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Módosítás 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK 
irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK 
irányelv 24a. cikkének megfelelően – a 
szabályozó hatóságok képviseletében 
tagállamonként egy-egy tag, valamint a 
Bizottság képviseletében egy szavazati 
joggal nem rendelkező tag alkotja. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek.

1. A szabályozók tanácsát a nemzeti 
szabályozó hatóságok vezetői vagy a 
2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv értelmében ezek képviselői, 
valamint a Bizottság képviseletében egy 
szavazati joggal nem rendelkező tag 
alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságtól 
tagállamonként csak egy képviselő vehető 
fel a szabályozók tanácsába.

Or. en

Indokolás

A fent említett módosítás bevezetése annak biztosítását szolgálja, hogy a szabályozók 
tanácsában a nemzeti szabályozó hatóságok képviseletének szintje megfelelő legyen. Tükrözi 
az ERGEG létrehozásáról szóló 2003. november 11-i bizottsági határozatot is, amely 
egyértelműen kijelenti, hogy az ERGEG tagságának a gáz és a villamos energia, illetve a 
gázszabályozás területén illetékes nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből kell állnia.

Módosítás 183
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK 
irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK 
irányelv 24a. cikkének megfelelően – a 
szabályozó hatóságok képviseletében 
tagállamonként egy-egy tag, valamint a 
Bizottság képviseletében egy szavazati 
joggal nem rendelkező tag alkotja. A 

1. A szabályozók tanácsát a nemzeti 
szabályozó hatóságok vezetői vagy a 
2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv értelmében ezek képviselői, 
valamint a Bizottság képviseletében egy 
szavazati joggal nem rendelkező tag 
alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságtól 
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nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek.

tagállamonként csak egy képviselő vehető 
fel a szabályozók tanácsába.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának összetételére vonatkozó módosítás bevezetése annak biztosítását 
szolgálja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok képviseletének szintje megfelelő legyen 
(vezetők). Tükrözi az ERGEG létrehozásáról szóló 2003. november 11-i bizottsági határozat 
szövegét is, amely egyértelműen kijelenti, hogy az ERGEG tagságának a gáz és a villamos 
energia, illetve a gázszabályozás területén illetékes nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből 
kell állnia.

Módosítás 184
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK 
irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK 
irányelv 24a. cikkének megfelelően – a 
szabályozó hatóságok képviseletében 
tagállamonként egy-egy tag, valamint a 
Bizottság képviseletében egy szavazati 
joggal nem rendelkező tag alkotja. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek.

1. A szabályozók tanácsát a nemzeti 
szabályozó hatóságok vezetői vagy a 
2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv értelmében ezek képviselői, 
valamint a Bizottság képviseletében egy 
szavazati joggal nem rendelkező tag 
alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságtól 
tagállamonként csak egy képviselő vehető 
fel a szabályozók tanácsába.

Or. en

Indokolás

A fent említett módosítás bevezetése annak biztosítását szolgálja, hogy a szabályozók 
tanácsában a nemzeti szabályozó hatóságok képviseletének szintje megfelelő legyen (vezetők). 
Tükrözi az ERGEG létrehozásáról szóló 2003. november 11-i bizottsági határozat szövegét is, 
amely egyértelműen kijelenti, hogy az ERGEG tagságának a gáz és a villamos energia, illetve 
a gázszabályozás területén illetékes nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből kell állnia.
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Módosítás 185
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK 
irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK 
irányelv 24a. cikkének megfelelően – a 
szabályozó hatóságok képviseletében 
tagállamonként egy-egy tag, valamint a 
Bizottság képviseletében egy szavazati 
joggal nem rendelkező tag alkotja. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek.

1. A szabályozók tanácsát a nemzeti 
szabályozó hatóságok vezetői vagy a 
2003/54/EK irányelv 22a. cikkének és a 
2003/55/EK irányelv 24a. cikkének 
megfelelően ezek képviselői, valamint a 
Bizottság képviseletében egy szavazati 
joggal nem rendelkező tag alkotja. A 
nemzeti szabályozó hatóságtól 
tagállamonként csak egy képviselő vehető 
fel a szabályozók tanácsába. A nemzeti 
szabályozó hatóságok tagállamonként egy-
egy helyettest is kijelölnek.

Or. en

Indokolás

A fent említett módosítás bevezetése annak biztosítását szolgálja, hogy a szabályozók 
tanácsában a nemzeti szabályozó hatóságok képviseletének szintje megfelelő legyen (vezetők). 
Tükrözi az ERGEG létrehozásáról szóló 2003. november 11-i bizottsági határozat szövegét is, 
amely egyértelműen kijelenti, hogy az ERGEG tagságának a gáz és a villamos energia, illetve 
a gázszabályozás területén illetékes nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből kell állnia.

