима кандидати, предложени от 
Комисията след покана за изразяване на 
интерес. Преди назначаването 
избраният от управителният съвет 
кандидат прави изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и отговаря на поставените 
въпроси пред неговите членове. 
Европейският парламент има право 
да наложи вето на назначаването на 
кандидата.

Or. de

Обосновка

To enhance both the role of the European Parliament and the agency's independence.
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Изменение 239
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 13 – параграфи 3 - 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на директора е пет години. 
Комисията прави оценка през деветте 
месеца, предшестващи изтичането на 
този период. При оценката Комисията 
разглежда по-специално:

(Не се отнася до българския текст.)

д) резултатите от работата на директора;
е) задълженията на Агенцията и 
изискванията през следващите години. 
4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада за оценка и 
становището на Съвета на 
регулаторите по тази оценка, и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

Or. en

Изменение 240
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, действащ 
по предложение на Комисията, 
вземайки предвид доклада за оценка и 
само в случаите, когато това може 
да се обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 

заличава се
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еднократно за не повече от три 
години.

Or. de

Обосновка

To enhance the agency's independence.

Изменение 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, действащ 
по предложение на Комисията, 
вземайки предвид доклада за оценка и 
само в случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

4. Европейският парламент, след 
като се консултира със Съвета на 
регулаторите и с управителния 
съвет, вземайки предвид доклада за 
оценка и само в случаите, когато това 
може да се обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години. 

Or. en

Обосновка

The European Parliament may extend once the term of office of the Director after having 
consulted the Administrative Board and the Board of Regulators. The Commission's 
evaluation report should also be taken into account when such a decision has to be taken.

Изменение 242
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, действащ по 4. Управителният съвет, действащ по 
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предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада и след като се 
консултира със Съвета на 
регулаторите и най-внимателно 
разгледа становището му, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

Or. en

Обосновка

The Board of Regulators should be consulted for the extension of the term of the Director and 
the Director’s possible removal.

Изменение 243
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада и след като се 
консултира със Съвета на 
регулаторите и най-внимателно 
разгледа становището му, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

Or. en

Обосновка

The Board of Regulators should be consulted for the extension of the term of the Director.
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Изменение 244
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията и след 
изслушване и задълбочено обсъждане 
на становището на Съвета на 
регулаторите, вземайки предвид 
доклада за оценка и само в случаите, 
когато това може да се обоснове със 
задълженията и изискванията на 
Агенцията, може да удължи мандата на 
директора еднократно за не повече от 
три години.

Or. de

Обосновка

The Board of Regulators should be consulted about any extension of the Director's term of 
office.

Изменение 245
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията, вземайки 
предвид доклада за оценка и само в 
случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, може да 
удължи мандата на директора 
еднократно за не повече от три години.

4. Управителният съвет, действащ по 
предложение на Комисията и след 
изслушване и задълбочено обсъждане 
на становището на Съвета на 
регулаторите, вземайки предвид 
доклада за оценка и само в случаите, 
когато това може да се обоснове със 
задълженията и изискванията на 
Агенцията, може да удължи мандата на 
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директора еднократно за не повече от 
три години.

Or. de

Обосновка

The Board of Regulators should be consulted about any extension of the Director's term of 
office.

Изменение 246
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет информира 
Европейския парламент за 
намерението си да удължи мандата 
на директора. През последния месец 
преди изтичането на неговия или 
нейния мандат, директорът може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори
на поставените въпроси пред 
неговите членове.

заличава се

Or. de

Обосновка

To enhance the independence of the agency.
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Изменение 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет информира 
Европейския парламент за 
намерението си да удължи мандата 
на директора. През последния месец 
преди изтичането на неговия или 
нейния мандат, директорът може да 
бъде поканен да направи изявление 
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на поставените въпроси пред 
неговите членове.

заличава се

Or. en

Обосновка

It is the role of the European Parliament to decide on the extension of the term of office of the 
Director after having consulted the Administrative Board and the Board of Regulators.

