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Τροπολογία 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από τους επικεφαλής των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ή τον εκπρόσωπό 
τους σύμφωνα με την οδηγία 2003/54/ΕΚ 
και την οδηγία 2003/55/ΕΚ, καθώς και 
από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνον ένας 
εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή γίνεται δεκτός 
στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση εισάγεται για να εξασφαλίζεται εκπροσώπηση των ρυθμιστικών αρχών των 
κρατών μελών στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο στο αρμόζον επίπεδο. Αντικατοπτρίζει επίσης την 
απόφαση της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2003 για την ίδρυση της ευρωπαϊκής ομάδας 
ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (ERGEG), όπου σαφώς 
δηλώνεται ότι στα μέλη της ERGEG πρέπει να περιλαμβάνονται οι επικεφαλής των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για το πεδίο του φυσικού 
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και της ρύθμισης του φυσικού αερίου.

Τροπολογία 183
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από τους επικεφαλής των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ή τον εκπρόσωπό 
τους σύμφωνα με την οδηγία 2003/54/ΕΚ 
και την οδηγία 2003/55/ΕΚ, καθώς και 
από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής 
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της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος.

χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνον ένας 
εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή γίνεται δεκτός 
στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση όσον αφορά τη σύνθεση εισάγεται για να εξασφαλίζεται εκπροσώπηση των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο στο αρμόζον επίπεδο 
(επικεφαλής). Αντικατοπτρίζει επίσης τη διατύπωση στην απόφαση της Επιτροπής της 11ης 
Νοεμβρίου 2003 για την ίδρυση της ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική 
ενέργεια και το φυσικό αέριο (ERGEG), όπου σαφώς δηλώνεται ότι στα μέλη της ERGEG 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών οι 
οποίες είναι αρμόδιες για το πεδίο του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και της 
ρύθμισης του φυσικού αερίου.

Τροπολογία 184
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από τους επικεφαλής των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ή τον εκπρόσωπό 
τους σύμφωνα με την οδηγία 2003/54/ΕΚ 
και την οδηγία 2003/55/ΕΚ, καθώς και 
από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνον ένας 
εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή γίνεται δεκτός 
στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση εισάγεται για να εξασφαλίζεται εκπροσώπηση των ρυθμιστικών αρχών των 
κρατών μελών στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο στο αρμόζον επίπεδο (επικεφαλής). Αντικατοπτρίζει 
επίσης τη διατύπωση στην απόφαση της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2003 για την ίδρυση 
της ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 
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(ERGEG), όπου σαφώς δηλώνεται ότι στα μέλη της ERGEG πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για το πεδίο 
του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και της ρύθμισης του φυσικού αερίου.

Τροπολογία 185
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από τους 
επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών των 
κρατών μελών ή τους εκπροσώπους τους 
σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας
2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 24α της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος μέλος, 
καθώς και από έναν αντιπρόσωπο της 
Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνον 
ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος από 
την εθνική ρυθμιστική αρχή γίνεται 
δεκτός στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση εισάγεται για να εξασφαλίζεται εκπροσώπηση των ρυθμιστικών αρχών των 
κρατών μελών στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο στο αρμόζον επίπεδο (επικεφαλής). Αντικατοπτρίζει 
επίσης τη διατύπωση στην απόφαση της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2003 για την ίδρυση 
της ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 
(ERGEG), όπου σαφώς δηλώνεται ότι στα μέλη της ERGEG πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για το πεδίο 
του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και της ρύθμισης του φυσικού αερίου.
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Τροπολογία 186
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο και έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος οι οποίοι 
υποδεικνύονται από το κράτος μέλος από 
το τρέχον προσωπικό των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και 
από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 187
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρυθμιστικό Συμβούλιο Ρυθμιστικό Δίκτυο

Or. fr

Τροπολογία 188
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 

Το Ρυθμιστικό Δίκτυο απαρτίζεται από 
έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών αρχών 
που αναφέρονται στο άρθρο 22α της 
οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 24α 
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24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος.

της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του 
Δικτύου.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διορίζουν έναν αναπληρωτή ανά κράτος 
μέλος. Οι αναπληρωτές συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις μόνον όταν αντικαθιστούν 
πραγματικό εκπρόσωπο.

Or. fr

Τροπολογία 189
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εκλέγει 
πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των 
μελών του. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά 
αυτοδικαίως τον πρόεδρο σε περίπτωση 
αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τα 
καθήκοντά του. Η διάρκεια της θητείας 
του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι 
δυόμισι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η θητεία του 
προέδρου και του αντιπροέδρου λήγει 
μόλις παύσουν να είναι μέλη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

2. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο εκλέγει πρόεδρο 
και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του. Ο 
αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτοδικαίως τον 
πρόεδρο σε περίπτωση αδυναμίας του 
τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και 
του αντιπροέδρου είναι δυόμισι έτη, με 
δυνατότητα ανανέωσης. Ωστόσο, σε κάθε 
περίπτωση, η θητεία του προέδρου και του 
αντιπροέδρου λήγει μόλις παύσουν να 
είναι μέλη του Ρυθμιστικού Δικτύου.

Or. fr

Τροπολογία 190
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
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του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

του. Οι ψήφοι των μελών του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου σταθμίζονται 
σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη 
διεξαγωγή ψηφοφορίας στο Συμβούλιο 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 205, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες ψηφοφορίας του Ρυθμιστικού Συμβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζουν εκείνους του 
Συμβουλίου, καθόσον η στάθμιση των ψήφων αντικατοπτρίζει καλύτερα σε ποίον βαθμό τα 
μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου επηρεάζονται από τις αποφάσεις που αυτό λαμβάνει.

Τροπολογία 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων. Οι ψήφοι 
σταθμίζονται κατά τον αυτόν τρόπο όπως 
και οι ψήφοι των μελών του Συμβουλίου 
δυνάμει του άρθρου 205, παράγραφος 2 
της Συνθήκης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς τόνωση της αποδοχής των αποφάσεων του οργανισμού.
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Τροπολογία 192
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων. Οι ψήφοι 
σταθμίζονται κατά τον αυτόν τρόπο όπως 
και οι ψήφοι των μελών του Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς τόνωση της αποδοχής του οργανισμού.