Módosítás 186
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK 
irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK 
irányelv 24a. cikkének megfelelően – a 
szabályozó hatóságok képviseletében 

1. A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK 
irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK 
irányelv 24a. cikkének megfelelően –
tagállamonként a szabályozó hatóságok
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tagállamonként egy-egy tag, valamint a 
Bizottság képviseletében egy szavazati 
joggal nem rendelkező tag alkotja. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek.

aktuális személyzetéből a tagállam által 
kijelölt egy-egy képviselő és egy-egy 
helyettes, valamint a Bizottság 
képviseletében egy szavazati joggal nem 
rendelkező tag alkotja.

Or. en

Módosítás 187
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozók tanácsa A szabályozók hálózata

Or. fr

Módosítás 188
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szabályozók tanácsát – a 2003/54/EK 
irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK 
irányelv 24a. cikkének megfelelően – a 
szabályozó hatóságok képviseletében 
tagállamonként egy-egy tag, valamint a 
Bizottság képviseletében egy szavazati 
joggal nem rendelkező tag alkotja. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek.

A szabályozók hálózatát – a 2003/54/EK 
irányelv 22a. cikkének és a 2003/55/EK 
irányelv 24a. cikkének megfelelően – a 
szabályozó hatóságok képviseletében 
tagállamonként egy-egy tag, valamint a 
Bizottság képviseletében egy szavazati 
joggal nem rendelkező tag alkotja. Ezek 
képezik a hálózat ügyvezető tanácsát. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettest is 
kijelölnek. A helyettesek csak a tényleges 
képviselő helyettesítése érdekében vesznek 
részt az üléseken.

Or. fr
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Módosítás 189
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa saját tagjai közül 
elnököt és elnökhelyettest választ. Az 
elnökhelyettes helyettesíti az elnököt, ha az 
akadályoztatva van feladatai ellátásában. 
Az elnök és az alelnök megbízatása két és 
fél évre szól, és megújítható. Az elnök, 
illetőleg az alelnök megbízatása azonban 
minden esetben véget ér a szabályozók 
tanácsában betöltött tagság 
megszűnésével.

2. A szabályozók hálózata saját tagjai 
közül elnököt és elnökhelyettest választ. 
Az elnökhelyettes helyettesíti az elnököt, 
ha az akadályoztatva van feladatai 
ellátásában. Az elnök és az alelnök 
megbízatása két és fél évre szól, és 
megújítható. Az elnök, illetőleg az alelnök 
megbízatása azonban minden esetben véget 
ér a szabályozók hálózatában betöltött 
tagság megszűnésével.

Or. fr

Módosítás 190
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. A 
szabályozók tanácsa tagjainak szavazatait 
a Tanács szavazását illetően a Szerződés 
205. cikkének (2) bekezdésében előírt 
elvekkel összhangban kell súlyozni.

Or. en
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Indokolás

A szabályozók tanácsára vonatkozó szavazási szabályoknak a Tanácsra vonatkozó 
szabályokon kell alapulniuk, mivel a szavazatok súlyozása jobban tükrözi, milyen mértékben
gyakorol hatást a határozat a szabályozók tanácsának tagjaira.

Módosítás 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók tanácsa kétharmados 
többséggel dönt. Minden tag, illetve 
helyettes tag egy szavazattal rendelkezik. A 
szavazatokat ugyanúgy kell súlyozni, mint 
a Szerződés 205. cikke (2) bekezdése 
értelmében a Tanács tagjainak 
szavazatait.

Or. de

Indokolás

Az ügynökség határozatai hitelességének növelése érdekében.

Módosítás 192
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak
kétharmados többségével dönt. Minden tag, 
illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók tanácsa kétharmados 
többséggel dönt. A szavazatokat ugyanúgy 
kell súlyozni, mint a Tanács tagjainak 
szavazatait.

Or. de
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Indokolás

Az ügynökség hitelességének növelése érdekében.

Módosítás 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
minősített többségével dönt. Minden tag, 
illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A minősített többséggel működő szavazási rendszer megkönnyítené a szabályozók tanácsának 
döntéshozatali folyamatát.

Módosítás 194
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
egyszerű többségével dönt. Minden tag, 
illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

Or. en
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Módosítás 195
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 és 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók tanácsa a jelen levő 
tagjainak kétharmados többségével dönt. 
Minden tag, illetve helyettes tag egy 
szavazattal rendelkezik.

4. A szabályozók tanácsa saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

4. A szabályozók tanácsa saját eljárási 
szabályzatot fogad el. Az eljárási 
szabályzat részletesebben meghatározza a 
szavazásra vonatkozó szabályokat, 
különösen azokat a feltételeket, amelyek 
szerint valamely tag egy másik tag 
nevében eljárhat, valamint – adott esetben
– a határozatképességre vonatkozó 
szabályokat is. Az eljárási szabályzat 
egyedi munkamódszereket is előírhat a 
regionális együttműködési 
kezdeményezések keretében felmerülő 
kérdések mérlegelésére.

