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Tarkistus 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden.

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY ja direktiivin 2003/55/EY
mukaisista kansallisten 
sääntelyviranomaisten johtajista tai heidän 
edustajistaan ja komission edustajasta, 
jolla ei ole äänivaltaa.
Sääntelyneuvostossa saa olla vain yksi 
edustaja kunkin jäsenvaltion kansallisesta 
sääntelyvirastosta. 

Or. en

Perustelu

Muutoksella pyritään varmistamaan, että kansalliset sääntelyvirastot ovat asianmukaisesti 
edustettuina sääntelyneuvostossa. Tämä noudattaa myös 11. marraskuuta 2003 Euroopan 
sähkö- ja kaasualan sääntelyviraston perustamisesta tehtyä komission päätöstä, jossa 
vahvistetaan selkeästi, että Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviraston on koostuttava 
kaasu- ja sähköalasta sekä kaasuasetuksesta vastaavien kansallisten sääntelyvirastojen 
johtajista.

Tarkistus 183
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Artikla 11 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission 
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY ja direktiivin 2003/55/EY
mukaisista kansallisten 
sääntelyviranomaisten johtajista tai heidän 
edustajistaan ja komission edustajasta, 
jolla ei ole äänivaltaa.
Sääntelyneuvostossa saa olla vain yksi 
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nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden.

edustaja kunkin jäsenvaltion kansallisesta 
sääntelyvirastosta. 

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvoston kokoonpanoa koskevalla muutoksella pyritään varmistamaan, että 
kansalliset sääntelyvirastot (niiden johtajat) ovat asianmukaisesti edustettuina. Tämä 
noudattaa myös 11. marraskuuta 2003 Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviraston 
perustamisesta tehtyä komission päätöstä, jossa vahvistetaan selkeästi, että Euroopan sähkö-
ja kaasualan sääntelyviraston on koostuttava kaasu- ja sähköalasta sekä kaasuasetuksesta 
vastaavien kansallisten sääntelyvirastojen johtajista.

Tarkistus 184
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission 
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden.

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY ja direktiivin 2003/55/EY
mukaisista kansallisten 
sääntelyviranomaisten johtajista tai heidän 
edustajistaan ja komission edustajasta, 
jolla ei ole äänivaltaa.
Sääntelyneuvostossa saa olla vain yksi 
edustaja kunkin jäsenvaltion kansallisesta 
sääntelyvirastosta. 

Or. en

Perustelu

Muutoksella pyritään varmistamaan, että kansalliset sääntelyvirastot (niiden johtajat) ovat 
asianmukaisesti edustettuina sääntelyneuvostossa. Tämä noudattaa myös 11. marraskuuta 
2003 Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviraston perustamisesta tehtyä komission 
päätöstä, jossa vahvistetaan selkeästi, että Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviraston on 
koostuttava kaasu- ja sähköalasta sekä kaasuasetuksesta vastaavien kansallisten 
sääntelyvirastojen johtajista.
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Tarkistus 185
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission 
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden.

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa tarkoitettujen
sääntelyviranomaisten johtajista tai heidän 
edustajistaan, joita on yksi jäsenvaltiota 
kohden, ja komission edustajasta, jolla ei 
ole äänivaltaa. Sääntelyneuvostossa saa 
olla vain yksi edustaja kunkin 
jäsenvaltion kansallisesta 
sääntelyvirastosta. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten on nimettävä yksi 
varajäsen jäsenvaltiota kohden.

Or. en

Perustelu

Muutoksella pyritään varmistamaan, että kansalliset sääntelyvirastot (niiden johtajat) ovat 
asianmukaisesti edustettuina sääntelyneuvostossa. Teksti noudattaa myös 11. marraskuuta 
2003 Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviraston perustamisesta tehtyä komission 
päätöstä, jossa vahvistetaan selkeästi, että Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviraston on 
koostuttava kaasu- ja sähköalasta sekä kaasuasetuksesta vastaavien kansallisten 
sääntelyvirastojen johtajista.

Tarkistus 186
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission 
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa. 

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista ja 
heidän varajäsenistään, joita on yksi
jäsenvaltiota kohden ja jotka jäsenvaltiot 
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Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden.

nimittävät nykyisten työntekijöiden 
keskuudesta, ja komission edustajasta, 
jolla ei ole äänivaltaa.

Or. en

Tarkistus 187
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sääntelyneuvosto Sääntelyviranomaisten verkosto

Or. fr

Tarkistus 188
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto koostuu direktiivin 
2003/54/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 
2003/55/EY 24 a artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission 
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden. 

1. Sääntelyviranomaisten verkosto
koostuu direktiivin 2003/54/EY 22 a 
artiklassa ja direktiivin 2003/55/EY 24 a 
artiklassa mainittujen 
sääntelyviranomaisten edustajista, joita on 
yksi jäsenvaltiota kohden, ja komission 
edustajasta, jolla ei ole äänivaltaa. He 
muodostavat verkoston johtokunnan.
Kansallisten sääntelyviranomaisten on 
nimettävä yksi varajäsen jäsenvaltiota 
kohden. Varajäsenet osallistuvat 
kokouksiin vain toimiessaan varsinaisen 
jäsenen sijaisina.

Or. fr
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Tarkistus 189
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto valitsee jäsentensä 
keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi päättyy joka tapauksessa silloin, 
kun heidän jäsenyytensä 
sääntelyneuvostossa päättyy.

2. Sääntelyviranomaisten verkosto valitsee 
jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja 
toimii puheenjohtajan sijaisena tämän 
ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Sama henkilö voidaan 
nimittää uudeksi toimikaudeksi. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi päättyy joka tapauksessa silloin, 
kun heidän jäsenyytensä 
sääntelyviranomaisten verkostossa
päättyy.

Or. fr

Tarkistus 190
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Sääntelyneuvoston jäsenten 
äänet painotetaan perustamissopimuksen 
205 artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
neuvoston jäsenten äänimäärien 
painotusta noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Sääntelyneuvoston äänestyssääntöjen olisi noudatettava neuvoston äänestyssääntöjä, sillä 
äänten painotuksesta näkyy paremmin se, miten paljon sääntelyneuvoston päätökset 
vaikuttavat sen jäseniin.

Tarkistus 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
kahden kolmasosan enemmistöllä. Äänet 
painotetaan perustamissopimuksen 205 
artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
neuvoston jäsenten äänimäärien 
painotusta noudattaen. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan viraston päätöksille suurempi tuki. 

Tarkistus 192
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
kahden kolmasosan enemmistöllä. Äänet 
painotetaan neuvoston jäsenten 
äänimäärien painotusta noudattaen.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään tukea virastolle.