Τροπολογία 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με ειδική πλειοψηφία των μελών του.
Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει μία 
ψήφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία θα διευκολύνει τη διεργασία λήψεως 
αποφάσεων του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.
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Τροπολογία 194
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με απλή πλειοψηφία των μελών του. Κάθε 
μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει μία ψήφο.

Or. en

Τροπολογία 195
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των 
παρόντων μελών του. Κάθε μέλος ή 
αναπληρωτής διαθέτει μία ψήφο.

4. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

4. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του. Ο εσωτερικός 
κανονισμός ορίζει αναλυτικότερα τους 
κανόνες της ψηφοφορίας, κυρίως δε τους 
όρους αντιπροσώπευσης μέλους από άλλο 
μέλος, και , εφόσον είναι αναγκαίο, τους 
κανόνες για την απαρτία. Ο εσωτερικός 
κανονισμός μπορεί να προβλέπει ειδικές 
μεθόδους εργασίας για την εξέταση 
θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών περιφερειακής 
συνεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 196
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

3. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο αποφασίζει με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

Or. fr

Τροπολογία 197
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

4. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

Or. fr

Τροπολογία 198
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους 
μέλους και καμία δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
και με την επιφύλαξη του να ενεργούν τα 
μέλη του εξ ονόματος της ρυθμιστικής 
αρχής την οποία εκπροσωπούν το 
ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί ανεξάρτητα 
και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από 
καμία κυβέρνηση κράτους μέλους και 
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καμία δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 199
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους 
μέλους και καμία δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται με τον παρόντα 
κανονισμό, το Ρυθμιστικό Δίκτυο ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους 
μέλους και καμία δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση.

Or. fr

Τροπολογία 200
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
το ρυθμιστικό συμβούλιο ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους 
μέλους και καμία δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό 
το Ρυθμιστικό Συμβούλιο ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους 
μέλους και καμία ιδιωτική επιχείρηση.

Or. en
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Τροπολογία 201
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

6. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο ορίζει τον 
διευθυντή του, οργανώνει τη γραμματεία 
του, καταρτίζει τον προϋπολογισμό του 
και καθορίζει την έδρα του.

Or. fr

Τροπολογία 202
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον 
Πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να 
υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πρέπει να λογοδοτεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 203
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  6 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον 
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Πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να 
υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για υποβολή εκθέσεως που εισάγεται εξασφαλίζει ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
λογοδοτεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 204
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον 
Πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να 
υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλίσει ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λογοδοτεί στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 205
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον 
Πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να 
υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλίσει ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λογοδοτεί στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 206
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον 
Πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να 
υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλίσει ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λογοδοτεί στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 207
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον
Πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να 
υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων του.

Or. de



PE404.630v01-00 16/70 AM\716580EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλίσει ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λογοδοτεί στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 208
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον 
Πρόεδρο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου να 
υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλίσει ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λογοδοτεί στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 209
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Ο Πρόεδρος του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου Ενεργείας μπορεί να καλείται 
σε διάφορες περιπτώσεις να 
παρουσιασθεί ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος υποχρεούται 
επίσης να απευθύνεται στο Κοινοβούλιο 
τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο Ενεργείας  εκπροσωπεί τις ρυθμιστικές αρχές ενεργείας των κρατών 
μελών τηε Ένωσης και διαδραματίζει ρόλο κλειδί όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της 
Κοινότητας στον τομέα της ενεργείας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρός του χρειάζεται να 
επιδίδεται σε επί μονίμου βάσεως διάλογο στην πράξη με το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 210
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Καθήκοντα του ρυθμιστικού συμβουλίου

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 
προς τον Διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου.
2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί 
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Εκδίδει 
την εν λόγω γνωμοδότηση 
αποφασίζοντας με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.
3. Βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 4 
και του άρθρου 14 παράγραφος 6 και 
σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού 
που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 1, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών του 
Οργανισμού για το επόμενο έτος και το 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, προς 
έγκριση.
4. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τη 
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σχετική με τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες ανεξάρτητη ενότητα της 
ετήσιας έκθεσης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 10 και στο άρθρο 
14 παράγραφος 8.

Or. fr

Τροπολογία 211
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 
προς τον Διευθυντή, πριν εκδοθούν οι
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τις
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.
Ο Διευθυντής εκτελεί τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου, το οποίο, όσον 
αφορά την υπαγωγή σε ρυθμιστικές 
διατάξεις, πρέπει να είναι το μόνον 
όργανο λήψεως αποφάσεων του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο ως το μόνο όργανο λήψεως αποφάσεων του Οργανισμού εγκρίνει τις 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις οι οποίες εκτελούνται από τον Διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 14(3).
Πρέπει να είναι σαφής ο ορισμός του επίσημου ρόλου που διαδραματίζει το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο στον διορισμό του Διευθυντή δεδομένου ότι ο Διευθυντής έχει τη διαχείριση του 
Οργανισμού.
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Τροπολογία 212
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
προς τον Διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του προς τον Διευθυντή, 
πριν εκδοθούν οι γνώμες, συστάσεις και 
αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 
6, 7 και 8. Επιπλέον, το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς 
του, παρέχει καθοδήγηση στον Διευθυντή 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου. Ο Διευθυντής εκτελεί τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, 
το οποίο, όσον αφορά την υπαγωγή σε 
ρυθμιστικές διατάξεις, πρέπει να είναι το 
μόνον όργανο λήψεως αποφάσεων του 
Οργανισμού.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σαφής χάραξη αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
προς τον Διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του προς τον Διευθυντή, 
πριν εκδοθούν οι γνώμες, συστάσεις και 
αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 
6, 7 και 8. Επιπλέον, το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς 
του, παρέχει καθοδήγηση στον Διευθυντή 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
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τελευταίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμφωνεί με τα α καθήκοντα του Διευθυντή όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 
του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα με την παράγραφο 3 που ορίζει ότι ο Διευθυντής 
εκδίδει τις γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Τροπολογία 214
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
προς τον Διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του προς τον Διευθυντή, 
πριν εκδοθούν οι γνώμες, συστάσεις και 
αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 
6, 7 και 8. Επιπλέον, το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς 
του, παρέχει καθοδήγηση στον Διευθυντή 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 14(3), ο Διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις 
υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.



