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Muudatusettepanek 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme.

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuuluvad vastavalt direktiivile 2003/54/EÜ 
ja direktiivile 2003/55/EÜ riiklike 
reguleerivate asutuste juhid või nende 
esindajad ja üks hääleõiguseta komisjoni 
esindaja. Igast liikmesriigist võib 
reguleerivate asutuste nõukogusse vastu 
võtta üksnes ühe riikliku reguleeriva 
asutuse esindaja.

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud muudatus on sisse viidud, et tagada riiklike reguleerivate asutuste 
esindatuse vajalik tase reguleerivate asutuste nõukogus. Selles kajastub ka komisjoni 
11. novembri 2003. aasta otsus, millega loodi ERGEG, mis sedastab selgelt, et ERGEGi 
liikmete hulka peaksid kuuluma gaasi- ja elektrivaldkonnas ning gaasisektori reguleerimises 
pädevate riiklike reguleerivate asutuste juhid.

Muudatusettepanek 183
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme. 

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuuluvad vastavalt direktiivile 2003/54/EÜ 
ja direktiivile 2003/55/EÜ riiklike 
reguleerivate asutuste juhid või nende 
esindajad ja üks hääleõiguseta komisjoni 
esindaja. Igast liikmesriigist võib 
reguleerivate asutuste nõukogusse vastu 
võtta üksnes ühe riikliku reguleeriva 
asutuse esindaja.
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Or. en

Selgitus

Muudatus reguleerivate asutuste nõukogu koosseisus on sisse viidud, et tagada riiklike 
reguleerivate asutuste esindatuse (juhtide) vajalik tase. Selles kajastub ka komisjoni 
11. novembri 2003. aasta otsuse, millega loodi ERGEG, sõnastus, mis sedastab selgelt, et 
ERGEGi liikmete hulka peaksid kuuluma gaasi- ja elektrivaldkonnas ning gaasisektori 
reguleerimises pädevate riiklike reguleerivate asutuste juhid.

Muudatusettepanek 184
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme. 

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuuluvad vastavalt direktiivile 2003/54/EÜ 
ja direktiivile 2003/55/EÜ riiklike 
reguleerivate asutuste juhid või nende 
esindajad ja üks hääleõiguseta komisjoni 
esindaja. Igast liikmesriigist võib 
reguleerivate asutuste nõukogusse vastu 
võtta üksnes ühe riikliku reguleeriva 
asutuse esindaja. 

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud muudatus on sisse viidud, et tagada riiklike reguleerivate asutuste 
esindatuse (juhtide) vajalik tase reguleerivate asutuste nõukogus. Selles kajastub ka komisjoni
11. novembri 2003. aasta otsuse, millega loodi ERGEG, sõnastus, mis sedastab selgelt, et 
ERGEGi liikmete hulka peaksid kuuluma gaasi- ja elektrivaldkonnas ning gaasisektori 
reguleerimises pädevate riiklike reguleerivate asutuste juhid.
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Muudatusettepanek 185
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme.

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklile 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklile 24a igast liikmesriigist üks 
riiklike reguleerivate asutuste juhtidest 
või nende esindaja ja üks hääleõiguseta 
komisjoni esindaja. Igast liikmesriigist 
võib reguleerivate asutuste nõukogusse 
vastu võtta üksnes ühe riikliku 
reguleeriva asutuse esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme.

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud muudatus on sisse viidud, et tagada riiklike reguleerivate asutuste 
esindatuse (juhtide) vajalik tase reguleerivate asutuste nõukogus. Selles kajastub ka komisjoni 
11. novembri 2003. aasta otsuse, millega loodi ERGEG, sõnastus, mis sedastab selgelt, et 
ERGEGi liikmete hulka peaksid kuuluma gaasi- ja elektrivaldkonnas ning gaasisektori 
reguleerimises pädevate riiklike reguleerivate asutuste juhid.

Muudatusettepanek 186
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme.

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule igast liikmesriigist
üks esindaja ning üks asendusliige, kelle 
liikmesriik nimetab reguleeriva asutuse 
olemasoleva personali hulgast, ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja.
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Muudatusettepanek 187
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerivate asutuste nõukogu Reguleerivate asutuste võrgustik

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme. 

1. Reguleerivate asutuste võrgustikku 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks 
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Nemad 
moodustavad võrgustiku haldusnõukogu. 
Iga liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab 
ühe asendusliikme. Asendusliikmed 
võtavad koosolekutest osa üksnes 
põhiliikmete asendamise korral.

Or. fr
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Muudatusettepanek 189
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu liikmed 
valivad enda hulgast esimehe ja 
aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest, 
kui viimane ei saa oma ülesandeid täita. 
Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kaks ja 
pool aastat ja neid võib üks kord ametisse 
tagasi nimetada. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg lõpeb igal juhul hetkest, mil nad 
ei ole enam reguleerivate asutuste nõukogu
liikmed.

2. Reguleerivate asutuste võrgustiku 
liikmed valivad enda hulgast esimehe ja 
aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest, 
kui viimane ei saa oma ülesandeid täita. 
Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kaks ja 
pool aastat ja neid võib üks kord ametisse 
tagasi nimetada. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg lõpeb igal juhul hetkest, mil nad 
ei ole enam reguleerivate asutuste 
võrgustiku liikmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 190
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmete hääli arvestatakse 
vastavalt ministrite nõukogu 
hääletuspõhimõtetele, nagu on ette 
nähtud asutamislepingu artikli 205 lõikes 
2.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu hääletusreeglid peaksid kajastama ministrite nõukogu omi, 
kuna häälte arvestamine peegeldab paremini, kui suurel määral on reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed mõjutatud selle otsustest.
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Muudatusettepanek 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Hääli arvestatakse 
samal viisil, nagu arvestatakse ministrite 
nõukogu liikmete hääli asutamislepingu 
artikli 205 lõike 2 alusel.

Or. de

Selgitus

Ameti otsuste usaldusväärsuse suurendamiseks. 

Muudatusettepanek 192
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Hääli arvestatakse 
samal viisil, nagu arvestatakse ministrite 
nõukogu liikmete hääli.

Or. de

Selgitus

Ameti usaldusväärsuse suurendamiseks.
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Muudatusettepanek 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kvalifitseeritud 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud häälteenamusega hääletussüsteem hõlbustaks reguleerivate asutuste nõukogu 
otsustusprotsessi. 

Muudatusettepanek 194
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete 
lihthäälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma kohalolevate liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega. Igal 
liikmel või asendusliikmel on üks hääl.

4. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu oma töökorra. 4. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 

vastu oma töökorra. Töökorras 
sätestatakse täpsem hääletamise kord, 
eelkõige tingimused, mille alusel üks liige 
saab teist esindada, ning vajaduse korral 
ka kvoorumitega seotud reeglid. Töökord 
võib ette näha konkreetsed töömeetodid 
piirkondliku koostöö algatuste taustal 
esilekerkivate küsimuste arvestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleerivate asutuste nõukogu teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

3. Reguleerivate asutuste võrgustik teeb 
otsuseid oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega. Igal liikmel või 
asendusliikmel on üks hääl.