Tarkistus 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä määräenemmistöllä. Kullakin 
jäsenellä tai varajäsenellä on yksi ääni.

Or. en

Perustelu

Määräenemmistöön perustuva äänestysjärjestelmä helpottaisi sääntelyneuvoston 
päätöksentekoa.

Tarkistus 194
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kullakin jäsenellä tai varajäsenellä on yksi 
ääni.

Or. en
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Tarkistus 195
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 ja 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
läsnä olevien jäsentensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä. Kullakin 
jäsenellä tai varajäsenellä on yksi ääni.

4. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä.

4. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä 
vahvistetaan yksityiskohtaisemmat 
äänestyssäännöt ja erityisesti ehdot, 
joiden mukaisesti jäsen voi toimia toisen 
jäsenen nimissä, sekä tarvittaessa 
päätösvaltaisuutta koskevat säännöt. 
Työjärjestyksessä voidaan säätää 
erityisistä työmenetelmistä alueellista 
yhteistyötä koskevien aloitteiden 
yhteydessä esiin nousevien kysymysten 
käsittelyä varten.

Or. en

Tarkistus 196
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

3. Sääntelyviranomaisten verkosto tekee 
päätöksensä jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai 
varajäsenellä on yksi ääni.

Or. fr
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Tarkistus 197
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sääntelyneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä.

4. Sääntelyviranomaisten verkosto
vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. fr

Tarkistus 198
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta.

5. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen 
jäsenten toimimista edustamansa 
sääntelyviranomaisen puolesta.

Or. en

Tarkistus 199
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 

5. Sääntelyviranomaisten verkoston on 
sille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
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miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta.

miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkiselta tai yksityiseltä etutaholta.

Or. fr

Tarkistus 200
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta julkisesta tai yksityiseltä etutaholta.

5. Sääntelyneuvoston on sille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan toimittava riippumattomasti, 
eikä se saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
miltään jäsenvaltion hallitukselta tai 
muulta yksityiseltä etutaholta.

Or. en

Tarkistus 201
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Virasto huolehtii sääntelyneuvoston 
sihteeristötehtävistä.

6. Sääntelyviranomaisten verkosto 
nimittää itselleen johtajan, perustaa 
sihteeristön, laatii talousarvion ja päättää 
toimipaikastaan.

Or. fr
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Tarkistus 202
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää sääntelyneuvoston 
puheenjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
suorittamisesta.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvoston olisi oltava tilivelvollinen neuvostolle ja parlamentille.

Tarkistus 203
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää sääntelyneuvoston 
puheenjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
suorittamisesta.

Or. en

Perustelu

Käyttöön otettavalla raportointivelvollisuudella varmistetaan, että sääntelyneuvosto on 
tilivelvollinen neuvostolle ja parlamentille.
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Tarkistus 204
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää sääntelyneuvoston 
puheenjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
suorittamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että sääntelyneuvosto on tilivelvollinen neuvostolle ja 
parlamentille.

Tarkistus 205
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää sääntelyneuvoston 
puheenjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
suorittamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että sääntelyneuvosto on tilivelvollinen neuvostolle ja 
parlamentille.
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Tarkistus 206
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää sääntelyneuvoston 
puheenjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
suorittamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että sääntelyneuvosto on tilivelvollinen neuvostolle ja 
parlamentille.

Tarkistus 207
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vaatia sääntelyneuvoston 
puheenjohtajaa esittämään kertomuksen
tehtävien ja velvoitteiden täyttämisestä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että sääntelyneuvosto on tilivelvollinen neuvostolle ja 
parlamentille.



PE404630v01-00 16/66 AM\716580FI.doc

FI

Tarkistus 208
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vaatia sääntelyneuvoston 
puheenjohtajaa esittämään kertomuksen 
tehtävien ja velvoitteiden täyttämisestä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että sääntelyneuvosto on tilivelvollinen neuvostolle ja 
parlamentille.

Tarkistus 209
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan parlamentin toimivaltainen 
valiokunta voi kutsua sääntelyneuvoston 
puheenjohtajan kuultavaksi eri 
yhteyksissä. Puheenjohtajan on myös 
oltava parlamentin kuultavana vähintään 
kerran vuodessa.

Or. ro

Perustelu

Sääntelyneuvosto edustaa EU:n jäsenvaltioiden energia-alan sääntelyviranomaisia, ja sillä
on avainasema yhteisön energiatavoitteiden saavuttamisessa. Näin ollen sääntelyneuvoston 
puheenjohtajan on tarpeen sitoutua jatkuvaan ja tehokkaaseen vuoropuheluun parlamentin 
kanssa.
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Tarkistus 210
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Sääntelyneuvoston tehtävät

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.
2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen 
päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.
3. Sääntelyneuvosto hyväksyy 10 artiklan 
4 kohdan ja 14 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti sekä 20 artiklan 1 kohtaan 
perustuvan talousarvioesityksen puitteissa 
viraston seuraavan vuoden työohjelman 
ja esittää sen ennen syyskuun 1 päivää 
johtokunnan vahvistettavaksi.
4. Sääntelyneuvosto hyväksyy 
vuosikertomuksessa olevan 
sääntelytoimintaa koskevan erillisen osan, 
josta säädetään 10 artiklan 10 kohdassa 
ja 14 artiklan 8 kohdassa.

Or. fr
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Tarkistus 211
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto vahvistaa 5, 6, 7 ja 8 
artiklassa tarkoitetut lausunnot, 
suositukset ja päätökset. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.
Johtajan on noudatettava 
sääntelyneuvoston päätöksiä tehtäviään 
hoitaessaan, ja sääntelyneuvoston on 
oltava sääntelyyn liittyvissä asioissa 
viraston ainut päätöksentekoelin.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvosto on sääntelyyn liittyvissä asioissa viraston ainut päätöksentekoelin, ja tässä 
ominaisuudessa se hyväksyy lausunnot, suositukset ja päätökset, jotka johtaja panee toimeen 
14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa.

Tarkistus 212
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa. 
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Johtajan on noudatettava 
sääntelyneuvoston päätöksiä tehtäviään 
hoitaessaan, ja sääntelyneuvoston on 
oltava sääntelyyn liittyvissä asioissa 
viraston ainut päätöksentekoelin.

Or. en

Perustelu

Rajataan tehtäviä.

Tarkistus 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tämän asetuksen 14 artiklan kanssa, jossa kuvataan johtajan 
tehtävät, ja erityisesti sen 3 kohdan kanssa, jossa todetaan, että johtaja vahvistaa lausunnot, 
suositukset ja päätökset, joille on saatava sääntelyneuvoston hyväksyntä.
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Tarkistus 214
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

Or. en

Perustelu

Kuten 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, johtaja vahvistaa lausunnot, suositukset ja 
päätökset, joille on saatava sääntelyneuvoston hyväksyntä.