Or. en

Módosítás 196
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

3. A szabályozók hálózata tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

Or. fr
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Módosítás 197
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szabályozók tanácsa saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

4. A szabályozók hálózata saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

Or. fr

Módosítás 198
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában a szabályozók tanácsa 
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

5. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában és a saját szabályozó 
hatóságuk nevében eljáró tagjainak 
sérelme nélkül a szabályozók tanácsa 
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

Or. en

Módosítás 199
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában a szabályozók tanácsa
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást sem tagállam 

5. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában a szabályozók hálózata
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást sem tagállam 
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kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

Or. fr

Módosítás 200
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában a szabályozók tanácsa 
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy
magánérdekeltségtől.

5. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában a szabályozók tanácsa 
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem magánérdekeltségtől.

Or. en

Módosítás 201
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozók tanácsának titkársági 
feladatait az Ügynökség látja el.

6. A szabályozók hálózata kinevezi az 
igazgatóját, megszervezi a titkársági 
feladatait, kidolgozza a költségvetését és 
határoz a székhelyéről.

Or. fr
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Módosítás 202
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Európai Parlament és a Tanács 
felkérheti a szabályozók tanácsának 
elnökét, hogy nyújtson be jelentést 
feladatainak ellátásáról.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának elszámoltathatónak kell lennie a Tanács és a Parlament felé.

Módosítás 203
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Európai Parlament és a Tanács 
felkérheti a szabályozók tanácsának 
elnökét, hogy nyújtson be jelentést 
feladatainak ellátásáról.

Or. en

Indokolás

A bevezetett jelentéstételi kötelezettség biztosítja, hogy a szabályozók tanácsa elszámoltatható 
legyen a Tanács és a Parlament felé.
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Módosítás 204
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Európai Parlament és a Tanács 
felkérheti a szabályozók tanácsának 
elnökét, hogy nyújtson be jelentést 
feladatainak ellátásáról.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szabályozók tanácsa elszámoltatható legyen a 
Tanács és a Parlament felé.

Módosítás 205
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Európai Parlament és a Tanács 
felkérheti a szabályozók tanácsának 
elnökét, hogy nyújtson be jelentést 
feladatainak ellátásáról.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szabályozók tanácsa elszámoltatható legyen a 
Tanács és a Parlament felé.
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Módosítás 206
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Európai Parlament és a Tanács 
felkérheti a szabályozók tanácsának 
elnökét, hogy nyújtson be jelentést 
feladatainak ellátásáról.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szabályozók tanácsa elszámoltatható legyen a 
Tanács és a Parlament felé.

Módosítás 207
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Európai Parlament és a Tanács 
felkérheti a szabályozók tanácsának 
elnökét, hogy nyújtson be jelentést 
feladatainak ellátásáról.

Or. de

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szabályozók tanácsa elszámoltatható legyen a 
Tanács és a Parlament felé.
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Módosítás 208
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Európai Parlament és a Tanács 
felkérheti a szabályozók tanácsának 
elnökét, hogy nyújtson be jelentést 
feladatainak ellátásáról.

Or. de

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szabályozók tanácsa elszámoltatható legyen a 
Tanács és a Parlament felé.

Módosítás 209
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az energiaszabályozók tanácsának 
elnökét az Európai Parlament illetékes 
bizottsága különböző alkalmakkor 
meghívhatja. Az elnök köteles legalább 
évente egyszer a Parlament előtt 
felszólalni.

Or. ro

Indokolás

Az energiaszabályozók tanácsa az Unió nemzeti energiaszabályozóit képviseli, és 
kulcsfontosságú szerepet tölt be az energiával kapcsolatos közösségi célkitűzések elérése 
terén. Ennek keretében az elnöknek állandó és hatékony párbeszédet kell folytatnia a 
Parlamenttel.
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Módosítás 210
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
A szabályozók tanácsának feladatai

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.
2. A szabályozók tanácsa véleményt bocsát 
ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozók 
tanácsa erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.
3. A szabályozók tanácsa – összhangban a 
10. cikk (4) bekezdésével és a 14. cikk (6) 
bekezdésével és igazodva a 20. cikk (1) 
bekezdése szerint megállapított 
költségvetés-tervezethez – jóváhagyja és 
szeptember 1. előtt elfogadásra az 
ügyvezető tanács elé terjeszti az 
Ügynökség következő évi munkatervét.
4. A szabályozók tanácsa jóváhagyja az 
éves jelentés szabályozási 
tevékenységekről szóló külön szakaszát, 
amelyről a 10. cikk (10) bekezdése és a 14. 
cikk (8) bekezdése rendelkezik.

Or. fr
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Módosítás 211
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

1. A szabályozók tanácsa elfogadja az 5. a 
6., a 7. és a 8. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat. A szabályozók tanácsa 
ezenkívül – hatáskörén belül –
iránymutatást ad az igazgatónak az 
igazgatói feladatok végrehajtásához. Az 
igazgató a feladatait a szabályozók 
tanácsának határozataival összhangban 
hajtja végre, amelynek a rendeletet 
illetően az Ügynökség egyetlen 
döntéshozó testületeként kell működnie.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség egyetlen döntéshozó testületeként a szabályozók tanácsa fogadja el a 
véleményeket, ajánlásokat és határozatokat, amelyeket az igazgató a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban hajt végre.