Or. fr
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Muudatusettepanek 197
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu oma töökorra.

4. Reguleerivate asutuste võrgustik võtab 
vastu oma töökorra.

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste nõukogu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 
eraõiguslikult isikult.

5. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites, ilma et see piiraks tema 
liikmete tegutsemist oma vastava 
reguleeriva asutuse nimel, tegutseb 
reguleerivate asutuste nõukogu sõltumatult 
ning ei küsi ega võta vastu juhiseid ühegi 
liikmesriigi valitsuselt ega muult avalik-
õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste nõukogu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 

5. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste võrgustik sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või 



PE404.630v01-00 12/64 AM\716580ET.doc
Freelance-tõlge

ET

eraõiguslikult isikult. eraõiguslikult isikult.

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste nõukogu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult avalik-õiguslikult või
eraõiguslikult isikult.

5. Talle käesoleva määrusega pandud 
ülesandeid täites tegutseb reguleerivate 
asutuste nõukogu sõltumatult ning ei küsi 
ega võta vastu juhiseid ühegi liikmesriigi 
valitsuselt ega muult eraõiguslikult isikult.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Reguleerivate asutuste nõukogule 
osutab sekretäriteenuseid amet.

6. Reguleerivate asutuste võrgustik
nimetab ametisse oma direktori, korraldab 
oma sekretäriteenused, koostab oma 
eelarve ja valib oma asukoha.

Or. fr
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Muudatusettepanek 202
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad kutsuda reguleerivate asutuste 
nõukogu esimeest üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogul peaks olema aruandekohustus nõukogu ja parlamendi ees.

Muudatusettepanek 203
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad kutsuda reguleerivate asutuste 
nõukogu esimeest üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

Or. en

Selgitus

Esitatud aruandmisnõue tagab, et reguleerivate asutuste nõukogul on aruandekohustus 
nõukogu ja parlamendi ees. 
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Muudatusettepanek 204
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad kutsuda reguleerivate asutuste 
nõukogu esimeest üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et reguleerivate asutuste nõukogul on 
aruandekohustus nõukogu ja parlamendi ees. 

Muudatusettepanek 205
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad kutsuda reguleerivate asutuste 
nõukogu esimeest üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et reguleerivate asutuste nõukogul on 
aruandekohustus nõukogu ja parlamendi ees. 
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Muudatusettepanek 206
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad kutsuda reguleerivate asutuste 
nõukogu esimeest üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et reguleerivate asutuste nõukogul on 
aruandekohustus nõukogu ja parlamendi ees. 

Muudatusettepanek 207
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad kutsuda reguleerivate asutuste 
nõukogu esimeest üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et reguleerivate asutuste nõukogul on 
aruandekohustus nõukogu ja parlamendi ees. 
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Muudatusettepanek 208
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad kutsuda reguleerivate asutuste 
nõukogu esimeest üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et reguleerivate asutuste nõukogul on 
aruandekohustus nõukogu ja parlamendi ees. 

Muudatusettepanek 209
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlamendi pädevad 
komisjonid võivad reguleerivate asutuste 
nõukogu esimehe välja kutsuda eri 
põhjustel. Esimees on samuti kohustatud 
esinema parlamendi ees vähemalt kord 
aastas.

Or. ro

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu esindab Euroopa Liidu riiklikke reguleerivaid asutusi ning 
omab põhirolli ühenduse energeetikaalaste eesmärkide saavutamises. Selles kontekstis on 
vajalik, et nõukogu esimees peab parlamendiga pidevat ja tõhusat dialoogi.
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Muudatusettepanek 210
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Reguleerivate asutuste nõukogu 

ülesanded
1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu 
oma pädevusvaldkonnas direktorile 
suuniseid direktori ülesannete täitmiseks.
2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega. 
3. Vastavalt artikli 10 lõikele 4 ja artikli 
14 lõikele 6 ning kooskõlas artikli 20 lõike 
1 kohaselt koostatud eelarveprojektiga 
kinnitab reguleerivate asutuste nõukogu 
ameti järgmise aasta tööprogrammi ja 
esitab selle enne 1. septembrit 
haldusnõukogule vastuvõtmiseks. 
4. Reguleerivate asutuste nõukogu kiidab 
heaks aastaaruande eraldi 
reguleerimistegevuse osa, nagu on 
sätestatud artikli 10 lõikes 10 ja artikli 14 
lõikes 8. 

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes on artikli 12 lõikes 3 jäänud välja tekstiosa „lõike 1”.)

Or. fr
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Muudatusettepanek 211
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.

1. Reguleerivate asutuste nõukogu võtab 
vastu artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud
arvamused, soovitused ja otsused. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks. Direktor 
peaks oma ülesannet täitma kooskõlas 
reguleerivate asutuste nõukogu otsustega, 
mis peaks reguleerimise osas olema ameti 
ainus otsuseid tegev organ.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu kui ameti ainus otsuseid tegev organ võtab vastu arvamusi, 
soovitusi ja otsuseid, mille direktor viib täide vastavalt artikli 14 lõikele 3. 

Reguleerivate asutuste nõukogu ametlik roll direktori ametisse nimetamisel peaks olema 
selgelt määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit. 

Muudatusettepanek 212
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks. 

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma nõusoleku direktorile. 
Lisaks annab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma pädevusvaldkonnas 
direktorile suuniseid direktori ülesannete 
täitmiseks. Direktor peaks oma ülesannet 
täitma kooskõlas reguleerivate asutuste 
nõukogu otsustega, mis peaks 
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reguleerimise osas olema ameti ainus 
otsuseid tegev organ.

Or. en

Selgitus

Kohustuste piiritlemine.

Muudatusettepanek 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma nõusoleku direktorile. 
Lisaks annab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma pädevusvaldkonnas 
direktorile suuniseid direktori ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas direktori ülesannetega, nagu on kirjeldatud 
käesoleva määruse artiklis 14, eelkõige selle lõikega 3, mis sätestab, et direktor võtab vastu 
reguleerivate asutuste nõukogu nõusolekut vajavad arvamused, soovitused ja otsused.

Muudatusettepanek 214
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 



PE404.630v01-00 20/64 AM\716580ET.doc
Freelance-tõlge

ET

nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks. 

nõukogu oma nõusoleku direktorile. 
Lisaks annab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma pädevusvaldkonnas 
direktorile suuniseid direktori ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 14 lõikes 3 sätestatule võtab direktor vastu reguleerivate asutuste nõukogu 
nõusolekut vajavad arvamused, soovitused ja otsused.

Muudatusettepanek 215
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma nõusoleku direktorile. 
Lisaks annab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma pädevusvaldkonnas 
direktorile suuniseid direktori ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 14 lõikes 3 sätestatule võtab direktor vastu reguleerivate asutuste nõukogu 
nõusolekut vajavad arvamused, soovitused ja otsused.
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Muudatusettepanek 216
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma nõusoleku direktorile. 
Lisaks annab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma pädevusvaldkonnas 
direktorile suuniseid direktori ülesannete 
täitmiseks.