Tarkistus 215
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

Or. en

Perustelu

Kuten 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, johtaja vahvistaa lausunnot, suositukset ja 
päätökset, joille on saatava sääntelyneuvoston hyväksyntä.
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Tarkistus 216
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa johtajalle 
hyväksyntänsä ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

Or. de

Perustelu

Kuten 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, johtajan on hyväksyttävä viraston lausunnot, 
suositukset ja päätökset sen jälkeen, kun sääntelyneuvosto on hyväksynyt ne.

Tarkistus 217
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa johtajalle 
hyväksyntänsä ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

Or. de
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Perustelu

Kuten 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, johtajan on hyväksyttävä viraston lausunnot, 
suositukset ja päätökset sen jälkeen, kun sääntelyneuvosto on hyväksynyt ne.

Tarkistus 218
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
johtajalle ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntojen, suositusten ja 
päätösten vahvistamista. Lisäksi 
sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa 
kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle 
johtajan tehtävien suorittamisessa.

1. Sääntelyneuvosto antaa 14 artiklan 
3 kohdan mukaisesti lausunnon johtajalle 
ennen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen 
lausuntojen, suositusten ja päätösten 
vahvistamista. Lisäksi sääntelyneuvosto 
antaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa 
ohjeita johtajalle johtajan tehtävien 
suorittamisessa.

Or. en

Tarkistus 219
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

2. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en
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Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa.

Tarkistus 220
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

2. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvosto on sääntelyyn liittyvissä asioissa viraston ainut päätöksentekoelin, ja tässä 
ominaisuudessa se hyväksyy lausunnot, suositukset ja päätökset, jotka johtaja panee toimeen 
14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa.

Tarkistus 221
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

2. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
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Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa.

Tarkistus 222
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

2. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa.

Tarkistus 223
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 2. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
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henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Koska johtajan tehtävänä on johtaa virastoa ja hyväksyä viraston lausunnot, suositukset ja 
päätökset, sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty rooli johtajan nimittämisessä.

Tarkistus 224
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

2. Sääntelyneuvosto antaa hyväksyntänsä
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Koska johtajan tehtävänä on johtaa virastoa ja hyväksyä viraston lausunnot, suositukset ja 
päätökset, sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty rooli johtajan nimittämisessä.
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Tarkistus 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sääntelyneuvosto antaa lausunnon 
henkilöstä, joka esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 10 artiklan 1 kohdan ja 13 
artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

2. Sääntelyneuvosto esittää Euroopan 
parlamentille luettelon vähintään 
kahdesta ja enintään kolmesta 
ehdokkaasta, joita esitetään nimitettäväksi 
johtajaksi 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Sääntelyneuvosto tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Viraston nykyisen rakenteen valtatasapainon säilyttämiseksi 2–3 ehdokkaan luettelon laatii 
sääntelyneuvosto, ei komissio. Euroopan parlamentti äänestää sitten johtajan nimittämisestä.

Tarkistus 226
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Johtaja

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä riippumattomasti. Johtaja ei 
saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta eikä miltään 
elimeltä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.
2. Johtokunta nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
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ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema 
ehdokas voidaan ennen nimittämistä 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.
3. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikauden päättymistä edeltävien 
yhdeksän kuukauden aikana komissio 
suorittaa arvioinnin. Arvioinnissa 
komissio tarkastelee erityisesti
(a) johtajan tehtävänhoitoa;
(b) viraston tehtäviä ja velvoitteita 
lähivuosina.
4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran 
enintään kolmella vuodella ja ainoastaan 
niissä tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua. 
5. Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa johtajan 
toimikautta. Johtaja voidaan toimikauden 
jatkamista edeltävän kuukauden aikana 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. 
6. Jos toimikautta ei jatketa, johtaja 
jatkaa tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.
7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa 
kuultuaan tekemällä päätöksellä. 
Johtokunta tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä. 
8. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää johtajaa raportoimaan 
tehtäviensä suorittamisesta.

Or. fr
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Tarkistus 227
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä riippumattomasti. Johtaja ei 
saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta eikä miltään elimeltä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä sääntelyneuvoston tekemien 
päätösten mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita komissiolta,
miltään hallitukselta eikä miltään elimeltä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
johtokunnan ja sääntelyneuvoston 
toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

Johtajan on noudatettava sääntelyneuvoston päätöksiä tehtäviään hoitaessaan, ja 
sääntelyneuvoston on oltava sääntelyyn liittyvissä asioissa viraston ainut päätöksentekoelin. 
On tehtävä selväksi, että johtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita myöskään 
komissiolta.

Tarkistus 228
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä riippumattomasti. Johtaja ei 
saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta eikä miltään elimeltä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä sääntelyneuvoston tekemien 
päätösten mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta komission, 
johtokunnan ja sääntelyneuvoston 
toimivaltaa.

Or. en
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Perustelu

Johtajan on noudatettava sääntelyneuvoston päätöksiä tehtäviään hoitaessaan, ja 
sääntelyneuvoston on oltava sääntelyyn liittyvissä asioissa viraston ainut päätöksentekoelin.

Tarkistus 229
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä riippumattomasti. Johtaja ei 
saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta eikä miltään elimeltä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä sääntelyneuvoston tekemien 
päätösten mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta komission, 
johtokunnan ja sääntelyneuvoston 
toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

Johtajan on noudatettava sääntelyneuvoston päätöksiä tehtäviään hoitaessaan, ja 
sääntelyneuvoston on oltava sääntelyyn liittyvissä asioissa viraston ainut päätöksentekoelin.

Tarkistus 230
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä riippumattomasti. Johtaja ei 
saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta eikä miltään elimeltä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä sääntelyneuvoston päätösten 
mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää eikä ottaa 
vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä 
miltään elimeltä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.
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Or. de

Perustelu

Johtajan on hoidettava tehtäväänsä sääntelyneuvoston päätösten mukaisesti, koska tämän 
pitäisi olla viraston ainoa elin, joka tekee päätöksiä sääntelyä koskevissa asioissa.

Tarkistus 231
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä riippumattomasti. Johtaja ei 
saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta eikä miltään elimeltä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä sääntelyneuvoston päätösten 
mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää eikä ottaa 
vastaan ohjeita miltään hallitukselta eikä 
miltään elimeltä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

Or. de

Perustelu

Johtajan on hoidettava tehtäväänsä sääntelyneuvoston päätösten mukaisesti, koska tämän 
pitäisi olla viraston ainoa elin, joka tekee päätöksiä sääntelyä koskevissa asioissa.