AM\716580EL.doc 21/70 PE404.630v01-00

EL

Τροπολογία 215
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
προς τον διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του προς τον διευθυντή, 
πριν εκδοθούν οι γνώμες, συστάσεις και 
αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 
6, 7 και 8. Επιπλέον, το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς 
του, παρέχει καθοδήγηση στον διευθυντή 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 14(3), ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις 
υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Τροπολογία 216
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
προς τον διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του προς τον διευθυντή, 
πριν εκδοθούν οι γνώμες, συστάσεις και 
αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 
6, 7 και 8. Επιπλέον, το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς 
του, παρέχει καθοδήγηση στον διευθυντή 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 14(3), ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις 
υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Τροπολογία 217
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
προς τον διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του προς τον διευθυντή, 
πριν εκδοθούν οι γνώμες, συστάσεις και 
αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 
6, 7 και 8. Επιπλέον, το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς 
του, παρέχει καθοδήγηση στον διευθυντή 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 14(3), ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις 
υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Τροπολογία 218
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 
προς τον διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 
σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3
προς τον διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
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καθοδήγηση στον διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

Or. en

Τροπολογία 219
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Εκδίδει 
την εν λόγω γνωμοδότηση 
αποφασίζοντας με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τον 
υποψήφιο διευθυντή, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1 και το άρθρο 13, 
παράγραφος 2. Λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 220
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Εκδίδει 
την εν λόγω γνωμοδότηση 
αποφασίζοντας με πλειοψηφία των τριών 

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τον 
υποψήφιο διευθυντή, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1 και το άρθρο 13, 
παράγραφος 2. Λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
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τετάρτων των μελών του. τετάρτων των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο ως το μόνο όργανο λήψεως αποφάσεων του Οργανισμού εγκρίνει τις 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις οι οποίες εκτελούνται από τον διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 14(3).

Πρέπει να είναι σαφής ο ορισμός του επίσημου ρόλου που διαδραματίζει το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο στον διορισμό του διευθυντή δεδομένου ότι ο διευθυντής έχει τη διαχείριση του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 221
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Εκδίδει 
την εν λόγω γνωμοδότηση 
αποφασίζοντας με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τον 
υποψήφιο διευθυντή, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1 και το άρθρο 13, 
παράγραφος 2. Λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.
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Τροπολογία 222
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Εκδίδει 
την εν λόγω γνωμοδότηση 
αποφασίζοντας με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τον 
υποψήφιο διευθυντή, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1 και το άρθρο 13, 
παράγραφος 2. Λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 223
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Λαμβάνει 
τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τον 
διορισμό υποψηφίου ως διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 
και το άρθρο 13, παράγραφος 2. Λαμβάνει 
τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
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καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 224
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Λαμβάνει 
τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τον 
υποψήφιο διευθυντή, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1 και το άρθρο 13, 
παράγραφος 2. Λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί 
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Λαμβάνει 
τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάλογο 
τουλάχιστον δύο και κατά μέγιστο τριών 
υποψηφίων για τον διορισμό διευθυντή
σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2.
Λαμβάνει τη σχετική απόφαση με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
μελών του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξισορροπηθούν οι εξουσίες εντός της τρέχουσας δομής του Οργανισμού ο πίνακας 
υποψηφίων προτείνεται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και όχι από την Επιτροπή. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει εν συνεχεία για τον διορισμό του διευθυντή.

Τροπολογία 226
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Διευθυντής

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.
2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και 
την πείρα του, από πίνακα τριών 
τουλάχιστον υποψηφίων, τους οποίους 
προτείνει η Επιτροπή μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της
3. Η θητεία του διευθυντή είναι 
πενταετής. Στη διάρκεια των εννέα 
τελευταίων μηνών της περιόδου αυτής η 
Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση με 
αντικείμενο ιδίως:
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(α) τις επιδόσεις του διευθυντή,
(β) τα καθήκοντα και τις ανάγκες του 
Οργανισμού κατά τα επόμενα έτη.
4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
στην οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την 
παράταση της θητείας του, ο διευθυντής 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.
6. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο 
διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο 
αντικαταστάτης του.
7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
η οποία λαμβάνεται κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
λαμβάνει τη σχετική απόφαση με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
μελών του.
8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από τον 
διευθυντή να υποβάλει έκθεση των 
πεπραγμένων του.

Or. fr
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Τροπολογία 227
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου ο διευθυντής δε ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα 
με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη 
των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ο 
διευθυντής δε ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες 
από την Επιτροπή, από καμία κυβέρνηση 
και κανέναν φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Διευθυντής εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις αποφάσεις που εγκρίνει το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, που πρέπει να είναι το μόνον όργανο λήψεως αποφάσεων του Οργανισμού για 
ρυθμιστικά θέματα. Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι ο διευθυντής δεν πρέπει να ζητεί ή να δέχεται 
οδηγίες ούτε από την Επιτροπή.

Τροπολογία 228
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα 
με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη 
των εξουσιών της Επιτροπής, του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν 
ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο Διευθυντής πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο, που πρέπει να είναι το μόνον όργανο λήψεως αποφάσεων του 
Οργανισμού για ρυθμιστικά θέματα.

Τροπολογία 229
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα 
με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη 
των εξουσιών της Επιτροπής, του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν 
ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Διευθυντής πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο, που πρέπει να είναι το μόνον όργανο λήψεως αποφάσεων του 
Οργανισμού για ρυθμιστικά θέματα.

Τροπολογία 230
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα 
με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη 
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εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.

των εξουσιών της Επιτροπής, του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν 
ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Διευθυντής πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο, που πρέπει να είναι το μόνον όργανο λήψεως αποφάσεων του 
Οργανισμού για ρυθμιστικά θέματα.