Or. de

Selgitus

Vastavalt artikli 14 lõikes 3 sätestatule peaks direktor vastu võtma reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusolekut vajavad arvamused, soovitused ja otsused. 

Muudatusettepanek 217
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma nõusoleku direktorile. 
Lisaks annab reguleerivate asutuste 
nõukogu oma pädevusvaldkonnas 
direktorile suuniseid direktori ülesannete 
täitmiseks.

Or. de
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Selgitus

Vastavalt artikli 14 lõikes 3 sätestatule peaks direktor vastu võtma reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusolekut vajavad arvamused, soovitused ja otsused.

Muudatusettepanek 218
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu arvamuse direktorile. Lisaks 
annab reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.

1. Enne artiklites 5, 6, 7 ja 8 osutatud 
arvamuste, soovituste või otsuste 
vastuvõtmist esitab reguleerivate asutuste 
nõukogu vastavalt artikli 14 lõikele 3
arvamuse direktorile. Lisaks annab 
reguleerivate asutuste nõukogu oma 
pädevusvaldkonnas direktorile suuniseid 
direktori ülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma nõusoleku direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu ametlik roll direktori ametisse nimetamisel peaks olema 
selgelt määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamusi, 
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soovitusi ja otsuseid.

Muudatusettepanek 220
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma nõusoleku direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu kui ameti ainus otsuseid tegev organ võtab vastu arvamusi, 
soovitusi ja otsuseid, mille direktor on viib täide vastavalt artikli 14 lõikele 3.

Reguleerivate asutuste nõukogu ametlik roll direktori ametisse nimetamisel peaks olema 
selgelt määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit. 

Muudatusettepanek 221
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma nõusoleku direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

Or. en



PE404.630v01-00 24/64 AM\716580ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu ametlik roll direktori ametisse nimetamisel peaks olema 
selgelt määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamusi, 
soovitusi ja otsuseid.

Muudatusettepanek 222
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma nõusoleku direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu ametlik roll direktori ametisse nimetamisel peaks olema 
selgelt määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamusi, 
soovitusi ja otsuseid.

Muudatusettepanek 223
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

2. Reguleerivate asutuste nõukogu annab 
nõusoleku direktorikandidaadi ametisse 
nimetamise kohta vastavalt artikli 10 
lõikele 1 ja artikli 13 lõikele 2. Nõukogu 
peab selle otsuse tegema vähemalt oma 
liikmete kolme neljandikulise 
häälteenamusega.
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Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu ametlik roll direktori ametisse nimetamisel peaks olema 
selgelt määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamusi, 
soovitusi ja otsuseid.

Muudatusettepanek 224
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta 
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 
neljandikulise häälteenamusega.

2. Reguleerivate asutuste nõukogu annab 
nõusoleku direktorikandidaadi ametisse 
nimetamise kohta vastavalt artikli 10 
lõikele 1 ja artikli 13 lõikele 2. Nõukogu
peab selle otsuse tegema vähemalt oma 
liikmete kolme neljandikulise 
häälteenamusega.

Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu ametlik roll direktori ametisse nimetamisel peaks olema 
selgelt määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamusi, 
soovitusi ja otsuseid.

Muudatusettepanek 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
oma arvamuse direktorikandidaadi kohta
vastavalt artikli 10 lõikele 1 ja artikli 13 
lõikele 2. Nõukogu peab selle otsuse 
tegema vähemalt oma liikmete kolme 

2. Reguleerivate asutuste nõukogu esitab 
Euroopa Parlamendile minimaalselt kaks 
ja maksimaalselt kolm direktorikandidaati 
vastavalt artikli 13 lõikele 2. Nõukogu 
peab selle otsuse tegema vähemalt oma 
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neljandikulise häälteenamusega. liikmete kolme neljandikulise 
häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Selleks et tasakaalustada volitusi ameti käesolevas struktuuris, esitab kahe kuni kolme 
kandidaadi nimed reguleerivate asutuste nõukogu ja mitte komisjon. Seejärel hääletab 
Euroopa Parlament direktori ametisse nimetamise üle.

Muudatusettepanek 226
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Direktor

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. 
Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 
pädevusest ei taotle direktor juhiseid 
riiklikelt ega muudelt organitelt ega 
sellistele juhistele.
2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.
3. Direktori ametiaeg on viis aastat. 
Komisjon koostab üheksa kuu jooksul 
enne kõnealuse tähtaja lõppu hinnangu. 
Hindamisel võtab komisjon arvesse 
eelkõige järgmist:
(a) ametiülesannete täitmine direktori 
poolt;
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(b) ameti ülesanded ja nõuded järgmisteks 
aastateks.
4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning üksnes 
juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib 
haldusnõukogu pikendada direktori 
ametiaega üks kord mitte rohkem kui 
kolmeks aastaks.
5. Haldusnõukogu teavitab Euroopa 
Parlamenti oma kavatsusest pikendada 
direktori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne 
tema ametiaja pikendamist võib kutsuda 
direktori esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette ning vastama tema 
liikmete küsimustele.
6. Kui ametiaega ei pikendata, jääb 
direktor ametisse kuni tema ametijärglase 
ametisse nimetamiseni.
7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega. 
8. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
kutsuda direktorit üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis on artikli 13 lõiked 4, 5 ja 6 tõlkimata. Artikli 13 lõike 1 teise 
lause tõlge ei vasta originaalile.)

Or. fr
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Muudatusettepanek 227
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. Olenemata 
komisjoni, haldusnõukogu ja reguleerivate 
asutuste nõukogu vastavast pädevusest ei 
taotle direktor juhiseid riiklikelt ega 
muudelt organitelt ega sellistele juhistele.

1. Ametit juhib direktor, kes tegutseb 
vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud 
reguleerivate asutuste nõukogu. 
Olenemata haldusnõukogu ja reguleerivate 
asutuste nõukogu vastavast pädevusest, ei 
taotle ega võta direktor vastu juhiseid 
komisjonilt, riiklikelt ega muudelt 
organitelt.

Or. en

Selgitus

Direktor peaks oma ülesandeid täitma vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud reguleerivate 
asutuste nõukogu, mis peaks reguleerimisalastes küsimustes olema ameti ainus otsuseid tegev 
organ. Tuleks selgitada, et direktor ei tohi taotleda ega vastu võtta juhiseid ka komisjonilt.

Muudatusettepanek 228
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. Olenemata 
komisjoni, haldusnõukogu ja reguleerivate 
asutuste nõukogu vastavast pädevusest ei 
taotle direktor juhiseid riiklikelt ega 
muudelt organitelt ega sellistele juhistele.

1. Ametit juhib direktor, kes tegutseb 
vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud 
reguleerivate asutuste nõukogu. 
Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 
pädevusest, ei taotle ega võta direktor 
vastu juhiseid riiklikelt ega muudelt 
organitelt.