Изменение 248
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако мандатът не бъде удължен, 
директорът остава на поста си до 
назначаването на неговия или нейния 
заместник.

6. 6. Директорът остава на поста си до 
назначаването на неговия или нейния 
заместник.

Or. de

Обосновка

To enhance the credibility of the agency.
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Изменение 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след 
консултиране със Съвета на 
регулаторите. Управителният съвет
взема това решение с мнозинство от 
три-четвърти от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
Европейския парламент след 
получаване на съгласието на Съвета на 
регулаторите. Европейският 
парламент взема това решение с 
мнозинство от две трети от своите 
членове.

Or. en

Обосновка

It is the role of the European Parliament to decide on the removal of the Director after having 
the assent of the Board of Regulators. This decision will be taken by a two-third majority 
only.

Изменение 250
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след получаване на 
съгласието на Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три четвърти 
от своите членове.

Or. en
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Изменение 251
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след получаване на 
съгласието на Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три четвърти 
от своите членове.

Or. en

Обосновка

The Board of Regulators should be consulted for the extension of the term of the Director and 
the Director’s possible removal.

Изменение 252
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след получаване на 
съгласието на Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три четвърти 
от своите членове.

Or. en

Обосновка

This sets out the requirement that the Board of Regulators provides its assent before the 
appointment of the Director. Equally this should be applicable to his removal from office.
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Изменение 253
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти 
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет и с 
предварителното съгласие на Съвета 
на регулаторите. Управителният съвет 
взема това решение с мнозинство от 
три-четвърти от своите членове.

Or. de

Обосновка

An earlier amendment stipulated that the Board of Regulators should provide its assent 
before the appointment of the Director; the same should apply to his/her removal from office.

Изменение 254
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти 
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет и с 
предварителното съгласие на Съвета 
на регулаторите. Управителният съвет 
взема това решение с мнозинство от 
три-четвърти от своите членове.

Or. de
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Обосновка

An earlier amendment stipulated that the Board of Regulators should provide its assent 
before the appointment of the Director; the same should apply to his/her removal from office.

Изменение 255
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след получаване на 
съгласието на Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три четвърти 
от своите членове.

Or. en

Изменение 256
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет със съгласието на
Съвета на регулаторите. Управителният 
съвет взема това решение с мнозинство 
от три четвърти от своите членове.

Or. en

Обосновка

There should be a clearly defined formal role for the Board of Regulators in the Director’s 
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removal, given that the Director manages the Agency and adopts the opinions, 
recommendations and decisions of the Agency.

Изменение 257
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране 
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти 
от своите членове.

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране 
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три-четвърти 
от гласовете на своите членове. 

Or. de

Обосновка

To ensure consistency with a previous amendment.

Изменение 258
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на
управителния съвет след консултиране 
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от три 
четвърти от своите членове. 

7. Директорът може да бъде отстранен 
от поста си единствено с решение на 
управителния съвет след консултиране 
със Съвета на регулаторите. 
Управителният съвет взема това 
решение с мнозинство от две трети от 
присъстващите членове. 

Or. ro
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Обосновка

Article 9(4) states that decisions of the Administrative Board shall be adopted by a majority 
of two-thirds of the members present.

Изменение 259
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Европейският парламент или 
Съветът могат да поискат 
директора на Агенцията да докладва 
за изпълнението на своите задачи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Art. 13(8) is deleted as the accountability of the Agency is ensured via Art. 11(6) (new).