Tarkistus 232
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä riippumattomasti. Johtaja ei 
saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta eikä miltään elimeltä,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

1. Virastoa johtaa sen johtaja, joka hoitaa 
tehtäväänsä sääntelyneuvoston 
lausuntojen mukaisesti. Johtaja ei saa 
pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta eikä miltään elimeltä, sanotun 
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komission, johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa.

kuitenkaan rajoittamatta johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston toimivaltaa johtajan 
tehtäviin liittyen.

Or. en

Tarkistus 233
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

2. Johtokunta nimittää johtajan 
sääntelyneuvoston hyväksynnän saatuaan
ansioiden, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään kolmesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan 

2. Euroopan parlamentti nimittää johtajan 
ansioiden, pätevyyden ja energia-alaan 
liittyvän kokemuksen perusteella 
sääntelyneuvoston 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään kahdesta ja 
enintään kolmesta henkilöstä.
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lausuntonsa Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

Viraston nykyisen rakenteen valtatasapainon säilyttämiseksi 2–3 ehdokkaan luettelon laatii 
sääntelyneuvosto, eikä komissio. Euroopan parlamentti äänestää sitten johtajan 
nimittämisestä.

Tarkistus 235
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
pätevyyden ja energia-alaan liittyvän
kokemuksen perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ja sääntelyneuvoston hyväksynnällä
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 236
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
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pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin. 

pätevyyden ja energia-alaan liittyvän 
kokemuksen perusteella komission 
sääntelyneuvoston lausunnon perusteella 
ehdottamista vähintään kahdesta 
henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. 

Or. ro

Perustelu

Sääntelyneuvosto pystyy parhaiten arvioimaan viraston johtajan paikkaa tavoittelevien 
hakijoiden energia-alan kokemusta ja taitoja.

Tarkistus 237
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden, 
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ja sen jälkeen, kun 
sääntelyneuvostolta on pyydetty 
hyväksyntää, ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

Or. en
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Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan nimittämisessä, 
koska johtaja johtaa virastoa.

Tarkistus 238
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimittää johtajan ansioiden,
pätevyyden ja kokemuksen perusteella 
komission kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella ehdottamista vähintään 
kahdesta henkilöstä. Johtokunnan 
valitsema ehdokas voidaan ennen 
nimittämistä kutsua antamaan lausuntonsa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

2. Johtokunta nimittää johtajan pätevyyden 
ja kokemuksen perusteella komission 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ehdottamista vähintään viidestä henkilöstä. 
Johtokunnan valitsema ehdokas antaa
ennen nimittämistä lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaa sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin. Euroopan parlamentti voi 
estää nimittämisen veto-oikeudellaan. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan Euroopan parlamentin roolia ja lisäämään viraston 
riippumattomuutta.

Tarkistus 239
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 ja 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikauden päättymistä edeltävien 
yhdeksän kuukauden aikana komissio 
suorittaa arvioinnin. Arvioinnissa komissio 
tarkastelee erityisesti

3. Johtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Toimikauden päättymistä edeltävien 
yhdeksän kuukauden aikana komissio 
suorittaa arvioinnin. Arvioinnissa komissio 
tarkastelee erityisesti
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(a) johtajan tehtävänhoitoa; (a) johtajan tehtävänhoitoa;
(b) viraston tehtäviä ja velvoitteita 
lähivuosina. 

(b) viraston tehtäviä ja velvoitteita 
lähivuosina.

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
ja sääntelyneuvoston lausunnon tästä 
arvioinnista jatkaa johtajan toimikautta 
kerran enintään kolmella vuodella ja 
ainoastaan niissä tapauksissa, joissa tämä 
on viraston tehtävien ja velvoitteiden 
kannalta perusteltua.

Or. en

Tarkistus 240
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran 
enintään kolmella vuodella ja ainoastaan 
niissä tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.
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Tarkistus 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

4. Euroopan parlamentti voi 
sääntelyneuvostoa ja johtokuntaa 
kuultuaan ja ottaen huomioon 
arviointikertomuksen jatkaa johtajan 
toimikautta kerran enintään kolmella 
vuodella ja ainoastaan niissä tapauksissa, 
joissa tämä on viraston tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti voi johtokuntaa ja sääntelyneuvostoa kuultuaan jatkaa johtajan 
toimikautta kerran. Myös komission arviointikertomus pitäisi ottaa huomioon tällaista 
päätöstä tehtäessä.

Tarkistus 242
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja kuultuaan sääntelyneuvostoa ja 
tutustuttuaan perinpohjaisesti sen 
lausuntoon ja ottaen huomioon 
arviointikertomuksen jatkaa johtajan 
toimikautta kerran enintään kolmella 
vuodella ja ainoastaan niissä tapauksissa, 
joissa tämä on viraston tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Or. en
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Perustelu

Sääntelyneuvostoa pitää kuulla johtajan toimikauden jatkamista ja johtajan mahdollista 
erottamista koskevassa asiassa.

Tarkistus 243
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja kuultuaan sääntelyneuvostoa ja 
tutustuttuaan perinpohjaisesti sen 
lausuntoon ja ottaen huomioon 
arviointikertomuksen jatkaa johtajan 
toimikautta kerran enintään kolmella 
vuodella ja ainoastaan niissä tapauksissa, 
joissa tämä on viraston tehtävien ja 
velvoitteiden kannalta perusteltua.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostoa pitää kuulla johtajan toimikauden jatkamista koskevassa asiassa.

Tarkistus 244
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja kuultuaan sääntelyneuvostoa, jonka 
lausunto otetaan erityisesti huomioon, ja 
ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
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tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

Or. de

Perustelu

Sääntelyneuvostolta olisi kysyttävä neuvoa johtajan toimikauden mahdollisen jatkamisen 
yhteydessä.

Tarkistus 245
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

4. Johtokunta voi komission ehdotuksesta 
ja kuultuaan sääntelyneuvostoa, jonka 
lausunto otetaan erityisesti huomioon, ja 
ottaen huomioon arviointikertomuksen 
jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään 
kolmella vuodella ja ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa tämä on viraston 
tehtävien ja velvoitteiden kannalta 
perusteltua.

Or. de

Perustelu

Sääntelyneuvostolta olisi kysyttävä neuvoa johtajan toimikauden mahdollisen jatkamisen 
yhteydessä.
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Tarkistus 246
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa johtajan 
toimikautta. Johtaja voidaan toimikauden 
jatkamista edeltävän kuukauden aikana 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Johtokunnan on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille aikeestaan jatkaa johtajan 
toimikautta. Johtaja voidaan toimikauden 
jatkamista edeltävän kuukauden aikana 
kutsua antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On Euroopan parlamentin tehtävä päättää johtokuntaa ja sääntelyneuvostoa kuultuaan 
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johtajan toimikauden jatkamisesta.