Or. en
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Selgitus

Direktor peaks oma ülesandeid täitma vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud reguleerivate 
asutuste nõukogu, mis peaks reguleerimisalastes küsimustes olema ameti ainus otsuseid tegev 
organ.

Muudatusettepanek 229
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. Olenemata 
komisjoni, haldusnõukogu ja reguleerivate 
asutuste nõukogu vastavast pädevusest ei 
taotle direktor juhiseid riiklikelt ega 
muudelt organitelt ega sellistele juhistele.

1. Ametit juhib direktor, kes tegutseb 
vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud 
reguleerivate asutuste nõukogu. 
Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 
pädevusest ei taotle ega võta direktor vastu 
juhiseid riiklikelt ega muudelt organitelt.

Or. en

Selgitus

Direktor peaks oma ülesandeid täitma vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud reguleerivate 
asutuste nõukogu, mis peaks reguleerimisalastes küsimustes olema ameti ainus otsuseid tegev 
organ.

Muudatusettepanek 230
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. Olenemata 
komisjoni, haldusnõukogu ja reguleerivate 
asutuste nõukogu vastavast pädevusest ei 
taotle direktor juhiseid riiklikelt ega 
muudelt organitelt ega sellistele juhistele.

1. Ametit juhib direktor, kes tegutseb 
vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud 
reguleerivate asutuste nõukogu. 
Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 
pädevusest ei taotle ega võta direktor vastu 
juhiseid riiklikelt ega muudelt organitelt.
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Or. de

Selgitus

Direktor peaks oma ülesandeid täitma vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud reguleerivate 
asutuste nõukogu, mis peaks reguleerimisalastes küsimustes olema ameti ainus otsuseid tegev 
organ.

Muudatusettepanek 231
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. Olenemata 
komisjoni, haldusnõukogu ja reguleerivate 
asutuste nõukogu vastavast pädevusest ei 
taotle direktor juhiseid riiklikelt ega 
muudelt organitelt ega sellistele juhistele.

1. Ametit juhib direktor, kes tegutseb 
vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud 
reguleerivate asutuste nõukogu. 
Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 
pädevusest ei taotle ega võta direktor vastu 
juhiseid riiklikelt ega muudelt organitelt.

Or. de

Selgitus

Direktor peaks oma ülesandeid täitma vastavalt otsustele, mis on vastu võtnud reguleerivate 
asutuste nõukogu, mis peaks reguleerimisalastes küsimustes olema ameti ainus otsuseid tegev 
organ.

Muudatusettepanek 232
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ametit juhib direktor, kes on oma 
kohustuste täitmisel sõltumatu. Olenemata 
komisjoni, haldusnõukogu ja reguleerivate 
asutuste nõukogu vastavast pädevusest ei 

1. Ametit juhib direktor, kes tegutseb 
vastavalt reguleerivate asutuste nõukogu 
arvamustele. Olenemata haldusnõukogu ja 
reguleerivate asutuste nõukogu vastavast 
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taotle direktor juhiseid riiklikelt ega 
muudelt organitelt ega sellistele juhistele.

rollist direktori ülesannete suhtes ei taotle 
ega võta direktor vastu juhiseid riiklikelt 
ega muudelt organitelt.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Direktori nimetab pärast reguleerivate 
asutuste nõukogu nõusolekut ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kolme kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda avalikul konkursil. Enne 
ametisse määramist võib haldusnõukogu 
valitud kandidaadi kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 
ja vastama selle liikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 

2. Direktori nimetab ametisse Euroopa 
Parlament, pidades silmas tema pädevust, 
oskusi ja kogemusi energeetikasektoris, 
minimaalselt kahe ja maksimaalselt kolme
kandidaadi seast, kelle esitab reguleerivate 
asutuste nõukogu pärast seda, kui nad on 
teatanud soovist osaleda konkursil.
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vastama selle liikmete küsimustele.

Or. en

Selgitus

Selleks et tasakaalustada volitusi ameti käesolevas struktuuris, esitab kahe kuni kolme 
kandidaadi nimed reguleerivate asutuste nõukogu ja mitte komisjon. Seejärel hääletab 
Euroopa Parlament direktori ametisse nimetamise üle.

Muudatusettepanek 235
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele. 

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema
pädevust, oskusi ja kogemusi seoses 
energeetikasektoriga, vähemalt kahe 
kandidaadi seast, kelle esitab komisjon 
pärast seda, kui nad on teatanud soovist 
osaleda konkursil, ning pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult 
nõusoleku taotlemist. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi energeetika 
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kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele. 

valdkonnas, vähemalt kahe kandidaadi 
seast, kelle esitab komisjon vastavalt 
reguleerivate asutuste nõukogu 
soovitusele. Enne ametisse määramist võib 
haldusnõukogu valitud kandidaadi kutsuda 
esinema Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni ette ja vastama selle liikmete 
küsimustele.

Or. ro

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogul on parim positsioon ameti direktori kohta taotlevate 
energeetikaalal tegutsevate kandidaatide kogemuse ja oskuste kindlakstegemiseks. 

Muudatusettepanek 237
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil, ning pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult 
nõusoleku taotlemist. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu ametlik roll direktori ametisse nimetamisel peaks olema 
selgelt määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit. 
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Muudatusettepanek 238
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema oskusi 
ja kogemusi, vähemalt viie kandidaadi 
seast, kelle esitab komisjon pärast seda, kui 
nad on teatanud soovist osaleda konkursil. 
Enne ametisse määramist esineb
haldusnõukogu valitud kandidaat Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastab
selle liikmete küsimustele. Euroopa 
Parlament võib panna veto kandidaadi 
ametisse nimetamisele.

Or. de

Selgitus

Nii Euroopa Parlamendi rolli kui ka ameti sõltumatuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 239
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõiked 3–4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktori ametiaeg on viis aastat. 
Komisjon koostab üheksa kuu jooksul enne 
kõnealuse tähtaja lõppu hinnangu. 
Hindamisel võtab komisjon arvesse 
eelkõige järgmist:

3. Direktori ametiaeg on viis aastat. 
Komisjon koostab üheksa kuu jooksul enne 
kõnealuse tähtaja lõppu hinnangu. 
Hindamisel võtab komisjon arvesse 
eelkõige järgmist:

(a) ametiülesannete täitmine direktori 
poolt;

(a) ametiülesannete täitmine direktori 
poolt;

(b) ameti ülesanded ja nõuded järgmisteks 
aastateks. 

(b) ameti ülesanded ja nõuded järgmisteks 
aastateks.

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning üksnes 

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet ja reguleerivate 
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juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib 
haldusnõukogu pikendada direktori 
ametiaega üks kord mitte rohkem kui 
kolmeks aastaks.

asutuste nõukogu arvamust käesoleva 
hinnangu kohta, ning üksnes juhul, kui see 
on põhjendatud ameti kohustuste ja 
nõuetega, võib haldusnõukogu pikendada 
direktori ametiaega üks kord mitte rohkem 
kui kolmeks aastaks.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 4 tõlkimata.)