Изменение 260
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Задачи на директора

1. Директорът отговаря за 
представляването на Агенцията и 
нейното управление.
2. Директорът подготвя дейността 
на управителния съвет. Той или тя 
участва без право на глас в работата 
на управителния съвет.
3. Директорът приема становищата, 
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препоръките и решенията по членове 
5, 6, 7, и 8 след получаване на 
съгласието на Съвета на 
регулаторите. 
4. Директорът отговаря за 
прилагането на годишната работна 
програма на Агенцията под 
ръководството на Съвета на 
регулаторите и под 
административния контрол на 
управителния съвет.
5. Директорът предприема всички 
необходими мерки, а именно 
приемането на вътрешни 
административни инструкции и 
публикуването на уведомления, за да 
осигури функционирането на 
Агенцията в съответствие с 
настоящия регламент.
6. Всяка година директорът подготвя 
проект за работна програма на 
Агенцията за следващата година и я 
представя на Съвета на регулаторите 
и Комисията до 30 юни на текущата 
година.
7. Директорът прави предварителен 
разчет за приходите и разходите на 
Агенцията в съответствие с член 20 
и изпълнява нейния бюджет в 
съответствие с член 21.
8. Всяка година директорът подготвя 
проект за годишен доклад с част 
относно регулаторните дейности на 
Агенцията и част относно 
финансовите и административните 
въпроси.
9. По отношение на персонала на 
Агенцията, директорът упражнява 
правомощията по член 25, параграф 3.

Or. fr
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Изменение 261
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Директорът приема становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8 след получаване на съгласието
на Съвета на регулаторите.

3. Директорът изпълнява становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8, след приемането им от
Съвета на регулаторите в 
съответствие с член 12, параграф 1. 

Or. en

Обосновка

The Director should be required to execute the opinions, recommendations and most 
importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into 
effect.

Изменение 262
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Директорът приема становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8 след получаване на съгласието
на Съвета на регулаторите.

3. Директорът приема становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8, получили съгласието на 
Съвета на регулаторите.

Or. en
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Изменение 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Директорът приема становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8 след получаване на съгласието 
на Съвета на регулаторите.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

The Director should be obligated to adopt the opinions, recommendations and most 
importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into 
effect.

Изменение 264
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Директорът приема становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8 след получаване на съгласието 
на Съвета на регулаторите. 

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

Demarcation of competences.
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Изменение 265
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Директорът приема становищата, 
препоръките и решенията по членове 5, 
6, 7, и 8 след получаване на съгласието 
на Съвета на регулаторите.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

The Director should be obligated to adopt the opinions, recommendations and most 
importantly, the decisions of the Board of Regulators, so that in practice they can come into 
effect.

Изменение 266
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всяка година директорът подготвя 
проект за работна програма на 
Агенцията за следващата година и я 
представя на Съвета на регулаторите и 
Комисията до 30 юни на текущата 
година.

6. Всяка година директорът подготвя 
проект за работна програма на 
Агенцията за следващата година и, след 
нейното приемане от управителния 
съвет и след като е била представена 
за сведение на Съвета на регулаторите,
я представя на компетентната 
комисия на Европейския парламент и 
на Комисията до 30 септември на 
текущата година.

Or. ro

Обосновка

The work programme should be approved and adopted by the Administrative Board and 
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submitted to the Commission and to the competent EP committee.

Изменение 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всяка година директорът подготвя 
проект за работна програма на 
Агенцията за следващата година и я 
представя на Съвета на регулаторите и 
Комисията до 30 юни на текущата 
година.

6. Всяка година директорът подготвя 
проект за работна програма на 
Агенцията за следващата година и я 
представя на Съвета на регулаторите, 
Европейския парламент и Комисията 
до 30 юни на текущата година.

Or. en

Обосновка

It is important to have a democratic check on the work programmes of the Agency.

Изменение 268
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Постоянна група на 

заинтересованите от  пазара страни
1. Директорът създава постоянна 
група на заинтересованите от пазара 
страни, състояща се от експерти, 
представляващи съответните 
заинтересовани страни, по-специално 
от областта на производството, 
снабдяването, търговията и 
експлоатацията на 
разпределителната система, а така 
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също от академични експерти, 
работещи в подобни сфери. 
Директорът определя процедурите 
относно броя, състава, 
назначаването на членовете и 
дейността на групата.
2. Групата се председателства от 
директора. Мандатът на членовете й 
е две години и половина. Членовете на 
групата не може да бъдат членове на 
управителния съвет и на Съвета на 
регулаторите.
3. Представители на Комисията 
имат право да присъстват на 
заседанията и да вземат участие в 
работата на групата. 
4. Групата съветва директора при 
изпълнението на неговите 
задължения съгласно настоящия 
регламент, при изготвянето на 
предложения за съответните части 
на работната програма на 
Агенцията, както и при осигуряване 
на комуникация със 
заинтересованите страни по всички 
въпроси, отнасящи се до работната 
програма.