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató kinevezésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget.

Módosítás 212
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
hozzájárulását adja az igazgatónak. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
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hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához. Az igazgató a feladatait a 
szabályozók tanácsának határozataival 
összhangban hajtja végre, amelynek a 
rendeletet illetően az Ügynökség egyetlen 
döntéshozó testületeként kell működnie.

Or. xm

Indokolás

A hatáskörök elhatárolása.

Módosítás 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
hozzájárulását adja az igazgatónak. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az igazgatónak az e rendelet 14. cikkében leírt feladataival, 
különösen annak (3) bekezdésével, amely kijelenti, hogy az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyására is figyelemmel – fogadja el a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat.
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Módosítás 214
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
hozzájárulását adja az igazgatónak. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

A 14. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyására is figyelemmel – fogadja el a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat.

Módosítás 215
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
hozzájárulását adja az igazgatónak. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

Or. en
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Indokolás

A 14. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyására is figyelemmel – fogadja el a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat.

Módosítás 216
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok
végrehajtásához.

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
hozzájárulását adja az igazgatónak. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

Or. de

Indokolás

A 14. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyására is figyelemmel – fogadja el a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat.

Módosítás 217
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
hozzájárulását adja az igazgatónak. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
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igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

Or. de

Indokolás

A 14. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyására is figyelemmel – fogadja el a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat.

Módosítás 218
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

1. Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa a 
14. cikk (3) bekezdésével összhangban 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 219
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa véleményt bocsát 
ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozók 
tanácsa erről tagjainak háromnegyedes 

2. A szabályozók tanácsa hozzájárulását 
adja a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá kinevezendő jelölttel
kapcsolatban. A szabályozók tanácsa erről 
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többségével határoz. tagjainak háromnegyedes többségével 
határoz.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató kinevezésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget, illetve fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 220
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa véleményt bocsát 
ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozók 
tanácsa erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

2. A szabályozók tanácsa hozzájárulását 
adja a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá kinevezendő jelölttel 
kapcsolatban. A szabályozók tanácsa erről 
tagjainak háromnegyedes többségével 
határoz.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség egyetlen döntéshozó testületeként a szabályozók tanácsa fogadja el a 
véleményeket, ajánlásokat és határozatokat, amelyeket az igazgató a 14. cikk (3) bekezdésével 
összhangban hajt végre.

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató kinevezésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget.
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Módosítás 221
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa véleményt bocsát 
ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozók 
tanácsa erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

2. A szabályozók tanácsa hozzájárulását 
adja a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá kinevezendő jelölttel 
kapcsolatban. A szabályozók tanácsa erről 
tagjainak háromnegyedes többségével 
határoz.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató kinevezésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget, illetve fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 222
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa véleményt bocsát 
ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozók 
tanácsa erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

2. A szabályozók tanácsa hozzájárulását 
adja a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá kinevezendő jelölttel 
kapcsolatban. A szabályozók tanácsa erről 
tagjainak háromnegyedes többségével 
határoz.

Or. en
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Indokolás

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató kinevezésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget, illetve fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 223
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa véleményt bocsát 
ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozók 
tanácsa erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

2. A szabályozók tanácsa hozzájárulását 
adja egy jelölt a 10. cikk (1) bekezdésével 
és a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá történő kinevezéséhez. A 
szabályozók tanácsa erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.

Or. de

Indokolás

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató kinevezésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget, illetve fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 224
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa véleményt bocsát 
ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozók 
tanácsa erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

2. A szabályozók tanácsa hozzájárulását 
adja egy jelölt a 10. cikk (1) bekezdésével 
és a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá történő kinevezéséhez. A 
szabályozók tanácsa erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.
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Or. de

Indokolás

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató kinevezésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget, illetve fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozók tanácsa véleményt bocsát 
ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 13. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozók 
tanácsa erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

2. A szabályozók tanácsa legalább két és 
legfeljebb három jelöltet tartalmazó listát 
javasol az Európai Parlamentnek a 13. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá kinevezendő jelöltről. A 
szabályozók tanácsa erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség jelenlegi struktúrájában a hatáskörök kiegyensúlyozása érdekében a két-három 
főből álló jelöltlistára a szabályozók tanácsa és nem a Bizottság tesz javaslatot. Az Európai 
Parlament ezt követően szavaz az igazgató kinevezéséről.

Módosítás 226
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
Az igazgató

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki 
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feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, 
illetőleg a szabályozók tanácsát megillető 
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.
2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága 
és tapasztalata alapján – az ügyvezető 
tanács nevezi ki, a Bizottság által 
pályázati felhívás nyomán előterjesztett 
jegyzékben felsorolt legalább két jelölt 
közül. Kinevezése előtt az ügyvezető 
tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, 
hogy tegyen nyilatkozatot az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt, és 
válaszoljon az annak tagjai által feltett 
kérdésekre.
3. Az igazgató megbízatása öt évre szól. A 
megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap 
folyamán a Bizottság értékelést készít. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az 
alábbiakat méri fel:
(a) az igazgató teljesítménye;
(b) a következő években az Ügynökségre 
váró feladatok és követelmények.
4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.
5. Ha az ügyvezető tanácsnak 
szándékában áll megújítani az igazgató 
megbízatását, erről tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal megbízatásának megújítása 
előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre.
6. Ha megbízatását nem újították meg, az 
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igazgató mindaddig hivatalban marad, 
amíg utódját ki nem nevezik.
7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.
8. Az Európai Parlament és a Tanács 
felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai 
ellátásáról nyújtson be jelentést.