Or. en

Muudatusettepanek 240
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning üksnes 
juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib 
haldusnõukogu pikendada direktori 
ametiaega üks kord mitte rohkem kui 
kolmeks aastaks.

välja jäetud

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 4 tõlkimata.)

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 4. Pärast nõupidamist reguleerivate 
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arvesse hindamisaruannet, ning üksnes 
juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib 
haldusnõukogu pikendada direktori 
ametiaega üks kord mitte rohkem kui 
kolmeks aastaks.

asutuste nõukogu ja haldusnõukoguga, 
võttes arvesse hindamisaruannet, ning 
üksnes juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib Euroopa 
Parlament pikendada direktori ametiaega 
üks kord mitte rohkem kui kolmeks aastaks.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 4 tõlkimata.)

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament võib pärast haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist üks kord pikendada direktori ametiaega. Kui selline otsus tuleb teha, peaks 
arvesse võtma ka komisjoni hindamisaruannet.

Muudatusettepanek 242
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning üksnes 
juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib 
haldusnõukogu pikendada direktori 
ametiaega üks kord mitte rohkem kui 
kolmeks aastaks.

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist ja nende arvamuse 
põhjalikku kaalumist ning üksnes juhul, 
kui see on põhjendatud ameti kohustuste ja 
nõuetega, võib haldusnõukogu pikendada 
direktori ametiaega üks kord mitte rohkem 
kui kolmeks aastaks.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 4 tõlkimata.)

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukoguga peaks nõu pidama direktori ametiaja pikendamise ja 
direktori võimaliku ametist vabastamise üle.
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Muudatusettepanek 243
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning üksnes 
juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib 
haldusnõukogu pikendada direktori 
ametiaega üks kord mitte rohkem kui 
kolmeks aastaks.

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist ja nende arvamuse 
põhjalikku kaalumist ning üksnes juhul, 
kui see on põhjendatud ameti kohustuste ja 
nõuetega, võib haldusnõukogu pikendada 
direktori ametiaega üks kord mitte rohkem 
kui kolmeks aastaks.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 4 tõlkimata.)

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukoguga peaks nõu pidama direktori ametiaja pikendamise üle.

Muudatusettepanek 244
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning üksnes 
juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib 
haldusnõukogu pikendada direktori 
ametiaega üks kord mitte rohkem kui 
kolmeks aastaks.

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist ja nende arvamuse 
põhjalikku kaalumist ning üksnes juhul, 
kui see on põhjendatud ameti kohustuste ja 
nõuetega, võib haldusnõukogu pikendada 
direktori ametiaega üks kord mitte rohkem 
kui kolmeks aastaks.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 4 tõlkimata.)

Or. de
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Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukoguga peaks nõu pidama direktori ametiaja iga pikendamise üle.

Muudatusettepanek 245
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning üksnes 
juhul, kui see on põhjendatud ameti 
kohustuste ja nõuetega, võib 
haldusnõukogu pikendada direktori 
ametiaega üks kord mitte rohkem kui 
kolmeks aastaks.

4. Komisjoni ettepaneku põhjal, võttes 
arvesse hindamisaruannet, ning pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist ja nende arvamuse 
põhjalikku kaalumist ning üksnes juhul, 
kui see on põhjendatud ameti kohustuste ja 
nõuetega, võib haldusnõukogu pikendada 
direktori ametiaega üks kord mitte rohkem 
kui kolmeks aastaks.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 4 tõlkimata.)

Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukoguga peaks nõu pidama direktori ametiaja iga pikendamise üle.

Muudatusettepanek 246
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldusnõukogu teavitab Euroopa 
Parlamenti oma kavatsusest pikendada 
direktori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne 
tema ametiaja pikendamist võib kutsuda 
direktori esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette ning vastama tema 
liikmete küsimustele.

välja jäetud
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(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 5 tõlkimata.)

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldusnõukogu teavitab Euroopa 
Parlamenti oma kavatsusest pikendada 
direktori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne 
tema ametiaja pikendamist võib kutsuda 
direktori esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette ning vastama tema 
liikmete küsimustele.

välja jäetud

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 5 tõlkimata.)

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi ülesanne on otsustada direktori ametiaja pikendamise üle pärast 
haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukoguga nõupidamist.

Muudatusettepanek 248
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ametiaega ei pikendata, jääb 
direktor ametisse kuni tema järglase 
ametisse nimetamiseni.

6. Direktor jääb ametisse kuni tema 
ametijärglase ametisse nimetamiseni.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstis artikli 13 lõige 6 tõlkimata.)
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Or. de

Selgitus

Ameti usaldusväärsuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
Euroopa Parlamendi otsusega, mis 
tehakse pärast reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusoleku saamist. Euroopa 
Parlament teeb selle otsuse vähemalt oma 
liikmete kahekolmandikulise
häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi ülesanne on otsustada direktori ametist vabastamise üle pärast 
reguleerivate asutuste nõukogu nõusoleku saamist. Käesolev otsus tehakse üksnes 
kahekolmandikulise häälteenamusega.

Muudatusettepanek 250
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukogu 
nõusoleku saamist. Haldusnõukogu peab 
selle otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 251
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukogu 
nõusoleku saamist. Haldusnõukogu peab 
selle otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukoguga peaks nõu pidama direktori ametiaja pikendamise ja 
direktori võimaliku ametist vabastamise üle.

Muudatusettepanek 252
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukogu 
nõusoleku saamist. Haldusnõukogu peab 
selle otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Käesolevaga sätestatakse nõue, et reguleerivate asutuste nõukogu annab oma nõusoleku enne 
direktori ametisse nimetamist. Samamoodi peaks seda kohaldama tema ametist vabastamise 
puhul.
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Muudatusettepanek 253
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
reguleerivate asutuste nõukogu eelneval 
nõusolekul. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. de

Selgitus

Üks varasem muudatusettepanek määras kindlaks, et reguleerivate asutuste nõukogu peaks 
andma oma nõusoleku enne direktori ametisse nimetamist; sama peaks kehtima tema ametist 
vabastamise kohta.

Muudatusettepanek 254
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
reguleerivate asutuste nõukogu eelneval 
nõusolekul. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. de

Selgitus

Ühes varasemas muudatusettepanekus määrati kindlaks, et reguleerivate asutuste nõukogu 
peaks andma oma nõusoleku enne direktori ametisse nimetamist; sama peaks kehtima tema 
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ametist vabastamise kohta. 

Muudatusettepanek 255
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukogu 
nõusoleku saamist. Haldusnõukogu peab 
selle otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
reguleerivate asutuste nõukogu 
nõusolekul. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste ameti ametlik roll direktori ametist vabastamisel peaks olema selgelt 
määratletud, arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamusi, soovitusi 
ja otsuseid.
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Muudatusettepanek 257
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

Or. de

Selgitus

Eelneva muudatusettepaneku suhtes järjepidevuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 258
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema kohalolevate liikmete 
vähemalt kahekolmandikulise 
häälteenamusega.