Or. en

Обосновка

To ensure the development of sound technical and market rules, market participants should 
be closely associated to the work of the Agency.

Изменение 269
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 14 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14б
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Постоянна група на потребителите
1. Директорът създава постоянна 
група на потребителите, която се 
състои от представители на 
потребителите. Директорът 
определя процедурите относно броя, 
състава, назначаването на членовете 
и дейността на групата.
2. Групата се председателства от 
директора. Мандатът на членовете й 
е две години и половина. Членовете на 
групата не може да бъдат членове на 
управителния съвет и на Съвета на 
регулаторите.
3. Представители на Комисията 
имат право да присъстват на 
заседанията и да вземат участие в 
работата на групата. 
4. Групата съветва директора при 
изпълнението на неговите 
задължения съгласно настоящия 
регламент, при изготвянето на 
предложения за съответните части 
на работната програма на 
Агенцията, както и при осигуряване 
на комуникация с потребителите по 
всички въпроси, отнасящи се до 
работната програма. Групата 
осигурява подходяща защита на 
интересите на потребителите на 
европейско равнище и отговаря за 
предоставяне на консултации, 
информация и представителство на 
потребителски организации. Групата 
подпомага Комисията и 
националните регулаторни агенции 
при мониторинга на ефективността 
на мерките по отношение на 
енергийната бедност и на 
прилагането на тарифната система 
в Държавите-членки.

Or. en
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Обосновка

To ensure the protection of consumers' interests consumers' representatives should be closely 
associated to the work of the Agency. Permanent Consumers' Group should be established 
separately from Permanent Market Stakeholders Group, in order to ensure that consumers 
are as well represented as market players.

Изменение 270
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Апелативният съвет се състои от 
шест члена и шест заместника, 
избрани измежду настоящи и бивши 
висши служители на националните 
регулаторни органи, органите по защита 
на конкуренцията или други 
национални или общностно
институции, които имат съответен опит 
в енергийния сектор. Апелативният 
съвет избира своя председател. 
Решенията на Апелативния съвет се 
приемат с квалифицирано мнозинство 
от поне четири от неговите шест
члена. Апелативният съвет се свиква, 
когато е необходимо.

1. Апелативният съвет се състои от 
четирима членове и четирима
заместници от различни държави-
членки и избрани измежду настоящи и 
бивши висши служители на 
националните регулаторни органи, 
органите по защита на конкуренцията 
или други национални или общностни
институции, които имат съответен опит 
в енергийния сектор. Апелативният 
съвет избира своя председател. 
Решенията на Апелативния съвет се 
приемат с квалифицирано мнозинство 
от поне трима от неговите четирима
членове. Апелативният съвет се свиква, 
когато е необходимо.

Or. ro

Обосновка

The Board of Appeal must consist of an optimum number of members in order to fulfil the 
tasks and responsibilities specified in the Regulation. The eight members (four full and four 
alternate members) should be from different Member States, with a view to ensuring a 
balanced representation of Member States and maximum transparency.
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Изменение 271
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение на Комисията, следващо 
покана за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 
регулаторите.

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение, съгласувано между 
Съвета и Комисията, следващо покана 
за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 
регулаторите.

Or. de

Обосновка

To enhance the agency's independence.

Изменение 272
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по
предложение на Комисията, следващо 
покана за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 
регулаторите.

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет на 
основата на предложение на 
Комисията и Европейския парламент, 
следващо покана за изразяване на 
интерес след консултация със Съвета на 
регулаторите.