Tarkistus 248
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimikautta ei jatketa, johtaja jatkaa 
tehtävässään seuraajan nimittämiseen asti.

6. Johtaja jatkaa tehtävässään seuraajan 
nimittämiseen asti.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään tukea virastolle.

Tarkistus 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa 
kuultuaan tekemällä päätöksellä. 
Johtokunta tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan
enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
Euroopan parlamentin päätöksellä tämän 
saatua ensin sääntelyneuvoston 
hyväksynnän. Euroopan parlamentti
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kahden kolmasosan enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

On Euroopan parlamentin tehtävä päättää sääntelyneuvoston hyväksynnän saatuaan johtajan 
erottamisesta. Kyseinen päätös tehdään vain kahden kolmasosan enemmistöllä.
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Tarkistus 250
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvoston 
hyväksynnän saatuaan tekemällä 
päätöksellä. Johtokunta tekee kyseisen 
päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 251
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvoston 
hyväksynnän saatuaan tekemällä 
päätöksellä. Johtokunta tekee kyseisen 
päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostoa pitää kuulla johtajan toimikauden jatkamista ja johtajan mahdollista 
erottamista koskevassa asiassa.
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Tarkistus 252
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan
tekemällä päätöksellä. Sääntelyneuvosto 
tekee kyseisen päätöksen jäsentensä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvoston 
hyväksynnän saatuaan tekemällä 
päätöksellä. Sääntelyneuvosto tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy vaatimukseen siitä, että sääntelyneuvoston on annettava hyväksyntänsä ennen 
johtajan nimittämistä. Tämän pitäisi päteä myös hänen erottamiseensa.

Tarkistus 253
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan päätöksellä tämän saatua 
ensin sääntelyneuvoston hyväksynnän. 
Johtokunta tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Tarkistusehdotus täydentää niitä tarkistusehdotuksia, joissa säädetään, että johtajan 
nimittämiseen tarvitaan sääntelyneuvoston hyväksyntä. Samaa olisi sovellettava myös 
johtajan erottamiseen.
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Tarkistus 254
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan päätöksellä tämän saatua 
ensin sääntelyneuvoston hyväksynnän. 
Johtokunta tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Tarkistusehdotus täydentää niitä tarkistusehdotuksia, joissa säädetään, että johtajan 
nimittämiseen tarvitaan sääntelyneuvoston hyväksyntä. Samaa olisi sovellettava myös 
johtajan erottamiseen.

Tarkistus 255
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan päätöksellä tämän saatua 
ensin sääntelyneuvoston hyväksynnän. 
Johtokunta tekee kyseisen päätöksen 
jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en
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Tarkistus 256
Nikolaos Vakalis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvoston 
hyväksynnän saatuaan tekemällä 
päätöksellä. Johtokunta tekee kyseisen 
päätöksen jäsentensä kolmen neljäsosan 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyneuvostolla olisi oltava selkeästi määritelty virallinen rooli johtajan erottamisessa, 
koska johtaja johtaa virastoa ja hyväksyy viraston antamat lausunnot, suositukset ja 
päätökset.

Tarkistus 257
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä.

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen kolmen neljäsosan 
äänienemmistöllä. 

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan kyseistä kohtaa vastaamaan edellistä tarkistusta.
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Tarkistus 258
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen jäsentensä kolmen 
neljäsosan enemmistöllä. 

7. Johtaja voidaan erottaa ainoastaan 
johtokunnan sääntelyneuvostoa kuultuaan 
tekemällä päätöksellä. Johtokunta tekee 
kyseisen päätöksen läsnä olevien jäsenten 
kahden kolmasosan enemmistöllä. 

Or. ro

Perustelu

9 artiklan 4 kohdassa säädetään, että johtokunta tekee päätöksensä läsnä olevien jäsenten 
kahden kolmasosan enemmistöllä.

Tarkistus 259
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
pyytää johtajaa raportoimaan tehtäviensä 
suorittamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

13 artiklan 8 kohta poistetaan, koska viraston raportointivelvollisuus vahvistetaan 11 artiklan 
6 kohdassa (uusi).
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Tarkistus 260
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Johtajan tehtävät

1. Johtaja vastaa viraston edustamisesta 
ja johtamisesta.
2. Johtaja valmistelee johtokunnat työt. 
Hän osallistuu johtokunnan kokouksiin 
ilman äänioikeutta.
3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut lausunnot, suositukset ja 
päätökset. 
4. Johtaja huolehtii viraston vuotuisen 
työohjelman täytäntöönpanosta 
sääntelyneuvoston ohjaamana ja 
johtokunnan valvonnassa.
5. Johtaja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, mukaan luettuina sisäisten 
hallinnollisten ohjeiden antaminen ja 
tiedonantojen julkaiseminen, 
varmistaakseen viraston tämän asetuksen 
säännösten mukaisen toiminnan.
6. Johtaja laatii joka vuosi viraston 
työohjelmaluonnoksen seuraavalle 
vuodelle ja toimittaa sen 
sääntelyneuvostolle ja komissiolle ennen 
kyseisen vuoden kesäkuun 30 päivää.
7. Johtaja laatii ennakkoarvion viraston 
tuloista ja menoista 20 artiklan mukaisesti 
ja huolehtii viraston talousarvion 
toteuttamisesta 21 artiklan mukaisesti.
8. Johtaja laatii joka vuosi 
vuosikertomusluonnoksen, jossa on 
viraston sääntelytoimintaa koskeva osa 
sekä talous- ja hallintokysymyksiä 
koskeva osa.
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9. Johtajalla on viraston henkilöstöön 
nähden 25 artiklan 3 kohdan mukaiset 
valtuudet.

Or. fr

Tarkistus 261
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut lausunnot, suositukset ja 
päätökset.

3. Johtaja panee täytäntöön 5, 6, 7 ja 8 
artiklassa tarkoitetut lausunnot, suositukset 
ja päätökset sen jälkeen, kun
sääntelyneuvosto on ne hyväksynyt 12 
artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Johtajaa pitäisi edellyttää panemaan sääntelyneuvoston lausunnot, suositukset ja varsinkin 
päätökset täytäntöön, jotta ne voivat tulla käytännössä voimaan.

Tarkistus 262
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut lausunnot, suositukset ja 
päätökset.

3. Johtaja vahvistaa ne 5, 6, 7 ja 8 
artiklassa tarkoitetut lausunnot, suositukset 
ja päätökset, jotka sääntelyneuvosto on 
hyväksynyt.

Or. en
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Tarkistus 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut lausunnot, suositukset ja 
päätökset.