Or. ro

Selgitus

Artikli 9 lõige 4 sätestab, et haldusnõukogu otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete 
vähemalt kahekolmandikulise häälteenamusega.
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Muudatusettepanek 259
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
kutsuda direktorit üles esitama oma 
ülesannete täitmise aruannet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 13 lõige 8 on välja jäetud, kuna ameti aruandekohustus on tagatud artikli 11 lõike 6 
(uus) kaudu.

Muudatusettepanek 260
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Direktori ülesanded

1. Direktor esindab ameti ning vastutab 
selle juhtimise eest.
2. Direktor valmistab ette haldusnõukogu 
töö. Ta osaleb haldusnõukogu töös 
hääleõiguseta.
3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7, ja 
8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate 
asutuste nõukogu nõusolekut. 
4. Direktor vastutab ameti iga-aastase 
tööprogrammi elluviimise eest vastavalt 
reguleerivate asutuste nõukogu suunistele 
ning haldusnõukogu halduskontrollile.
5. Direktor võtab kõik vajalikud meetmed, 
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võttes eelkõige vastu sisemised 
haldusjuhendid ja avaldades teatiseid, et 
tagada ameti toimimine käesoleva 
määruse sätete kohaselt.
6. Direktor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle enne sama aasta 30. juunit 
reguleerivate asutuste nõukogule ja 
komisjonile.
7. Direktor koostab artikli 20 kohaselt 
ameti tulude ja kulude eelarvestuse ning 
vastutab artikli 21 kohaselt ameti eelarve 
täitmise eest.
8. Direktor koostab igal aastal 
aastaaruande projekti, mis sisaldab ameti 
reguleerimistegevust käsitlevat osa ning 
finants- ja haldusküsimusi käsitlevat osa. 
9. Ameti personali suhtes teostab direktor 
artikli 25 lõikes 3 sätestatud õigusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7, ja 
8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusolekut.

3. Direktor viib artiklites 5, 6, 7 ja 8 
osutatud arvamused, soovitused ja otsused 
täide pärast nende vastuvõtmist
reguleerivate asutuste nõukogu poolt 
vastavalt artikli 12 lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Direktorilt peaks nõudma reguleerivate asutuste nõukogu arvamuste, soovituste ja eelkõige 
otsuste täideviimist nii, et need saaksid praktikas jõustuda.
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Muudatusettepanek 262
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7, ja 
8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusolekut.

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7 ja 8 
osutatud arvamused, soovitused ja otsused, 
mis on saanud reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusoleku.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7, ja 
8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusolekut.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 264
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7, ja 
8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate asutuste 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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nõukogu nõusolekut.

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 265
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktor võtab vastu artiklites 5, 6, 7, ja 
8 osutatud arvamused, soovitused ja 
otsused, mis vajavad reguleerivate asutuste 
nõukogu nõusolekut.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 266
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Direktor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle enne sama aasta 30. juunit
reguleerivate asutuste nõukogule ja 
komisjonile.

6. Direktor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle – pärast selle haldusnõukogus 
vastuvõtmist ja reguleerivate asutuste 
nõukogule teabena esitamist – enne sama 
aasta 30. septembrit Euroopa Parlamendi 
pädevale komisjonile ja Euroopa
Komisjonile.
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Or. ro

Selgitus

Tööprogrammi peaks heaks kiitma ja vastu võtma haldusnõukogu ning see tuleks esitada 
Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendi pädevale komisjonile. 

Muudatusettepanek 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Direktor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle enne sama aasta 30. juunit 
reguleerivate asutuste nõukogule ja 
komisjonile.

6. Direktor koostab igal aastal ameti 
järgmise aasta tööprogrammi projekti ja 
esitab selle enne sama aasta 30. juunit 
reguleerivate asutuste nõukogule, Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et ameti tööprogrammide üle toimuks demokraatlik kontroll.

Muudatusettepanek 268
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Alaline turu sidusrühmade töörühm

1. Direktor asutab alalise turu 
sidusrühmade töörühma, kuhu kuuluvad 
asjakohaseid, eelkõige tootmis-, varustus-, 
kauplemisvaldkonna ja 
jaotusvõrguettevõtjate sidusrühmi 
esindavad eksperdid ning sarnaste 
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valdkondade akadeemilised eksperdid. 
Direktor määrab kindlaks korra 
töörühma liikmete arvu, koosseisu ja 
ametisse nimetamise ning töörühma 
toimimise kohta.
2. Töörühma juhatab direktor. Liikmete 
ametiaeg on kaks ja pool aastat. 
Töörühma liikmed ei või olla 
haldusnõukogu ega reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed.
3. Komisjoni esindajatel on õigus viibida 
koosolekul ja võtta osa töörühma tööst.
4. Töörühm nõustab direktorit tema 
ülesannete täitmisel käesoleva määruse 
alusel, ameti tööprogrammi 
asjakohastesse osadesse ettepanekute
koostamisel, samuti suhtlemise tagamisel 
sidusrühmadega kõikides 
tööprogrammiga seotud küsimustes.

Or. en

Selgitus

Kindlate tehniliste ja turureeglite arengu tagamiseks peaksid turul tegutsevad isikud olema
ameti tööga tihedalt seotud.

Muudatusettepanek 269
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 b
Alaline tarbijate töörühm

1. Direktor asutab alalise tarbijate 
töörühma, kuhu kuuluvad tarbijate 
esindajad. Direktor määrab kindlaks 
korra töörühma liikmete arvu, koosseisu 
ja ametisse nimetamise ning töörühma 
toimimise kohta.
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2. Töörühma juhatab direktor. Liikmete 
ametiaeg on kaks ja pool aastat. 
Töörühma liikmed ei või olla 
haldusnõukogu ega reguleerivate asutuste 
nõukogu liikmed.
3. Komisjoni esindajatel on õigus viibida 
koosolekul ja võtta osa töörühma tööst.
4. Töörühm nõustab direktorit tema 
ülesannete täitmisel käesoleva määruse 
alusel, ameti tööprogrammi 
asjakohastesse osadesse ettepanekute 
koostamisel, samuti suhtlemise tagamisel 
tarbijatega kõikides tööprogrammiga 
seotud küsimustes. Töörühm tagab, et 
Euroopa tasandi tarbijate huvid on
asjakohaselt kaitstud, ning vastutab 
tarbijaorganisatsioonidele nõu ja teabe 
andmise ning nende esindatuse eest. 
Töörühm abistab komisjoni ning riiklikke 
reguleerivaid asutusi järelevalves 
meetmete tõhususe üle, mis käsitlevad 
energiapuudust ja tariifisüsteemi tava 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Tarbijate huvide kaitsmiseks peaksid tarbijate esindajad olema ameti tööga tihedalt seotud. 
Alaline tarbijate töörühm tuleks asutada eraldi alalisest turu sidusrühmade töörühmast, et 
tagada tarbijate samaväärne esindatus kui turul tegutsevate isikute puhul.