Or. fr

Módosítás 227
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki 
feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, 
illetőleg a szabályozók tanácsát megillető 
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki a 
szabályozók tanácsa által elfogadott
határozatokkal összhangban jár el. Az 
igazgató – az ügyvezető tanácsot, illetőleg 
a szabályozók tanácsát megillető hatáskör 
sérelme nélkül – nem kérhet és nem 
fogadhat el semmilyen utasítást sem a 
Bizottságtól, sem kormánytól, sem 
szervezettől.

Or. en

Indokolás

Az igazgatónak a feladatait a szabályozók tanácsa által elfogadott határozatokkal 
összhangban kell ellátnia, amely szabályozási kérdésekben az Ügynökség egyetlen döntéshozó 
testülete. Tisztázni kell, hogy az igazgató a Bizottságtól sem kérhet és fogadhat el semmilyen 
utasítást.
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Módosítás 228
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki 
feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, 
illetőleg a szabályozók tanácsát megillető 
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki a 
szabályozók tanácsa által elfogadott 
határozatokkal összhangban jár el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető 
tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

Or. en

Indokolás

Az igazgatónak a feladatait a szabályozók tanácsa által elfogadott határozatokkal 
összhangban kell ellátnia, amely szabályozási kérdésekben az Ügynökség egyetlen döntéshozó 
testülete.

Módosítás 229
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki 
feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, 
illetőleg a szabályozók tanácsát megillető 
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki a 
szabályozók tanácsa által elfogadott 
határozatokkal összhangban jár el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető 
tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

Or. en
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Indokolás

Az igazgatónak a feladatait a szabályozók tanácsa által elfogadott határozatokkal 
összhangban kell ellátnia, amely szabályozási kérdésekben az Ügynökség egyetlen döntéshozó 
testülete.

Módosítás 230
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki 
feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, 
illetőleg a szabályozók tanácsát megillető 
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki a 
szabályozók tanácsa által elfogadott 
határozatokkal összhangban jár el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető 
tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

Or. de

Indokolás

Az igazgatónak a feladatait a szabályozók tanácsa által elfogadott határozatokkal 
összhangban kell ellátnia, amely szabályozási kérdésekben az Ügynökség egyetlen döntéshozó 
testülete.

Módosítás 231
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki 
feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, 
illetőleg a szabályozók tanácsát megillető 

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki a 
szabályozók tanácsa által elfogadott 
határozatokkal összhangban jár el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az ügyvezető 
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hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.

tanácsot, illetőleg a szabályozók tanácsát 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

Or. de

Indokolás

Az igazgatónak a feladatait a szabályozók tanácsa által elfogadott határozatokkal 
összhangban kell ellátnia, amely szabályozási kérdésekben az Ügynökség egyetlen döntéshozó 
testülete.

Módosítás 232
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki 
feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az ügyvezető tanácsot, 
illetőleg a szabályozók tanácsát megillető 
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.

1. Az Ügynökséget igazgatója vezeti, aki a 
szabályozók tanácsának véleményeivel
összhangban jár el. Az igazgató – az 
ügyvezető tanácsot, illetőleg a szabályozók 
tanácsát az igazgató feladataival 
kapcsolatban megillető szerep sérelme 
nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el 
semmilyen utasítást sem kormánytól, sem 
szervezettől.

Or. en

Módosítás 233
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 

2. Az igazgatót a szabályozók tanácsának 
hozzájárulását követően – érdemei, 
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nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül. 
Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
ügyvezető tanács nevezi ki, a Bizottság 
által nyilvános pályázati felhívás nyomán 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább 
három jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács
nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül. 
Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

2. Az igazgatót – az energiaágazat 
szempontjával kapcsolatos érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
Európai Parlament nevezi ki, a 
szabályozók tanácsa által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két és legfeljebb három
jelölt közül.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség jelenlegi struktúrájában a hatáskörök kiegyensúlyozása érdekében a két-három 
főből álló jelöltlistára a szabályozók tanácsa és nem a Bizottság tesz javaslatot. Az Európai 
Parlament ezt követően szavaz az igazgató kinevezéséről.