Τροπολογία 231
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα 
με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη 
των εξουσιών της Επιτροπής, του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν 
ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Διευθυντής πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις αποφάσεις που εγκρίνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο, που πρέπει να είναι το μόνον όργανο λήψεως αποφάσεων του 
Οργανισμού για ρυθμιστικά θέματα.
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Τροπολογία 232
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου ο διευθυντής δε ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα 
με τις γνώμες που διατυπώνει το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη 
των ρόλων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Ρυθμιστικού Συμβουλίου όσον 
αφορά τα καθήκοντα του διευθυντή, ο 
διευθυντής δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες 
από καμία κυβέρνηση και κανέναν φορέα.

Or. en

Τροπολογία 233
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, αφού το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο διατυπώσει τη 
σύμφωνη γνώμη του, με κριτήρια την αξία 
του, καθώς και τις δεξιότητες και την πείρα 
του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πριν να 
διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

Or. en
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Τροπολογία 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πριν διοριστεί, 
ο επιλεγόμενος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του στον τομέα της ενέργειας, από 
πίνακα τουλάχιστον δύο και κατ' 
ανώτατον τριών υποψηφίων, τους οποίους 
προτείνει το Ρυθμιστικό Συμβούλιο μετά 
από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξισορροπηθούν οι εξουσίες εντός της τρέχουσας δομής του Οργανισμού ο πίνακας 
υποψηφίων προτείνεται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και όχι από την Επιτροπή. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει εν συνεχεία για τον διορισμό του διευθυντή.

Τροπολογία 235
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να 

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του στον τομέα της ενέργειας, από 
πίνακα δύο τουλάχιστον υποψηφίων, τους 
οποίους προτείνει η Επιτροπή μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
αφού ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου. Πριν να 
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κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

Or. en

Τροπολογία 236
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πριν 
διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με κριτήρια την αξία του, καθώς 
και τις δεξιότητες και την πείρα του στον 
τομέα της ενέργειας, από πίνακα δύο
τουλάχιστον υποψηφίων, τους οποίους 
προτείνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη 
σύσταση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου 
Ενεργείας. Πριν να διοριστεί, ο επιλεγόμενος
από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει 
σε ερωτήσεις των μελών της.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο Ενεργείας είναι το πλέον κατάλληλο να επαληθεύει την εμπειρία και 
τις δεξιότητες υποψηφίων από τον τομέα της ενεργείας που υποβάλλουν αίτηση για τη θέση του 
διευθυντή του Οργανισμού.



AM\716580EL.doc 35/70 PE404.630v01-00

EL

Τροπολογία 237
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα δύο τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και αφού ζητηθεί η 
σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου. Πριν να διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφής ο ορισμός του επίσημου ρόλου που διαδραματίζει το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο στον διορισμό του διευθυντή δεδομένου ότι ο διευθυντής έχει τη διαχείριση του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 238
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια τις 
δεξιότητες και την πείρα του, από πίνακα 
τουλάχιστον πέντε υποψηφίων, τους 
οποίους προτείνει η Επιτροπή μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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ενδιαφέροντος. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο 
υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να 
προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών 
της.

Πριν να διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος 
προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και απαντά σε ερωτήσεις 
των μελών της. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα αρνησικυρίας 
στον διορισμό του υποψηφίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς τόνωση τόσο του ρόλου που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και της 
ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 239
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13, παράγραφοι 3 - 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία του διευθυντή είναι πενταετής.
Στη διάρκεια των εννέα τελευταίων μηνών 
της περιόδου αυτής η Επιτροπή διενεργεί 
αξιολόγηση με αντικείμενο ιδίως:

3. Η θητεία του διευθυντή είναι πενταετής.
Στη διάρκεια των εννέα τελευταίων μηνών 
της περιόδου αυτής, η Επιτροπή διενεργεί 
αποτίμηση με αντικείμενο ιδίως:

(ε) τις επιδόσεις του διευθυντή, (ε) τις επιδόσεις του διευθυντή,
(στ) τα καθήκοντα και τις ανάγκες του 
Οργανισμού κατά τα επόμενα έτη.

(στ) τα καθήκοντα και τις ανάγκες του 
Οργανισμού κατά τα επόμενα έτη.

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αποτίμησης και η γνώμη του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου σχετικά με αυτή την 
αποτίμηση, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

Or. en
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Τροπολογία 240
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
στην οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς τόνωση της ανεξαρτησίας του οργανισμού.

Τροπολογία 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
στην οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

4. Μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το Διοικητικό 
Συμβούλιο, στις οποίες λαμβάνεται υπόψη 
η έκθεση αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αφού προβεί σε διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παρατείνει άπαξ τη διάρκεια της θητείας του διευθυντή.
Όταν είναι να ληφθεί αυτή η απόφαση, πρέπει  επίσης να λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης που εκπονεί η Επιτροπή.

Τροπολογία 242
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, αφού διεξαγάγει 
διαβούλευση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
και λάβει πλήρως υπόψη του τη γνώμη 
που αυτό διατυπώνει, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διεξάγεται διαβούλευση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο για την παράταση της διάρκειας 
της θητείας του διευθυντή και τη δυνατότητα απομάκρυνσης του διευθυντή.

Τροπολογία 243
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, αφού διεξαγάγει 
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δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

διαβούλευση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
και λάβει πλήρως υπόψη του τη γνώμη 
που αυτό διατυπώνει, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την παράταση της διάρκειας της θητείας του διευθυντή πρέπει να διεξάγεται διαβούλευση με 
το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

Τροπολογία 244
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, αφού διεξαγάγει 
διαβούλευση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
και λάβει πλήρως υπόψη του τη γνώμη 
που αυτό διατυπώνει, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για οιαδήποτε παράταση της διάρκειας της θητείας του διευθυντή πρέπει να διεξάγεται 
διαβούλευση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.
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Τροπολογία 245
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, στην 
οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, αφού διεξαγάγει 
διαβούλευση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
και λάβει πλήρως υπόψη του τη γνώμη 
που αυτό διατυπώνει, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για οιαδήποτε παράταση της διάρκειας της θητείας του διευθυντή πρέπει να διεξάγεται 
διαβούλευση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

Τροπολογία 246
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την 
παράταση της θητείας του, ο διευθυντής 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Προς τόνωση της ανεξαρτησίας του οργανισμού

Τροπολογία 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την 
παράταση της θητείας του, ο διευθυντής 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανήκει στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το να αποφασίζει για παράταση της διάρκειας 
της θητείας του διευθυντή, αφού διεξαγάγει διαβούλευση με το Διοικητικό και το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 248
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο
διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο 
αντικαταστάτης του.