3. Johtajan on vahvistettava
sääntelyneuvoston suostumuksella 5, 6, 7 
ja 8 artiklassa tarkoitetut lausunnot, 
suositukset ja päätökset.

Or. en

Perustelu

Johtaja pitäisi velvoittaa hyväksymään sääntelyneuvoston lausunnot, suositukset ja varsinkin 
päätökset, jotta ne voivat tulla käytännössä voimaan.

Tarkistus 264
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut lausunnot, suositukset ja 
päätökset. 

3. Johtajan on vahvistettava
sääntelyneuvoston suostumuksella 5, 6, 7 
ja 8 artiklassa tarkoitetut lausunnot, 
suositukset ja päätökset. 

Or. en

Perustelu

Toimivallan jako.
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Tarkistus 265
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtaja vahvistaa sääntelyneuvoston 
suostumuksella 5, 6, 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut lausunnot, suositukset ja 
päätökset.

3. Johtajan on vahvistettava
sääntelyneuvoston suostumuksella 5, 6, 7 
ja 8 artiklassa tarkoitetut lausunnot, 
suositukset ja päätökset.

Or. en

Perustelu

Johtaja pitäisi velvoittaa hyväksymään sääntelyneuvoston lausunnot, suositukset ja varsinkin 
päätökset, jotta ne voivat tulla käytännössä voimaan.

Tarkistus 266
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtaja laatii joka vuosi viraston 
työohjelmaluonnoksen seuraavalle 
vuodelle ja toimittaa sen 
sääntelyneuvostolle ja komissiolle ennen 
kyseisen vuoden kesäkuun 30 päivää.

6. Johtaja laatii joka vuosi viraston 
työohjelmaluonnoksen seuraavalle 
vuodelle ja toimittaa sen johtokunnan 
hyväksymisen ja sääntelyneuvostolle 
tiedoksi saattamisen jälkeen Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle
ja komissiolle ennen kyseisen vuoden 
syyskuun 30 päivää.

Or. ro

Perustelu

Johtokunnan olisi hyväksyttävä ja vahvistettava työohjelma ja toimitettava se komissiolle ja 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle.



PE404630v01-00 50/66 AM\716580FI.doc

FI

Tarkistus 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtaja laatii joka vuosi viraston 
työohjelmaluonnoksen seuraavalle 
vuodelle ja toimittaa sen 
sääntelyneuvostolle ja komissiolle ennen 
kyseisen vuoden kesäkuun 30 päivää.

6. Johtaja laatii joka vuosi viraston 
työohjelmaluonnoksen seuraavalle 
vuodelle ja toimittaa sen 
sääntelyneuvostolle, Euroopan 
parlamentille ja komissiolle ennen 
kyseisen vuoden kesäkuun 30 päivää.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että viraston työohjelmiin kohdistetaan demokraattista valvontaa.

Tarkistus 268
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Pysyvä markkinaosapuolten ryhmä

1. Johtaja perustaa pysyvän 
markkinaosapuolten ryhmän, joka 
muodostuu asianomaisia sidosryhmiä, 
erityisesti tuotanto- ja toimitusalaa ja 
jakeluverkonhaltijoita, edustavista 
asiantuntijoista sekä samantyyppisiä aloja 
edustavista akateemisista asiantuntijoista. 
Johtaja määrittelee menettelyt, jotka 
koskevat ryhmän jäsenten lukumäärää, 
sen kokoonpanoa, jäsenten nimittämistä 
sekä ryhmän toimintaa.
2. Johtaja on ryhmän puheenjohtaja. 
Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja 
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puoli vuotta. Ryhmän jäsenet eivät saa 
olla johtokunnan eivätkä 
sääntelyneuvoston jäseniä.
3. Komission edustajilla on oikeus olla 
läsnä ryhmän kokouksissa ja osallistua 
sen työhön.
4. Ryhmä antaa johtajalle neuvoja 
hänelle tämän asetuksen nojalla 
kuuluvien tehtävien toteuttamisessa, 
viraston työohjelmaehdotusten asiaa 
koskevien osien laatimisessa sekä 
yhteydenpidon varmistamisessa 
sidosryhmien kanssa kaikissa 
työohjelmaan liittyvissä kysymyksissä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa vakaiden teknisten ja markkinasääntöjen kehittäminen, 
markkinatoimijoiden pitäisi osallistua tiiviisti viraston työskentelyyn.

Tarkistus 269
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
14 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b artikla
Pysyvä kuluttajien ryhmä

1. Johtaja perustaa pysyvän kuluttajien 
ryhmän, joka muodostuu kuluttajien 
edustajista. Johtaja määrittelee 
menettelyt, jotka koskevat ryhmän 
jäsenten lukumäärää, sen kokoonpanoa, 
jäsenten nimittämistä sekä ryhmän 
toimintaa.
2. Johtaja on ryhmän puheenjohtaja. 
Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Ryhmän jäsenet eivät saa 
olla johtokunnan eivätkä 
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sääntelyneuvoston jäseniä.
3. Komission edustajilla on oikeus olla 
läsnä ryhmän kokouksissa ja osallistua 
sen työhön.
4. Ryhmä antaa johtajalle neuvoja 
hänelle tämän asetuksen nojalla 
kuuluvien tehtävien toteuttamisessa, 
viraston työohjelmaehdotusten asiaa 
koskevien osien laatimisessa sekä 
yhteydenpidon varmistamisessa 
kuluttajien kanssa kaikissa työohjelmaan 
liittyvissä kysymyksissä. Ryhmän on 
varmistettava, että kuluttajien etuja 
suojellaan asianmukaisesti Euroopan 
tasolla, ja vastattava neuvojen 
antamisesta kuluttajajärjestöille ja niille 
tiedottamisesta sekä niiden edustamisesta. 
Ryhmä avustaa komissiota ja kansallisia 
sääntelyviranomaisia sellaisten 
toimenpiteiden tehokkuuden seurannassa, 
jotka koskevat energiaköyhyyttä ja 
hintajärjestelmän käyttöä jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa kuluttajien etujen suojeleminen, kuluttajien edustajien pitäisi 
osallistua tiiviisti viraston työskentelyyn. Pysyvä kuluttajien ryhmä pitäisi perustaa erillisenä 
pysyvästä markkinaosapuolten ryhmästä sen varmistamiseksi, että kuluttajat ovat yhtä hyvin 
edustettuina kuin markkinatoimijat.