AM\716580HU.doc 33/67 PE404.630v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 235
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 
nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül. 
Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

2. Az igazgatót – az energiaágazattal 
kapcsolatos érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 
nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán és a szabályozók 
tanácsától kért hozzájárulás után 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább 
két jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 236
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 
nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül. 
Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

2. Az igazgatót – az energia területén 
szerzett érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 
nevezi ki, a Bizottság által az 
energiaszabályozók tanácsának 
tanácsadása szerint előterjesztett 
jegyzékben felsorolt legalább két jelölt 
közül. Kinevezése előtt az ügyvezető 
tanács által kiválasztott jelölt felkérhető, 
hogy tegyen nyilatkozatot az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt, és 
válaszoljon az annak tagjai által feltett 
kérdésekre.
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Or. ro

Indokolás

Az energiaszabályozók bizottsága van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy ellenőrizze az energia 
világából érkező, az Ügynökség igazgatói tisztségére pályázó jelöltek tapasztalatát és 
alkalmasságát.

Módosítás 237
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 
nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül. 
Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 
nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán és a szabályozók 
tanácsától kért hozzájárulás után 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább 
két jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató kinevezésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget.
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Módosítás 238
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 
nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül. 
Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

2. Az igazgatót – alkalmassága és 
tapasztalata alapján – az ügyvezető tanács 
nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább öt jelölt közül. 
Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által 
kiválasztott jelölt nyilatkozatot tesz az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszol az annak tagjai által feltett 
kérdésekre. Az Európai Parlament 
megvétózhatja a jelölt kinevezését.

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlament szerepének és az Ügynökség függetlenségének növelése érdekében.

Módosítás 239
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató megbízatása öt évre szól. A 
megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap 
folyamán a Bizottság értékelést készít. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az 
alábbiakat méri fel:

3. Az igazgató megbízatása öt évre szól. A 
megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap 
folyamán a Bizottság értékelést készít. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az 
alábbiakat méri fel:

(e) az igazgató teljesítménye; (e) az igazgató teljesítménye;
(f) a következő években az Ügynökségre 
váró feladatok és követelmények.

(f) a következő években az Ügynökségre 
váró feladatok és követelmények.

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés és a 
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figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

szabályozók tanácsának az értékeléssel 
kapcsolatos véleménye 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. en

Módosítás 240
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

törölve

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének növelése érdekében.

Módosítás 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 4. Az Európai Parlament – a szabályozók 
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javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

tanácsával és az ügyvezető tanáccsal 
folytatott konzultációt követően, az 
értékelő jelentés figyelembevételével, és 
kizárólag akkor, ha ezt az Ügynökségre 
váró feladatok és követelmények 
indokolják – az igazgató megbízatását 
egyetlen alkalommal, legfeljebb további 
három évre megújíthatja.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament az ügyvezető tanáccsal és a szabályozók tanácsával folytatott 
konzultációt követően egy alkalommal meghosszabbíthatja az igazgató megbízatását. E 
döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a Bizottság értékelő jelentését.

Módosítás 242
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, valamint a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultációt és 
véleményének gondos mérlegelését 
követően, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsával konzultálni kell az igazgató megbízatásának meghosszabbításáról 
és az igazgató esetleges felmentéséről.
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Módosítás 243
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, valamint a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultációt és 
véleményének gondos mérlegelését 
követően, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsával konzultálni kell az igazgató megbízatásának meghosszabbításáról.

Módosítás 244
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, valamint a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultációt és 
véleményének gondos mérlegelését 
követően, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
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megújíthatja.

Or. de

Indokolás

A szabályozók tanácsával konzultálni kell az igazgató megbízatásának bármilyen 
meghosszabbításáról.

Módosítás 245
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

4. Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, valamint a szabályozók 
tanácsával folytatott konzultációt és 
véleményének gondos mérlegelését 
követően, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. de

Indokolás

A szabályozók tanácsával konzultálni kell az igazgató megbízatásának bármilyen 
meghosszabbításáról.
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Módosítás 246
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ha az ügyvezető tanácsnak 
szándékában áll megújítani az igazgató 
megbízatását, erről tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal megbízatásának megújítása 
előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre.

törölve

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének növelése érdekében.

Módosítás 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ha az ügyvezető tanácsnak 
szándékában áll megújítani az igazgató 
megbízatását, erről tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal megbízatásának megújítása 
előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az Európai Parlament feladata, hogy az ügyvezető tanáccsal és a szabályozók tanácsával 
folytatott konzultációt követően határozzon az igazgató megbízatásának meghosszabbításáról.

Módosítás 248
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha megbízatását nem újították meg, az
igazgató mindaddig hivatalban marad, 
amíg utódját ki nem nevezik.

6. Az igazgató mindaddig hivatalban 
marad, amíg utódját ki nem nevezik.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség hitelességének növelése érdekében.

Módosítás 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az Európai Parlament
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsának hozzájárulását követően 
menthető fel tisztségéből. Az Európai 
Parlament erről tagjainak kétharmados
többségével határoz.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament feladata, hogy a szabályozók tanácsának hozzájárulását követően 
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határozzon az igazgató felmentéséről. Ezt a határozatot kizárólag kétharmados többséggel 
lehet elfogadni.