Muudatusettepanek 270
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Apellatsiooninõukogusse kuulub kuus 
liiget ja kuus asendajat, kes valitakse 
riiklike reguleerivate asutuste, 
konkurentsiasutuste või teiste riiklike või 
ühenduse institutsioonide praeguste või

1. Apellatsiooninõukogusse kuulub neli
liiget ja neli asendajat eri liikmesriikidest, 
kes valitakse riiklike reguleerivate asutuste, 
konkurentsiasutuste või teiste riiklike või 
ühenduse institutsioonide praeguste või 
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endiste kõrgete ametnike hulgast, kellel on 
asjakohane töökogemus 
energeetikasektoris. Apellatsiooninõukogu 
määrab oma esimehe. 
Apellatsiooninõukogu otsused võetakse 
vastu selle kuuest liikmest vähemalt nelja 
kvalifitseeritud häälteenamusega. 
Apellatsiooninõukogu kutsutakse kokku 
vastavalt vajadusele.

endiste kõrgete ametnike hulgast, kellel on 
asjakohane töökogemus 
energeetikasektoris. Apellatsiooninõukogu 
määrab oma esimehe. 
Apellatsiooninõukogu otsused võetakse 
vastu selle neljast liikmest vähemalt kolme
kvalifitseeritud häälteenamusega. 
Apellatsiooninõukogu kutsutakse kokku 
vastavalt vajadusele.

Or. ro

Selgitus

Kaheksa liiget (neli täis- ja neli asendusliiget) peaksid olema eri liikmesriikidest, pidades 
silmas liikmesriikide tasakaalustatud esindatuse ja maksimaalse läbipaistvuse tagamist.
Apellatsiooninõukogu peab koosnema optimaalsest arvust liikmetest, et täita käesolevas 
määruses kirjeldatud ülesandeid ja kohustusi. Kaheksa liiget (neli põhi- ja neli asendusliiget) 
peavad olema pärit eri liikmesriikidest eesmärgiga tagada liikmesriikide tasakaalustatud 
esindatus ja maksimaalne läbipaistvus.

Muudatusettepanek 271
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast konkursil osalemise
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga konsulteerimist.

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
nõukogu ja komisjoni ühisel ettepanekul 
ametisse haldusnõukogu pärast konkursil 
osalemise teatamist ja pärast reguleerivate 
asutuste nõukoguga konsulteerimist.

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse suurendamiseks.
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Muudatusettepanek 272
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast konkursil osalemise
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga konsulteerimist.

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ja Euroopa Parlamendi
ettepaneku alusel ametisse haldusnõukogu 
pärast konkursil osalemise teatamist ja 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 9 lõike 1 muudatusettepanekuga peaks Euroopa Parlamendil olema roll ka 
apellatsiooninõukogu ametisse nimetamisel.

Muudatusettepanek 273
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast konkursil osalemise
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga konsulteerimist.

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse Euroopa 
Parlament pärast konkursil osalemise 
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
võrgustikuga konsulteerimist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 274
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast konkursil osalemise 
teatamist ja pärast reguleerivate asutuste 
nõukoguga konsulteerimist.

2. Apellatsiooninõukogu liikmed määrab 
komisjoni ettepanekul ametisse 
haldusnõukogu pärast avalikul konkursil 
osalemise teatamist ja pärast reguleerivate 
asutuste nõukoguga konsulteerimist.

Or. en

Selgitus

Põhjendus võiks sedastada, et järjepidevuse huvides peaks apellatsiooninõukogu koosseisu 
ametisse nimetamisel või uuendamisel olema võimaldatud nõukogu osaline asendamine.

Muudatusettepanek 275
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg 
on viis aastat. Neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Apellatsiooninõukogu liikmed 
on oma otsuseid tehes sõltumatud ega pea 
lähtuma ühestki juhisest. Nad ei tohi täita 
ametis, selle haldusnõukogus ega 
reguleerivate asutuste nõukogus mis tahes 
muid ülesandeid. Apellatsiooninõukogu 
liikmeid ei või nende ametiaja jooksul 
ametist vabastada, välja arvatud juhul, 
kui liige on süüdi tõsises üleastumises, 
mille puhul haldusnõukogu teeb pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist vastava otsuse.

3. Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg 
on viis aastat. Neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Apellatsiooninõukogu liikmed 
on oma otsuseid tehes sõltumatud ega pea 
lähtuma ühestki juhisest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 276
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg 
on viis aastat. Neid võib ametisse tagasi 
nimetada. Apellatsiooninõukogu liikmed 
on oma otsuseid tehes sõltumatud ega pea 
lähtuma ühestki juhisest. Nad ei tohi täita 
ametis, selle haldusnõukogus ega 
reguleerivate asutuste nõukogus mis tahes 
muid ülesandeid. Apellatsiooninõukogu 
liikmeid ei või nende ametiaja jooksul 
ametist vabastada, välja arvatud juhul, kui 
liige on süüdi tõsises üleastumises, mille 
puhul haldusnõukogu teeb pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist vastava otsuse.

3. Apellatsiooninõukogu liikmete ametiaeg 
on kuus aastat. Apellatsiooninõukogu 
liikmed on oma otsuseid tehes sõltumatud 
ega pea lähtuma ühestki juhisest. Nad ei 
tohi täita ametis, selle haldusnõukogus ega 
reguleerivate asutuste nõukogus mis tahes 
muid ülesandeid. Apellatsiooninõukogu 
liikmeid ei või nende ametiaja jooksul 
ametist vabastada, välja arvatud juhul, kui 
liige on süüdi tõsises üleastumises, mille 
puhul haldusnõukogu teeb pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist vastava otsuse.

Or. de

Selgitus

Ameti sõltumatuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 277
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui amet ei tee otsust, võib Esimese 
Astme Kohtule või Euroopa Kohtule 
seoses tegevusetusega esitada kaebuse 
vastavalt asutamislepingu artiklile 232.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 278
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet peab võtma vajalikud meetmed 
Esimese Astme Kohtu või Euroopa Kohtu 
otsuse täitmiseks.

3. Reguleerivate asutuste võrgustik peab 
võtma vajalikud meetmed Esimese Astme 
Kohtu või Euroopa Kohtu otsuse 
täitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 279
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Punkt c tuleb välja jätta, et tagada ameti tõeline läbipaistvus ja sõltumatus.

Muudatusettepanek 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse;

(c) riiklike reguleerivate asutuste 
ühendatud vahendid nende koostööks ELi 
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tasandil;

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada ameti täielik autonoomia ja sõltumatus, peab olema tagatud autonoomne 
eelarve. Sellest tulenevalt tuleb vältida liikmesriikide panustamist teistsugusel viisil ja 
vabatahtlikult.

Muudatusettepanek 281
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse;

(c) liikmesriikide või nende reguleerivate 
asutuste vabatahtlik sissemakse, nagu on 
nimetatud artikli 10 lõikes 6;

Or. en

Selgitus

Põhjendus võiks sedastada, et järjepidevuse huvides peaks apellatsiooninõukogu koosseisu 
ametisse nimetamisel või uuendamisel olema võimaldatud nõukogu osaline asendamine.