Tarkistus 270
Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valituslautakunta koostuu kuudesta
jäsenestä ja kuudesta varajäsenestä, jotka 
on valittu kansallisten 
sääntelyviranomaisten, 
kilpailuviranomaisten tai muiden 

1. Valituslautakunta koostuu neljästä
jäsenestä ja neljästä varajäsenestä, jotka 
ovat neljästä eri jäsenvaltiosta ja jotka on 
valittu kansallisten sääntelyviranomaisten, 
kilpailuviranomaisten tai muiden 
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kansallisten tai yhteisön elinten nykyisistä 
tai entisistä korkeassa asemassa olevista 
työntekijöistä, joilla on asiaankuuluva 
energia-alan kokemus. Valituslautakunta 
nimeää puheenjohtajansa. 
Valituslautakunta tekee päätöksensä 
määräenemmistöllä, jonka muodostavat 
vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. 
Valituslautakunta kutsutaan koolle tarpeen 
mukaan.

kansallisten tai yhteisön elinten nykyisistä 
tai entisistä korkeassa asemassa olevista 
työntekijöistä, joilla on asiaankuuluva 
energia-alan kokemus. Valituslautakunta 
nimeää puheenjohtajansa. 
Valituslautakunta tekee päätöksensä 
määräenemmistöllä, jonka muodostavat 
vähintään kolme sen neljästä jäsenestä. 
Valituslautakunta kutsutaan koolle tarpeen 
mukaan.

Or. ro

Perustelu

Valituslautakunnan täytyy koostua optimaalisesta määrästä jäseniä, jotta se kykenee 
täyttämään asetuksen mukaiset tehtävänsä ja velvoitteensa. Kahdeksan jäsenen (neljä 
varsinaista ja neljä varajäsentä) pitäisi olla eri jäsenvaltioista, jotta varmistetaan 
jäsenvaltioiden tasapuolinen edustus ja mahdollisimman suuri avoimuus.

Tarkistus 271
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission esityksestä ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa.

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella neuvoston ja komission 
yhteisestä esityksestä ja kuultuaan 
sääntelyneuvostoa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.
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Tarkistus 272
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
15 artikla– 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission esityksestä ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa.

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission ja Euroopan 
parlamentin esityksen pohjalta ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa.

Or. en

Perustelu

Samansuuntaisesti 9 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa myös parlamentilla pitäisi 
olla rooli valituslautakunnan nimittämisessä.

Tarkistus 273
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission esityksestä ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa. 

2. 2. Euroopan parlamentti nimeää 
valituslautakunnan jäsenet 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
komission esityksestä ja kuultuaan 
sääntelyviranomaisten verkostoa.

Or. fr
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Tarkistus 274
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella komission esityksestä ja 
kuultuaan sääntelyneuvostoa.

2. Johtokunta nimeää valituslautakunnan 
jäsenet julkisen
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
komission esityksestä ja kuultuaan 
sääntelyneuvostoa.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osassa voitaisiin todeta, että jatkuvuuden takaamiseksi valituslautakunnan jäsenten 
nimittämisen tai toimikauden jatkamisen olisi mahdollistettava valituslautakunnan osittainen 
uudistaminen.

Tarkistus 275
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi 
on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan 
valita tehtäväänsä uudelleen. 
Valituslautakunnan jäsenet ovat 
päätöksenteossaan riippumattomia eivätkä 
heitä sido mitkään ohjeet. He eivät saa 
hoitaa muita tehtäviä virastossa, sen 
johtokunnassa tai sen 
sääntelyneuvostossa. Valituslautakunnan 
jäsen voidaan vapauttaa tehtävistään 
hänen toimikautensa aikana ainoastaan, 
jos hänen on todettu syyllistyneen 
vakavaan rikkomukseen, ja asiassa tekee 
päätöksen johtokunta sääntelyneuvostoa 
kuultuaan.

3. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi 
on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan 
valita tehtäväänsä uudelleen. 
Valituslautakunnan jäsenet ovat 
päätöksenteossaan riippumattomia eivätkä 
heitä sido mitkään ohjeet.
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Or. fr

Tarkistus 276
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi 
on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan 
valita tehtäväänsä uudelleen.
Valituslautakunnan jäsenet ovat 
päätöksenteossaan riippumattomia eivätkä 
heitä sido mitkään ohjeet. He eivät saa 
hoitaa muita tehtäviä virastossa, sen 
johtokunnassa tai sen sääntelyneuvostossa. 
Valituslautakunnan jäsen voidaan 
vapauttaa tehtävistään hänen toimikautensa 
aikana ainoastaan, jos hänen on todettu 
syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja 
asiassa tekee päätöksen johtokunta 
sääntelyneuvostoa kuultuaan.

3. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi 
on kuusi vuotta. Valituslautakunnan 
jäsenet ovat päätöksenteossaan 
riippumattomia eivätkä heitä sido mitkään 
ohjeet. He eivät saa hoitaa muita tehtäviä 
virastossa, sen johtokunnassa tai sen 
sääntelyneuvostossa. Valituslautakunnan 
jäsen voidaan vapauttaa tehtävistään hänen 
toimikautensa aikana ainoastaan, jos hänen 
on todettu syyllistyneen vakavaan 
rikkomukseen, ja asiassa tekee päätöksen 
johtokunta sääntelyneuvostoa kuultuaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään viraston riippumattomuutta.

Tarkistus 277
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos virasto laiminlyö päätöksen 
tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne 
voidaan panna vireille yhteisöjen 
ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimessa tai yhteisöjen 

Poistetaan.
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tuomioistuimessa perustamissopimuksen 
232 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 278
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viraston on toteutettava toimenpiteet, 
joita yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen tai yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano 
edellyttää.

3. 3. Sääntelyviranomaisten verkoston on 
toteutettava toimenpiteet, joita yhteisöjen 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
tai yhteisöjen tuomioistuimen tuomion 
täytäntöönpano edellyttää.

Or. fr

Tarkistus 279
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

c alakohta on syytä poistaa viraston todellisen avoimuuden ja riippumattomuuden 
varmistamiseksi.
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Tarkistus 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden tai niiden
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta;

(c) kansallisten sääntelyviranomaisten 
EU:n laajuista yhteistyötään varten 
kokoamista varoista;

Or. en

Perustelu

Viraston itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille on myönnettävä 
oma talousarvio. On siis vältettävä jäsenvaltioiden osallistumista rahoitukseen erilaisilla ja 
vapaaehtoisilla tavoilla.

Tarkistus 281
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta;

(c) 10 artiklan 6 kohdassa mainitusta,
jäsenvaltioiden tai niiden 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta;

Or. en

Perustelu

Johdanto-osassa voitaisiin todeta, että jatkuvuuden takaamiseksi valituslautakunnan jäsenten 
nimittämisen tai toimikauden jatkamisen olisi mahdollistettava valituslautakunnan osittainen 
uudistaminen.
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Tarkistus 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) mistä tahansa ehdotetuista 
vaihtoehtoisista rahoitusmenetelmistä, 
kuten esimerkiksi sähkö- ja kaasuvirroista 
perittävistä maksuista;

Or. en

Perustelu

Viraston itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille on myönnettävä 
oma talousarvio. Näin ollen virastolla pitäisi olla mahdollisuus etsiä vaihtoehtoisia 
rahoitusmenetelmiä.