Or. en

Обосновка

In line with the amendment to Article 9(1), Parliament should also have a role in the 
appointment of the Board of Appeal.
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Изменение 273
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение на Комисията, следващо 
покана за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 
регулаторите. 

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от Европейския парламент
по предложение на Комисията, 
следващо покана за изразяване на 
интерес след консултация с Мрежата
на регулаторите.

Or. fr

Изменение 274
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение на Комисията, следващо 
покана за изразяване на интерес след 
консултация със Съвета на 
регулаторите.

2. Членовете на Апелативния съвет се 
назначават от управителния съвет по 
предложение на Комисията, следващо 
публична покана за изразяване на 
интерес след консултация със Съвета на 
регулаторите.

Or. en

Обосновка

A recital could state that in the interest of continuity the appointment or renewal of the 
members of the Board of Appeal should allow for partial replacement of the Board.
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Изменение 275
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е пет години. Този 
мандат може да бъде подновяван. 
Членовете на Апелативния съвет са 
независими при вземането на решенията 
си; те не могат да бъдат обвързани от 
никакви инструкции. Те не могат да 
изпълняват никакви други функции в 
Агенцията, нейния управителен 
съвет или нейния Съвет на 
регулаторите. Членовете на 
Апелативния съвет не могат да 
бъдат отстранени от техните 
постове по време на техния мандат, 
освен ако не е установено виновно 
извършване на сериозно нарушение, и 
управителният съвет взема решение 
за такова действие след консултиране 
със Съвета на регулаторите.

3. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е пет години. Този 
мандат може да бъде подновяван. 
Членовете на Апелативния съвет са 
независими при вземането на решенията 
си; те не могат да бъдат обвързани от 
никакви инструкции. 

Or. fr

Изменение 276
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е пет години. Този 
мандат може да бъде подновяван.
Членовете на Апелативния съвет са 
независими при вземането на решенията 
си; те не могат да бъдат обвързани от 
никакви инструкции. Те не могат да 
изпълняват никакви други функции в 

3. Мандатът на членовете на 
Апелативния съвет е шест години. 
Членовете на Апелативния съвет са 
независими при вземането на решенията 
си; те не могат да бъдат обвързани от 
никакви инструкции. Те не могат да 
изпълняват никакви други функции в 
Агенцията, нейния управителен съвет 
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Агенцията, нейния управителен съвет 
или нейния Съвет на регулаторите. 
Членовете на Апелативния съвет не 
могат да бъдат отстранени от техните 
постове по време на техния мандат, 
освен ако не е установено виновно 
извършване на сериозно нарушение, и 
управителният съвет взема решение за 
такова действие след консултиране със 
Съвета на регулаторите.

или нейния Съвет на регулаторите. 
Членовете на Апелативния съвет не 
могат да бъдат отстранени от техните 
постове по време на техния мандат, 
освен ако не е установено виновно 
извършване на сериозно нарушение, и 
управителният съвет взема решение за 
такова действие след консултиране със 
Съвета на регулаторите.

Or. de

Обосновка

To enhance the agency's independence.

Изменение 277
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Агенцията не успее да вземе 
решение, може да бъде заведено дело 
за неправомерно бездействие пред 
Първоинстанционния съд или Съда на 
Европейските общности в 
съответствие с член 232 от Договора.

заличава се

Or. fr

Изменение 278
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията се задължава да 
предприеме необходимите мерки, за да 

3. Мрежата на регулаторите се 
задължава да предприеме необходимите 
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спази решението на 
Първоинстанционния съд или на Съда 
на Европейските общности.

мерки, за да спази решението на 
Първоинстанционния съд или на Съда 
на Европейските общности.

Or. fr

Изменение 279
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доброволни вноски от държавите-
членки или от техните регулаторни 
органи;

заличава се

Or. en

Обосновка

Point c) must be deleted in order to guarantee a real transparency and independence of the 
Agency.