Módosítás 250
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsának hozzájárulását követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

Or. en

Módosítás 251
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsának hozzájárulását követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsával konzultálni kell az igazgató megbízatásának meghosszabbításáról 
és az igazgató esetleges felmentéséről.
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Módosítás 252
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsának hozzájárulását követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

Or. en

Indokolás

Ez azt a követelményt határozza meg, hogy a szabályozók tanácsa hozzájárulását adja az 
igazgató kinevezése előtt. A hivatalból való felmentésére ugyanezt kell alkalmazni.

Módosítás 253
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsának előzetes hozzájárulásával 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

Or. de

Indokolás

Egy korábbi módosítás előírta, hogy a szabályozók tanácsának hozzájárulását kell adnia az 
igazgató kinevezése előtt; a hivatalból való felmentésére ugyanezt kell alkalmazni.
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Módosítás 254
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsának előzetes hozzájárulásával 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

Or. de

Indokolás

Egy korábbi módosítás előírta, hogy a szabályozók tanácsának hozzájárulását kell adnia az 
igazgató kinevezése előtt; a hivatalból való felmentésére ugyanezt kell alkalmazni.

Módosítás 255
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsától kapott hozzájárulás 
megszerzését követően menthető fel 
tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről 
tagjainak háromnegyedes többségével 
határoz.

Or. en
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Módosítás 256
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsának hozzájárulásával menthető fel 
tisztségéből. Az ügyvezető tanács erről 
tagjainak háromnegyedes többségével 
határoz.

Or. en

Indokolás

A szabályozók tanácsának világosan meghatározott hivatalos szerepet kell betöltenie az 
igazgató felmentésében, tekintve, hogy az igazgató irányítja az Ügynökséget, illetve fogadja el 
az Ügynökség véleményeit, ajánlásait és határozatait.

Módosítás 257
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről szavazatainak háromnegyedes 
többségével határoz.

Or. de

Indokolás

Az összhang biztosítása egy korábbi módosítással.
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Módosítás 258
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes
többségével határoz.

(7) Az igazgató csak az ügyvezető tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről a jelen levő tagok
kétharmados többségével határoz.

Or. ro

Indokolás

A 9. cikk (4) bekezdése kimondja, hogy az ügyvezető tanács határozatait a jelen levő tagok 
kétharmados többségével kell elfogadni.

Módosítás 259
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az Európai Parlament és a Tanács 
felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai 
ellátásáról nyújtson be jelentést.

törölve

Or. en

Indokolás

A 13. cikk (8) bekezdése törölve, mivel az Ügynökség elszámoltathatóságát a 11. cikk (6) 
bekezdése (új) biztosítja.
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Módosítás 260
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve
Az igazgató feladatai

1. Az igazgató felelős az Ügynökség 
képviseletéért, és az ő feladata annak 
igazgatása.
2. Az igazgató előkészíti az ügyvezető 
tanács tevékenységét. Az igazgató részt 
vesz – szavazati jog nélkül – az ügyvezető 
tanács munkájában.
3. Az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja 
az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.
4. Az igazgató felel azért, hogy a 
szabályozók tanácsa iránymutatásával, az 
ügyvezető tanács adminisztratív 
ellenőrzése alatt megvalósuljon az 
Ügynökség éves munkaterve.
5. Az igazgató megfelelő intézkedésekkel –
különösen belső ügyviteli utasítások 
elfogadásával és közlemények 
közzétételével – gondoskodik arról, hogy 
az Ügynökség e rendelettel összhangban 
működjék.
6. Az igazgató minden évben elkészíti, 
majd az adott év június 30-ig a 
szabályozók tanácsa és a Bizottság elé 
terjeszti az Ügynökség következő évi 
munkaprogramjának tervezetét.
7. Az igazgató a 20. cikk értelmében 
becslést készít az Ügynökség bevételeiről 
és kiadásairól, és a 21. cikk értelmében 
végrehajtja az Ügynökség költségvetését.
8. Az igazgató minden évben elkészíti az 
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éves jelentés tervezetét, külön-külön 
szakaszban kitérve az Ügynökség 
szabályozási tevékenységeire, illetőleg a 
pénzügyi és az igazgatási kérdésekre.
9. Az Ügynökség személyzete tekintetében 
az igazgató gyakorolja a 25. cikk (3) 
bekezdése szerinti hatáskört.

Or. fr

Módosítás 261
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja
az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

3. Az igazgató – miután azokat a 
szabályozók tanácsa a 12. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően elfogadta –
végrehajtja az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

Or. en

Indokolás

Az igazgatónak kell végrehajtania a szabályozók hatóságának véleményeit, ajánlásait és –
ami a legfontosabb – határozatait, hogy azok a gyakorlatban érvényre léphessenek.

Módosítás 262
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja 

3. Az igazgató elfogadja az 5., a 6., a 7. és 
a 8. cikkben említett véleményeket, 
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az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

ajánlásokat és határozatokat, amelyek 
megkapták a szabályozók tanácsának 
jóváhagyását.