Muudatusettepanek 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 lõike 1 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mis tahes esitatud alternatiivsed 
rahastamisviisid, eriti elektrienergia- ja 
gaasivoogude maksustamise kaudu;

Or. en
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Selgitus

Selleks et tagada ameti täielik autonoomia ja sõltumatus, peab olema tagatud autonoomne 
eelarve. Järelikult peaks ametil olema võimalus leida alternatiivseid rahastamisviise.

Muudatusettepanek 283
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 20 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktor koostab igal aastal hiljemalt 15. 
veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis 
sisaldab tegevuskulusid ja eeloleva 
rahandusaasta tööplaani, ning edastab 
esialgse eelnõu haldusnõukogule koos 
esialgse ametikohtade loeteluga. Igal aastal 
esitab haldusnõukogu direktori koostatud 
projekti alusel ameti järgmise 
majandusaasta tulude ja kulude 
kalkulatsiooni. Selle kalkulatsiooni, mis 
sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, 
edastab haldusnõukogu komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks. Enne 
kalkulatsiooni vastuvõtmist esitatakse 
direktori koostatud projekt reguleerivate 
asutuste nõukogule, kes võib projekti 
kohta arvamuse esitada.

1. Direktor koostab igal aastal hiljemalt 15. 
veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis 
sisaldab tegevuskulusid ja eeloleva 
rahandusaasta tööplaani, ning edastab 
esialgse eelnõu võrgustiku 
haldusnõukogule koos esialgse 
ametikohtade loeteluga. Igal aastal esitab 
haldusnõukogu direktori koostatud projekti 
alusel järgmise majandusaasta tulude ja 
kulude kalkulatsiooni. Selle kalkulatsiooni, 
mis sisaldab ka ametikohtade loetelu 
projekti, edastab haldusnõukogu 
komisjonile hiljemalt 31. märtsiks. 

Or. fr

Muudatusettepanek 284
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 20 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelarvepädevad asutused võtavad vastu 
ameti ametikohtade loetelu.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 285
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Töötajad

1. Ameti töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muudele teenistujatele kohaldatavaid 
teenistustingimusi ning Euroopa 
Ühenduse institutsioonide poolt nende 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju.
2. Haldusnõukogu võtab Euroopa 
ühenduste ametnike personalieeskirjade 
artiklis 110 ette nähtud korra kohaselt 
kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud 
rakendusmeetmed.
3. Amet kasutab oma töötajate suhtes 
õigusi, mis on talle kui ametisse 
määravale asutusele antud Euroopa 
ühenduste ametnike 
personalieeskirjadega ja talle kui 
lepinguid sõlmivale asutusele antud 
Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustega.
4. Haldusnõukogu võib vastu võtta sätteid, 
mis lubavad liikmesriikide ekspertidel 
töötada ameti juures lähetuses.

Or. fr
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Muudatusettepanek 286
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 25 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muudele teenistujatele kohaldatavaid 
teenistustingimusi ning Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt nende 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju.

1. Ameti töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muudele teenistujatele kohaldatavaid 
teenistustingimusi ning Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt nende 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste 
kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud 
eeskirju. Vastavalt artikli 13 lõikele 1 ei 
ohusta personalieeskirjade kohaldamine 
haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste 
nõukogu ainupädevust direktorile juhiste 
andmises.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 13 lõike 1 muudatusettepanekuga tuleks selgitada, et personalieeskirjade 
kohaldamine ei tohi ohustada direktori sõltumatust komisjonist.

Muudatusettepanek 287
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 26 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Töötajate isiklikku rahalist vastutust ja 
distsiplinaarvastutust ameti ees 
reguleerivad ameti töötajate suhtes 
kohaldatavad asjaomased sätted.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 27 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Haldusnõukogu, reguleerivate 
asutuste nõukogu ja 
apellatsiooninõukogu avaldavad ameti 
veebilehel vähemalt kõigi vastavate 
koosolekute päevakorrad, 
taustadokumendid ja protokollid.

Or. en

Selgitus

Kõigi nõukogude koosolekute päevakorrad ja protokollid tuleks määratud aja jooksul 
avaldada ameti veebilehel. Nõukogude liikmetel peaks olema õigus avaldada eriarvamusi.

Muudatusettepanek 289
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Kolmandate riikide osalemine

Amet on osalemiseks avatud riikidele, kes 
ei ole Euroopa Liidu liikmed ning on 
sõlminud Euroopa Liiduga sellealased 
kokkulepped. Vastavalt nende 
kokkulepete asjakohastele sätetele 
töötatakse välja kord, millega nähakse 
eelkõige ette nende riikide ameti töös 
osalemise laad, ulatus ja menetluslikud 
aspektid, sealhulgas sätted rahaliste 
osamaksude ja töötajate kohta.

Or. de
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Selgitus

Ameti tegevusala peaks piirduma siseturuga.

Muudatusettepanek 290
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Hindamine

1. Komisjon viib ameti tegevuse osas läbi 
hindamise. See hõlmab ameti saavutatud 
tulemusi ja töömeetodeid, pidades silmas 
ameti eesmärki, ning käesolevas määruses 
määratletud volitusi ja ülesandeid ning 
iga-aastaseid tööprogramme.
2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt neli aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon 
hindamisaruande hiljemalt iga viie aasta 
järel.

Or. fr

Muudatusettepanek 291
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 30 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt neli aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon hindamisaruande 
hiljemalt iga viie aasta järel.

2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt neli aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon hindamisaruande 
iga viie aasta järel, olles saanud 
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tegevusaruande ka ametiaja kestel iga 
kahe ja poole aasta järel.

Or. lt

Muudatusettepanek 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 30 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt neli aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon hindamisaruande 
hiljemalt iga viie aasta järel.

2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt kolm aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon hindamisaruande 
hiljemalt iga kolme aasta järel.

Or. en

Selgitus

Uue ameti hindamist peaks läbi viima korrapärasemalt.

Muudatusettepanek 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 30 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt neli aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon hindamisaruande 
hiljemalt iga viie aasta järel.

2. Komisjon esitab esimese 
hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt kaks aastat pärast 
esimese direktori ametisseastumist. 
Edaspidi esitab komisjon hindamisaruande 
hiljemalt iga viie aasta järel.

Or. de
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Selgitus

Ameti tööle tuleks hinnang anda pigem varem kui hiljem.

Muudatusettepanek 294
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 31 pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustumine ja üleminekumeetmed Jõustumine, üleminekumeetmed ja 
aegumine

Or. de

Selgitus

Tuleks määrata ajaline piirang tagamaks, et energia siseturu tulevikuarenguid on arvesse 
võetud.

Muudatusettepanek 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 31 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus aegub 1. jaanuaril 
2015.

Or. de

Selgitus

Ameti volitustel peaks olema ajaline piirang kooskõlas parema reguleerimise põhimõtete 
ettekirjutustega. Kui ameti volitusi on vaja pikendada, peaks komisjon koostama eraldi 
ettepaneku, mis kinnitab iga sellise pikendamise vajalikkust.
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