Изменение 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доброволни вноски от държавите-
членки или от техните регулаторни 
органи;

в) ресурси, обединени от 
националните регулаторни органи за 
тяхното сътрудничество на равнище 
ЕС;

Or. en

Обосновка

In order to guarantee the full autonomy and independence of the Agency, it must be granted 
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an autonomous budget. Consequently, it must be avoided that the Member States contribute in 
a different and voluntary manner.

Изменение 281
Lena Ek

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доброволни вноски от държавите-
членки или от техните регулаторни 
органи;

в) доброволни вноски от държавите-
членки или от техните регулаторни 
органи, както е посочено в член 10, 
параграф 6;

Or. en

Обосновка

A recital could state that in the interest of continuity the appointment or renewal of the 
members of the Board of Appeal should allow for partial replacement of the Board.

Изменение 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всички предложени алтернативни 
методи на финансиране, главно чрез 
такса върху потоците от 
електроенергия и газ;

Or. en

Обосновка

In order to guarantee the full autonomy and independence of the Agency, it must be granted 
an autonomous budget. Consequently, the Agency should have the possibility to find out 
alternative financing methods.
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Изменение 283
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 15 февруари всяка 
година, директорът съставя 
предварителен проектобюджет, 
покриващ оперативните разходи и 
работната програма, очаквани за 
следващата финансова година, и го 
внася в управителния съвет, заедно с 
неокончателно щатно разписание. Всяка 
година управителният съвет, въз основа 
на проект, изготвен от директора, 
изготвя бюджетна прогноза за 
приходите и разходите на Агенцията за 
следващата финансова година. Тази 
прогноза, която включва проект за 
щатно разписание, се предоставя от 
управителния съвет на Комисията най-
късно до 31 март. Преди приемането 
на прогнозата, проектът, изготвен 
от директора се предоставя на 
Съвета на регулаторите, който може 
да даде становище по него.

1. Най-късно до 15 февруари всяка 
година, директорът съставя 
предварителен проектобюджет, 
покриващ оперативните разходи и 
работната програма, очаквани за 
следващата финансова година, и го 
внася в управителния съвет на 
мрежата, заедно с неокончателно 
щатно разписание. Всяка година 
управителният съвет, въз основа на 
проект, изготвен от директора, изготвя 
бюджетна прогноза за приходите и 
разходите за следващата финансова 
година. Тази прогноза, която включва 
проект за щатно разписание, се 
предоставя от управителния съвет на 
Комисията най-късно до 31 март. 

Or. fr

Изменение 284
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бюджетният орган приема плана 
за наличния състав на Агенцията.

заличава се

Or. fr
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Изменение 285
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Персонал

1. За служителите на Агенцията се 
прилага Правилникът за 
длъжностните лица на Европейските 
общности, Условията за работа на 
други служители на Европейските 
общности и правилата, приети 
съвместно от институциите на 
Европейската общност за целите на 
тяхното прилагане.
2. Съвместно с Комисията, 
управителният съвет приема 
необходимите разпоредби за 
прилагането в съответствие с член 
110 от Правилника за длъжностните 
лица на Европейските общности. 3.
3. По отношение на своя персонал 
Агенцията упражнява 
правомощията, които са 
предоставени на назначаващия орган 
с Правилника за длъжностните лица 
на Европейските общности, и на 
органа, упълномощен да сключва 
трудовите договори с Условията за 
работа на другите служители на 
Европейските общности.
4. Управителният съвет може да 
приема разпоредби, за да позволи 
национални експерти от държавите-
членки да бъдат командировани на 
работа в Агенцията.

Or. fr
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Изменение 286
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За служителите на Агенцията се 
прилага Правилникът за длъжностните 
лица на Европейските общности, 
Условията за работа на други служители 
на Европейските общности и правилата, 
приети съвместно от институциите на 
Европейската общност за целите на 
тяхното прилагане.