6. Ο διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο 
αντικαταστάτης του.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Προς τόνωση της αξιοπιστίας του οργανισμού

Τροπολογία 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του μόνον με απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , η οποία 
λαμβάνεται αφού το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανήκει στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το να αποφασίζει για την απομάκρυνση του 
διευθυντή αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου. Αυτή η απόφαση θα 
λαμβάνεται μόνον με πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Τροπολογία 250
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του μόνον με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται αφού το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Το 
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Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. en

Τροπολογία 251
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του μόνον με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται αφού το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διεξάγεται διαβούλευση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο για την παράταση της διάρκειας 
της θητείας του διευθυντή και τη δυνατότητα απομάκρυνσης του διευθυντή.

Τροπολογία 252
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του μόνον με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται αφού το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική 
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σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορίζει την απαίτηση να διατυπώνει το Ρυθμιστικό Συμβούλιο τη σύμφωνη γνώμη του πριν από 
τον διορισμό του διευθυντή. Το αυτό πρέπει να ισχύει και στην περίπτωση απομάκρυνσής του.

Τροπολογία 253
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του μόνον με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται αφού το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία προηγουμένη τροπολογία ορίζει ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πρέπει να διατυπώσει τη 
σύμφωνη γνώμη του πριν από τον διορισμό του διευθυντή· το αυτό πρέπει να ισχύει και για την 
απομάκρυνσή του.

Τροπολογία 254
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
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απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του..

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται αφού το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο διατυπώσει τη σύμφωνη 
γνώμη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
λαμβάνει τη σχετική απόφαση με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
μελών του..

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία προηγουμένη τροπολογία ορίζει ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πρέπει να διατυπώσει τη 
σύμφωνη γνώμη του πριν από τον διορισμό του διευθυντή· το αυτό πρέπει να ισχύει και για την 
απομάκρυνσή του.

Τροπολογία 255
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του..

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του μόνον με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται αφού το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. en
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Τροπολογία 256
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του..

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του μόνον με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται αφού το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του..

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 257
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των ψηφισάντων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται συνέπεια με προηγουμένη τροπολογία.

Τροπολογία 258
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του..

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων των παρόντων μελών του.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9(4) δηλώνει ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών του.

Τροπολογία 259
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από τον 
διευθυντή να υποβάλει έκθεση των 
πεπραγμένων του.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13(8) διαγράφεται καθόσον η υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού εξασφαλίζεται 
μέσω του άρθρου 11(6) (νέο).

Τροπολογία 260
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Καθήκοντα του διευθυντή

1. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
εκπροσώπηση του Οργανισμού και είναι 
επιφορτισμένος με τη διοίκησή του.
2. Ο διευθυντής προετοιμάζει τις εργασίες 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμμετέχει 
στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, με τη συγκατάθεση 
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.
4. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών του Οργανισμού, υπό την 
καθοδήγηση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου 
και υπό τον διοικητικό έλεγχο του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο διευθυντής λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα, κυρίως δε, εκδίδει εσωτερικές 
διοικητικές εγκυκλίους και δημοσιεύει 
ανακοινώσεις, για να διασφαλίζεται η 
λειτουργία του Οργανισμού σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.
6. Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει 
σχέδιο προγράμματος εργασιών του 
Οργανισμού για το επόμενο έτος και το 
υποβάλλει στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή πριν από τις 30 Ιουνίου του 
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έτους.
7. Ο διευθυντής προβαίνει σε εκτίμηση των 
εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 και εκτελεί τον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 21.
8. Κάθε έτος ο διευθυντής συντάσσει σχέδιο 
ετήσιας έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μία 
ενότητα για τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες του Οργανισμού και μία 
για τα οικονομικά και διοικητικά θέματα.
9. Σε σχέση με το προσωπικό του 
Οργανισμού, ο διευθυντής ασκεί τις 
εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 3.

Or. fr

Τροπολογία 261
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, με τη 
συγκατάθεση του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.

3. Ο διευθυντής εκτελεί τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις των οποίων 
μνεία γίνεται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, αφού 
εγκριθούν από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητείται από τον διευθυντή να εκτελεί τις γνώμες, συστάσεις και, το σημαντικότερο, 
αποφάσεις του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ώστε στην πράξη να μπορούν να ισχύσουν.
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Τροπολογία 262
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, με τη συγκατάθεση
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις των οποίων μνεία 
γίνεται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 οι οποίες 
έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, με τη συγκατάθεση
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις των οποίων μνεία 
γίνεται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 εφόσον έχουν
τη σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υποχρεώνεται ο διευθυντής να εγκρίνει τις γνώμες, συστάσεις και, το σημαντικότερο, 
αποφάσεις του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ώστε στην πράξη να μπορούν να ισχύσουν.
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Τροπολογία 264
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, με τη συγκατάθεση
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις των οποίων μνεία 
γίνεται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 εφόσον έχουν
τη σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σαφής χάραξη αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 265
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, με τη συγκατάθεση
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις των οποίων μνεία 
γίνεται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 εφόσον έχουν
τη σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υποχρεώνεται ο διευθυντής να εγκρίνει τις γνώμες, συστάσεις και, το σημαντικότερο, 
αποφάσεις του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ώστε στην πράξη να μπορούν να ισχύσουν.
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Τροπολογία 266
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει 
σχέδιο προγράμματος εργασιών του 
Οργανισμού για το επόμενο έτος και το 
υποβάλλει στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή πριν από τις 30 Ιουνίου του 
έτους.

6. Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο 
προγράμματος εργασιών του Οργανισμού 
για το επόμενο έτος και μετά την έγκρισή 
του από το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
υποβολή του στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
προς ενημέρωση το υποβάλλει στην 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή πριν από 
τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα εργασίας πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβάλλεται 
στην Επιτροπή και την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει 
σχέδιο προγράμματος εργασιών του 
Οργανισμού για το επόμενο έτος και το 
υποβάλλει στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή πριν από τις 30 Ιουνίου του 
έτους.

6. Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο 
προγράμματος εργασιών του Οργανισμού 
για το επόμενο έτος και το υποβάλλει στο 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή πριν από τις 
30 Ιουνίου του έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ασκείται έλεγχος από εκλεγμένο σώμα στα προγράμματα εργασίας του 
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Οργανισμού.

Τροπολογία 268
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
Μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων κύκλων 

συμφερόντων της αγοράς
1. O διευθυντής συγκροτεί μόνιμη ομάδα 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, 
απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες που 
εκπροσωπούν τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων, 
ιδιαιτέρως από τους φορείς εκμετάλλευσης 
στο τομέα της παραγωγής, του εφοδιασμού, 
της εμπορίας και των συστημάτων διανομής 
και τους πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες 
σε παρόμοια πεδία. Ο διευθυντής καθορίζει 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται όσον αφορά 
τον αριθμό, τη σύνθεση, τον διορισμό των 
μελών και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.
2. Ο διευθυντής προεδρεύει της ομάδας. Η 
διάρκεια της θητείας των μελών της ομάδας 
είναι δυόμισι έτη. Τα μέλη της ομάδας δεν 
επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ούτε του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.
3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις 
και να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας.
4. Η ομάδα συμβουλεύει τον διευθυντή κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του βάσει του 
παρόντος κανονισμού, κατά την εκπόνηση 
προτάσεων για τα σχετικά μέρη του 
προγράμματος εργασίας του Οργανισμού 
καθώς και για την εξασφάλιση επικοινωνίας 
με τους ενδιαφερομένους κύκλους 
συμφερόντων επί όλων των θεμάτων που 
σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη άρτιων τεχνικών κανόνων και κανόνων για θέματα αγοράς, 
εκείνοι που συμμετέχουν στην αγορά πρέπει να συνδέονται στενά με το έργο του Οργανισμού.

Τροπολογία 269
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 β
Μόνιμη ομάδα καταναλωτών

1. O διευθυντής συγκροτεί μόνιμη ομάδα 
καταναλωτών, απαρτιζόμενη από 
εκπροσώπους των καταναλωτών. Ο 
διευθυντής καθορίζει τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται όσον αφορά τον αριθμό, τη 
σύνθεση, τον διορισμό των μελών και τον 
τρόπο λειτουργίας της ομάδας.
2. Ο διευθυντής προεδρεύει της ομάδας. Η 
διάρκεια της θητείας των μελών της ομάδας 
είναι δυόμισι έτη. Τα μέλη της ομάδας δεν 
επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ούτε του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.
3. Εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις 
και να συμμετέχουν στις εργασίες της 
ομάδας.
4. Η ομάδα συμβουλεύει τον διευθυντή κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του βάσει του 
παρόντος κανονισμού, κατά την εκπόνηση 
προτάσεων για τα σχετικά μέρη του 
προγράμματος εργασίας του Οργανισμού 
καθώς και για την εξασφάλιση επικοινωνίας 
με τους καταναλωτές επί όλων των θεμάτων 
που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας.
Η ομάδα εξασφαλίζει τη δέουσα προστασία 
των συμφερόντων των καταναλωτών στο 
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ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι αρμόδια για την 
παροχή συμβουλών, πληροφοριών και 
εκπροσώπησης για τις οργανώσεις 
καταναλωτών. Η ομάδα επικουρεί την 
Επιτροπή και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
στην παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
επιλαμβάνονται της ενεργειακής πενίας και 
της πρακτικής για το σύστημα τιμολογίου 
στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, εκπρόσωποι των 
καταναλωτών πρέπει να συνδέονται στενά με το έργο του Οργανισμού. Μία μόνιμη ομάδα 
καταναλωτών πρέπει να δημιουργηθεί χωριστά από τη μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων της αγοράς για να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές εκπροσωπούνται όπως 
εκπροσωπούνται και οι φορείς εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Τροπολογία 270
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο Προσφυγών απαρτίζεται 
από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που 
επιλέγονται μεταξύ εν ενεργεία ή πρώην 
ανώτατων υπαλλήλων των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των αρχών 
ανταγωνισμού ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών θεσμικών οργάνων με 
κατάλληλη πείρα στον τομέα της 
ενέργειας. Το Συμβούλιο Προσφυγών 
ορίζει τον πρόεδρό του. Οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου Προσφυγών λαμβάνονται με 
ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων
από τα έξι μέλη του. Το Συμβούλιο 
Προσφυγών συγκαλείται όποτε είναι 
αναγκαίο.

1. Το Συμβούλιο Προσφυγών απαρτίζεται 
από τέσσερα μέλη και τέσσερις
αναπληρωτές από διαφορετικά κράτη 
μέλη που επιλέγονται μεταξύ εν ενεργεία ή 
πρώην ανώτατων υπαλλήλων των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των αρχών 
ανταγωνισμού ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών θεσμικών οργάνων με 
κατάλληλη πείρα στον τομέα της 
ενέργειας. Το Συμβούλιο Προσφυγών 
ορίζει τον πρόεδρό του. Οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου Προσφυγών λαμβάνονται με 
ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον τριών από 
τα τέσσερα μέλη του. Το Συμβούλιο 
Προσφυγών συγκαλείται όποτε είναι 
αναγκαίο.
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Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο Προσφυγών πρέπει να συγκροτείται από βέλτιστο αριθμό μελών για να επιτελεί 
τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζει ο κανονισμός. Τα οκτώ μέλη (τέσσερα πλήρη 
μέλη και τέσσερις αναπληρωτές) πρέπει να προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη· τούτο για 
να εξασφαλίζεται ισόρροπη εκπροσώπηση κρατών μελών και μέγιστη διαφάνεια.