Tarkistus 283
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan 
talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
tämän alustavan esityksen sekä alustavan 
henkilöstötaulukon johtokunnalle. 
Johtokunta laatii vuosittain johtajan 
laatimaan luonnokseen perustuvan 
ennakkoarvion viraston tuloista ja menoista 
seuraavaa varainhoitovuotta varten. 
Johtokunta toimittaa kyseisen 
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon, komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.
Johtajan laatima luonnos on ennen 
ennakkoarvion vahvistamista toimitettava 

1. Johtaja laatii kunkin vuoden helmikuun 
15 päivään mennessä alustavan 
talousarvioesityksen, joka käsittää 
seuraavan varainhoitovuoden suunnitellut 
toimintakulut ja työohjelman ja toimittaa 
tämän alustavan esityksen sekä alustavan 
henkilöstötaulukon verkoston 
johtokunnalle. Johtokunta laatii vuosittain 
johtajan laatimaan luonnokseen perustuvan 
ennakkoarvion tuloista ja menoista 
seuraavaa varainhoitovuotta varten. 
Johtokunta toimittaa kyseisen 
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon, komissiolle 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.
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sääntelyneuvostolle, joka voi antaa siitä 
lausunnon.

Or. fr

Tarkistus 284
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa 
viraston henkilöstötaulukon.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 285
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Henkilöstö

1. Viraston henkilöstöön sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavia henkilöstösääntöjä, 
Euroopan yhteisöjen muuhun 
henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan 
yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä.
2. Johtokunta antaa yhteisymmärryksessä 
komission kanssa tarvittavat 
soveltamissäännöt Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 
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säännösten mukaisesti.
3. Virasto käyttää henkilöstönsä suhteen 
niitä valtuuksia, jotka kuuluvat 
nimittävälle viranomaiselle Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen mukaan ja 
työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle 
viranomaiselle Euroopan yhteisöjen 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen mukaan.
4. Johtokunta voi antaa säännöksiä, joilla 
sallitaan kansallisten asiantuntijoiden 
siirto jäsenvaltioista viraston 
määräaikaiseen palvelukseen.

Or. fr

Tarkistus 286
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston henkilöstöön sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja 
Euroopan yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä.

1. Viraston henkilöstöön sovelletaan 
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin 
sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja 
Euroopan yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä. 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen soveltaminen ei 
vaikuta johtokunnan ja 
sääntelyneuvoston yksinomaiseen 
toimivaltaan, mitä tulee johtajalle 
annettaviin ohjeisiin.

Or. en
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Perustelu

Samansuuntaisesti 13 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa on tarpeen tehdä 
selväksi, että henkilöstösääntöjen soveltaminen ei saa vaarantaa johtajan riippumattomuutta 
komissioon nähden.

Tarkistus 287
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viraston työntekijöiden 
henkilökohtaista taloudellista ja 
kurinpidollista vastuuta virastoa kohtaan 
säännellään viraston henkilöstöön 
sovellettavissa asiaa koskevissa 
määräyksissä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Johtokunta, sääntelyneuvosto ja 
valituslautakunta julkaisevat kukin 
viraston Internet-sivuilla ainakin kaikkien 
kokoustensa esityslistat, tausta-asiakirjat 
ja pöytäkirjat.

Or. en

Perustelu

Kaikkien kyseisten elinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat pitäisi julkaista viraston 
Internet-sivuilla annettujen aikarajojen puitteissa. Kyseisten elinten jäsenillä pitäisi olla 
oikeus julkaista eriäviä mielipiteitä.



AM\716580FI.doc 63/66 PE404630v01-00

FI

Tarkistus 289
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Kolmansien maiden osallistuminen

Maat, jotka eivät ole Euroopan unionin 
jäseniä, voivat osallistua viraston 
toimintaan, jos ne tekevät tästä etukäteen 
sopimuksen yhteisön kanssa. Mainittujen 
sopimusten määräysten mukaisesti 
laaditaan järjestelyjä, joissa määritellään 
muun muassa viraston toimintaan 
osallistumisen luonne ja laajuus kyseisten 
maiden osalta sekä niiden osallistumista 
koskevat säännöt, mukaan lukien 
rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat 
säännöt.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella rajataan tehtävät koskemaan EU:n sisämarkkinoita.

Tarkistus 290
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Arviointi

1. Komissio tekee arvioinnin viraston 
toiminnasta. Arviointi kattaa viraston 
saavuttamat tulokset ja sen työmenetelmät 
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suhteessa sen tavoitteeseen, 
toimeksiantoon ja tehtäviin, jotka 
määritellään tässä asetuksessa ja viraston 
vuotuisissa työohjelmissa.
2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka viides vuosi.

Or. fr

Tarkistus 291
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka viides vuosi.

2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen joka viides 
vuosi toimitettuaan myös 
väliarviointikertomuksen kahden ja 
puolen vuoden kuluttua.

Or. lt
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Tarkistus 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka viides vuosi.

2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka kolmas vuosi.

Or. en

Perustelu

Kyseistä uutta virastoa on tarpeen arvioida säännöllisemmin.

Tarkistus 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka viides vuosi.

2. Komissio toimittaa ensimmäisen 
arviointikertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
kahden vuoden kuluttua siitä, kun 
ensimmäinen johtaja on aloittanut 
tehtävässään. Komissio toimittaa tämän 
jälkeen arviointikertomuksen vähintään 
joka kolmas vuosi.

Or. de

Perustelu

Viraston työtä on järkevää arvioida aikaisemmin.



PE404630v01-00 66/66 AM\716580FI.doc

FI

Tarkistus 294
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Voimaantulo, siirtymäsäännökset ja 
voimassaolon päättyminen

Or. de

Perustelu

Määräaika on asetettu siten, että voidaan varmistaa, että energian sisämarkkinoiden 
kehittyminen otetaan huomioon.

Tarkistus 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen voimassaolo 
päättyy 1 päivänä tammikuuta 2015.

Or. de

Perustelu

Viraston valtuutukselle olisi periaatteellisista syistä asetettava aikaraja. Tämä noudattaa 
sääntelyn parantamisen periaatetta. Jos valtuutuksen jatkaminen on aiheellista, komission 
olisi perusteltava tämä myös erillisessä ehdotuksessa.


	716580fi.doc