1. За служителите на Агенцията се 
прилага Правилникът за длъжностните 
лица на Европейските общности, 
Условията за работа на други служители 
на Европейските общности и правилата, 
приети съвместно от институциите на 
Европейската общност за целите на 
тяхното прилагане. В съответствие с 
член 13, параграф 1, прилагането на 
Правилника за длъжностните лица 
не нарушава изключителните 
правомощия на управителния съвет и 
на Съвета на регулаторите по 
отношение на указанията за 
директора.

Or. en

Обосновка

In line with the amendment to Article 13(1), it should be clarified that the independence of the 
Director from the Commission must not be compromised by the application of the Staff 
regulations.

Изменение 287
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Личната финансова и 
дисциплинарна отговорност на 
нейните служители по отношение на 
Агенцията се управлява от 
съответните правила, прилагани по 
отношение на персонала на 

заличава се
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Агенцията.

Or. fr

Изменение 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Управителният съвет, Съветът 
на регулаторите и Апелативният
съвет публикуват на уебсайта на 
Агенцията поне дневния ред, 
съпътстващия информационен 
документ и протоколите от всички 
съответни заседания.

Or. en

Обосновка

Agendas and minutes of all Boards meetings should be published on the Agency's website 
within given time limits. Board members should have the right to publish dissenting opinions.

Изменение 289
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Участие на трети страни

Агенцията е отворена за участие на 
трети страни, които не са членки на 
Европейския съюз и които са 
сключили споразумения с Общността 
в този смисъл. Съгласно съответните 
разпоредби на тези споразумения, 
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следва да бъдат направени 
договорености, в които се определят 
по-специално характерът, обхватът 
и процедурните аспекти на 
заангажирането на тези държави в 
работата на Агенцията, 
включително разпоредби за 
финансовите вноски и персонала.

Or. de

Обосновка

The agency's remit should be confined to the internal market.

Изменение 290
Robert Goebbels

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Оценка

1. Комисията дава оценка на 
дейността на Агенцията. Тя обхваща 
резултатите, постигнати от 
Агенцията и нейните методи на 
работа по отношение на целта, 
мандата и задачите, определени с 
настоящия регламент и нейната 
годишна работна програма.
2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на 
Европейския парламент и на Съвета 
най-късно четири години след като
първият директор е встъпил в 
длъжност. След това Комисията 
дава доклад за оценка поне на всеки 
пет години.

Or. fr



AM\716580BG.doc 67/69 PE404.630v01-00

BG

Изменение 291
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно 
четири години след като първият 
директор е встъпил в длъжност. След 
това Комисията дава доклад за оценка 
поне на всеки пет години.

2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно 
четири години след като първият 
директор е встъпил в длъжност. След 
това Комисията дава доклад за оценка 
на всеки пет години, като също така 
представя средносрочен доклад за 
дейността след две години и 
половина.

Or. lt

Изменение 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно 
четири години след като първият 
директор е встъпил в длъжност. След 
това Комисията дава доклад за оценка 
поне на всеки пет години.

2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно три
години след като първият директор е 
встъпил в длъжност. След това 
Комисията дава доклад за оценка поне 
на всеки три години.

Or. en

Обосновка

The evaluation of this new Agency should be done at in a more regular basis.
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Изменение 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно 
четири години след като първият 
директор е встъпил в длъжност. След 
това Комисията дава доклад за оценка 
поне на всеки пет години.

2. Първият доклад за оценка се 
представя от Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета най-късно две
години след като първият директор е 
встъпил в длъжност. След това 
Комисията дава доклад за оценка поне 
на всеки пет години.

Or. de

Обосновка

The agency's work should be evaluated sooner rather than later.

Изменение 294
Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влизане в сила и временни разпоредби Влизане в сила, преходни разпоредби и 
изтичане на срока на действие

Or. de

Обосновка

A time limit should be set to ensure that the future development of the internal market in 
energy is taken into account.
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Изменение 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Срокът на действие на настоящия 
регламент изтича на 1 януари 2015 г.

Or. de

Обосновка

The agency's mandate should be subject to a time limit in line with the precepts of 'better 
regulation' policy. If its mandate needs to be extended, the Commission should draw up a 
separate proposal confirming the need for any such extension.
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