Τροπολογία 271
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει από κοινού συμπεφωνημένης
πρότασης του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς τόνωση της ανεξαρτησίας του οργανισμού.

Τροπολογία 272
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής και του 
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακολουθώντας την τροπολογία στο άρθρο 9(1), το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να διαδραματίζει
ρόλο στον διορισμό του Συμβουλίου Προσφυγών.

Τροπολογία 273
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό Δίκτυο.

Or. fr

Τροπολογία 274
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, και κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.
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Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη θα μπορούσε να δηλώνει ότι προς όφελος της συνέχειας ο διορισμός ή η 
ανανέωση των μελών του Συμβουλίου Προσφυγών πρέπει να επιτρέπει την μερική 
αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου.

Τροπολογία 275
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
Προσφυγών είναι πενταετής και 
ανανεώσιμη. Τα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 
ανεξάρτητα και δεν δεσμεύονται από 
υποδείξεις. Δεν επιτρέπεται να ασκούν 
άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό ή στο 
οικείο Διοικητικό ή Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. Μέλος του Συμβουλίου 
Προσφυγών δεν είναι δυνατόν να εκπέσει 
από την ιδιότητά του αυτή κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, εκτός εάν 
κριθεί ότι έχει υποπέσει σε βαρύ 
παράπτωμα και το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκδώσει απόφαση έκπτωσης, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
Προσφυγών είναι πενταετής και 
ανανεώσιμη. Τα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 
ανεξάρτητα και δεν δεσμεύονται από 
υποδείξεις.

Or. fr
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Τροπολογία 276
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
Προσφυγών είναι πενταετής και 
ανανεώσιμη. Τα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 
ανεξάρτητα και δεν δεσμεύονται από 
υποδείξεις. Δεν επιτρέπεται να ασκούν 
άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό ή στο 
οικείο Διοικητικό ή Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. Μέλος του Συμβουλίου 
Προσφυγών δεν είναι δυνατόν να εκπέσει 
από την ιδιότητά του αυτή κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, εκτός εάν κριθεί 
ότι έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα και 
το Διοικητικό Συμβούλιο εκδώσει 
απόφαση έκπτωσης, κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
Προσφυγών είναι εξαετής. Τα μέλη του 
Συμβουλίου Προσφυγών λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους ανεξάρτητα και δεν 
δεσμεύονται από υποδείξεις. Δεν 
επιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα 
στον Οργανισμό ή στο οικείο Διοικητικό ή 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Μέλος του 
Συμβουλίου Προσφυγών δεν είναι δυνατόν 
να εκπέσει από την ιδιότητά του αυτή κατά 
τη διάρκεια της θητείας του, εκτός εάν 
κριθεί ότι έχει υποπέσει σε βαρύ 
παράπτωμα και το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκδώσει απόφαση έκπτωσης, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς τόνωση της ανεξαρτησίας του οργανισμού.

Τροπολογία 277
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει μια 
απόφαση, είναι δυνατόν να ασκηθεί 
προσφυγή για παράλειψη ενώπιον του 
Πρωτοδικείου ή του Δικαστηρίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 232 της Συνθήκης.

διαγράφεται
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Τροπολογία 278
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός οφείλει να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να συμμορφώνεται 
με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου ή του 
Δικαστηρίου.

3. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο οφείλει να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 
συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του 
Πρωτοδικείου ή του Δικαστηρίου.

Or. fr

Τροπολογία 279
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενδεχομένως, εθελοντικές συνεισφορές 
των κρατών μελών ή των οικείων 
ρυθμιστικών αρχών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο (γ) πρέπει να διαγραφεί για να υπάρχουν εχέγγυα πραγματικής διαφάνειας και 
ανεξαρτησίας του Οργανισμού.
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Τροπολογία 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενδεχομένως, εθελοντικές συνεισφορές 
των κρατών μελών ή των οικείων 
ρυθμιστικών αρχών·

(γ) πόροι που διατίθενται από κοινού από 
τις ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία 
τους σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του Οργανισμού, πρέπει αυτός να 
διαθέτει δικό του προϋπολογισμό. Συνεπώς πρέπει να αποφευχθεί ότι τα κράτη μέλη 
συμβάλλουν με τρόπο διαφορετικό και εθελοντικό.

Τροπολογία 281
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενδεχομένως, εθελοντικές συνεισφορές 
των κρατών μελών ή των οικείων 
ρυθμιστικών αρχών·

(γ) ενδεχομένως, εθελοντικές συνεισφορές 
των κρατών μελών ή των οικείων 
ρυθμιστικών αρχών, όπως δηλώνεται στο 
άρθρο 10, παράγραφος 6·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη θα μπορούσε να δηλώνει ότι προς όφελος της συνέχειας ο διορισμός ή η 
ανανέωση των μελών του Συμβουλίου Προσφυγών πρέπει να επιτρέπει την μερική 
αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) οιεσδήποτε εναλλακτικές μεθόδους 
χρηματοδότησης προτείνονται, 
συγκεκριμένα μέσω της επιβολής 
επιβάρυνσης στις ροές ηλεκτρικής 
ενεργείας και φυσικού αερίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του Οργανισμού, πρέπει αυτός να 
διαθέτει δικό του προϋπολογισμό. Συνεπώς ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
εξευρίσκει εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης.

Τροπολογία 283
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 
κάθε έτους, ο διευθυντής καταρτίζει 
προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο 
καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και το 
πρόγραμμα εργασιών που προβλέπονται 
για το επόμενο οικονομικό έτος, και 
διαβιβάζει το εν λόγω προσχέδιο 
προϋπολογισμού στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, συνοδευόμενο από πίνακα 
προσωρινών θέσεων προσωπικού. Κάθε 
έτος, βάσει του προσχεδίου που 
καταρτίζεται από τον διευθυντή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε 
εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων του 
Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό 
έτος. Η εκτίμηση αυτή, που περιλαμβάνει 

1. Το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 
κάθε έτους, ο διευθυντής καταρτίζει 
προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο 
καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και το 
πρόγραμμα εργασιών που προβλέπονται 
για το επόμενο οικονομικό έτος, και 
διαβιβάζει το εν λόγω προσχέδιο 
προϋπολογισμού στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Δικτύου, συνοδευόμενο 
από πίνακα προσωρινών θέσεων 
προσωπικού. Κάθε έτος, βάσει του 
προσχεδίου που έχει καταρτιστεί από τον 
διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο 
προβαίνει σε εκτίμηση των εσόδων και 
των εξόδων για το επόμενο οικονομικό 
έτος. Η εκτίμηση αυτή, που περιλαμβάνει 
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και σχέδιο οργανογράμματος, διαβιβάζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου.
Πριν από την έγκριση της εκτίμησης, το 
προσχέδιο που έχει καταρτιστεί από τον 
διευθυντή διαβιβάζεται στο Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, το οποίο δύναται να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού.

και σχέδιο οργανογράμματος, διαβιβάζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου.

Or. fr

Τροπολογία 284
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή εγκρίνει το οργανόγραμμα του 
Οργανισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 285
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Προσωπικό

1. Στο προσωπικό του Οργανισμού 
εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι 
κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από 
τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
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Κοινότητας για την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού και καθεστώτος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει 
τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Ο Οργανισμός ασκεί, όσον αφορά το 
προσωπικό του, τις εξουσίες που 
ανατίθενται στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή από τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και στην αρμόδια για τη σύναψη 
συμβάσεων αρχή από το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την 
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων
από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό.

Or. fr

Τροπολογία 286
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο προσωπικό του Οργανισμού 
εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι 
κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από 
τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού και καθεστώτος.

1. Στο προσωπικό του Οργανισμού 
εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι 
κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από 
τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού και καθεστώτος. Σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 1 η εφαρμογή 
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του κανονισμού υπηρεσιακής 
καταστάσεως δεν υπονομεύει τις 
αποκλειστικές εξουσίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου όσον αφορά τις οδηγίες προς 
τον διευθυντή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη τροπολογία στο άρθρο 13(1), πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως δεν πρέπει να θέτει εν κινδύνω την ανεξαρτησία του 
διευθυντού από την Επιτροπή.

Τροπολογία 287
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προσωπική οικονομική και 
πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του 
Οργανισμού έναντι του Οργανισμού 
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται στο προσωπικό του 
Οργανισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο 
Προσφυγών δημοσιεύουν στην ιστοθέση 
του Οργανισμού τουλάχιστον την 
ημερήσια διάταξη, το έγγραφο βάσεως 
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και τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεών 
τους αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων των Συμβουλίων πρέπει να 
δημοσιεύονται στην ιστοθέση του Οργανισμού εντός δεδομένων χρονικών ορίων. Τα μέλη του 
Συμβουλίου πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν τις απόψεις των διαφωνούντων.

Τροπολογία 289
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Συμμετοχή τρίτων χωρών

Στον Οργανισμό μπορούν να συμμετέχουν 
χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν συνάψει συμφωνίες με την 
Κοινότητα για τον σκοπό αυτό. Βάσει των 
σχετικών διατάξεων των συμφωνιών αυτών, 
συνομολογούνται διακανονισμοί οι οποίοι 
προσδιορίζουν, ιδίως, τη φύση, την έκταση 
και τις διαδικαστικές πτυχές της συμμετοχής 
των χωρών αυτών στις εργασίες του 
Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων για τις χρηματοδοτικές 
συνεισφορές και το προσωπικό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα του οργανισμού πρέπει να περιορίζονται στην εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 290
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού. Η εν 
λόγω αξιολόγηση καλύπτει τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνει ο 
Οργανισμός και τις μεθόδους εργασίας του, 
σε σχέση με τον σκοπό, την εντολή και τα 
καθήκοντα που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και στα οικεία ετήσια 
προγράμματα εργασιών.
2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο τέσσερα έτη 
αφότου αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος 
διευθυντής. Ακολούθως, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης τουλάχιστον 
ανά πενταετία.

Or. fr

Τροπολογία 291
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο τέσσερα έτη 
αφότου αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος 
διευθυντής. Ακολούθως, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο τέσσερα έτη 
αφότου αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος 
διευθυντής. Ακολούθως, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης ανά 
πενταετία, έχοντας επίσης υποβάλει 
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έκθεση δραστηριότητας στα μέσα της 
περιόδου μετά την παρέλευση δύο και 
ημίσεος ετών.

Or. lt

Τροπολογία 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται 
από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο 
τέσσερα έτη αφότου αναλάβει καθήκοντα ο 
πρώτος διευθυντής. Ακολούθως, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης τουλάχιστον 
ανά πενταετία.

2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
το αργότερο τρία έτη αφότου αναλάβει 
καθήκοντα ο πρώτος διευθυντής.
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης τουλάχιστον ανά τριετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση αυτού του νέου Οργανισμού πρέπει να διενεργείται επί τακτικότερης βάσεως.

Τροπολογία 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
το αργότερο τέσσερα έτη αφότου αναλάβει 
καθήκοντα ο πρώτος διευθυντής.
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης τουλάχιστον ανά πενταετία.

2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο δύο έτη αφότου 
αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος διευθυντής.
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης τουλάχιστον ανά πενταετία.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός πρέπει να αξιολογηθεί νωρίτερα.

Τροπολογία 294
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έναρξη ισχύος και μεταβατικά μέτρα Έναρξη ισχύος, μεταβατικά μέτρα και 
λήξη της ισχύος

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθεί χρονικό όριο για να εξασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς στο 
μέλλον λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού 
λήγει την 1η Ιανουαρίου 2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εντολή του Οργανισμού πρέπει να υπόκειται σε χρονικό όριο σύμφωνα με τον κανόνα 
πολιτικής 'βελτίωση της νομοθεσίας'. Εάν παρουσιασθεί η ανάγκη να παραταθεί η εντολή του, η 
Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει τους λόγους υποβάλλοντας χωριστή πρόταση προς τούτο.
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