Or. en

Módosítás 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja
az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

3. Az igazgatónak kell – a szabályozók 
tanácsa jóváhagyásának függvényében –
elfogadnia az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

Or. en

Indokolás

Az igazgatót kötelezni kell arra, hogy elfogadja a szabályozók hatóságának véleményeit, 
ajánlásait és – ami a legfontosabb – határozatait, hogy azok a gyakorlatban érvényre 
léphessenek.

Módosítás 264
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja
az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

3. Az igazgatónak kell – a szabályozók 
tanácsa jóváhagyásának függvényében –
elfogadnia az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

Or. en
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Indokolás

A hatáskörök elhatárolása.

Módosítás 265
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja
az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

3. Az igazgatónak kell – a szabályozók 
tanácsa jóváhagyásának függvényében –
elfogadnia az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben 
említett véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

Or. en

Indokolás

Az igazgatót kötelezni kell arra, hogy elfogadja a szabályozók hatóságának véleményeit, 
ajánlásait és – ami a legfontosabb – határozatait, hogy azok a gyakorlatban érvényre 
léphessenek.

Módosítás 266
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az igazgató minden évben elkészíti, 
majd az adott év június 30-ig a 
szabályozók tanácsa és a Bizottság elé 
terjeszti az Ügynökség következő évi 
munkaprogramjának tervezetét.

6. Az igazgató minden évben elkészíti, 
majd az ügyvezető tanács általi 
elfogadását és tájékoztatás céljából a 
szabályozók tanácsához történő 
benyújtását követően az adott év 
szeptember 30-ig az Európai Parlament 
illetékes bizottsága és a Bizottság elé 
terjeszti az Ügynökség következő évi 
munkaprogramjának tervezetét.
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Or. ro

Indokolás

A munkaprogramot az ügyvezető tanácsnak jóvá kell hagynia és el kell fogadnia, és azt a 
Bizottsághoz, illetve az EP illetékes bizottságához kell benyújtani.

Módosítás 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az igazgató minden évben elkészíti, 
majd az adott év június 30-ig a 
szabályozók tanácsa és a Bizottság elé 
terjeszti az Ügynökség következő évi 
munkaprogramjának tervezetét.

6. Az igazgató minden évben elkészíti, 
majd az adott év június 30-ig a 
szabályozók tanácsa, az Európai 
Parlament és a Bizottság elé terjeszti az 
Ügynökség következő évi 
munkaprogramjának tervezetét.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az Ügynökség munkaprogramjaira demokratikus ellenőrzés vonatkozzon.

Módosítás 268
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A piaci érdekeltek állandó csoportja

1. Az igazgató létrehozza a piaci 
érdekeltek állandó csoportját, amely a 
megfelelő érdekelteket, különösen az 
előállító, a szállító-, a kereskedelmi és az 
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elosztórendszerek üzemeltetőit képviselő 
szakértőkből, valamint a hasonló területek 
tudományos szakértőiből áll. Az igazgató 
határozza meg csoport létszámával, 
összetételével, tagjainak kinevezésével, 
valamint működésével kapcsolatos 
eljárásokat.
2. A csoport elnöki tisztjét az igazgató 
látja el. Tagjai megbízatásának 
időtartama két és fél év. A csoport tagjai 
nem lehetnek az ügyvezető tanács és a 
szabályozók tanácsának tagjai.
3. A Bizottság képviselői jelen lehetnek a 
csoport ülésein, és részt vehetnek a 
csoport munkájában.
4. A csoport tanácsokat ad az igazgatónak 
az e rendeletben meghatározott feladatai 
ellátásához, az Ügynökség 
munkaprogramjainak vonatkozó részeire 
irányuló javaslatok elkészítéséhez, 
valamint az érdekeltekkel a 
munkaprogrammal kapcsolatos 
valamennyi kérdést illetően folytatott 
kommunikáció biztosításához.

Or. en

Indokolás

A szilárd technikai és piaci szabályok kidolgozásának biztosítása érdekében a piaci 
résztvevőket szorosan be kell vonni az Ügynökség munkájába.

Módosítás 269
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
14 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. cikk
A fogyasztók állandó csoportja
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1. Az igazgató létrehozza a fogyasztók 
állandó csoportját, amely fogyasztók 
képviselőiből áll. Az igazgató határozza 
meg csoport létszámával, összetételével, 
tagjainak kinevezésével, valamint 
működésével kapcsolatos eljárásokat.
2. A csoport elnöki tisztjét az igazgató 
látja el. Tagjai megbízatásának 
időtartama két és fél év. A csoport tagjai 
nem lehetnek az ügyvezető tanács és a 
szabályozók tanácsának tagjai.
3. A Bizottság képviselői jelen lehetnek a 
csoport ülésein, és részt vehetnek a 
csoport munkájában.
4. A csoport tanácsokat ad az igazgatónak 
az e rendeletben meghatározott feladatai 
ellátásához, az Ügynökség 
munkaprogramjainak vonatkozó részeire 
irányuló javaslatok elkészítéséhez, 
valamint a fogyasztókkal a 
munkaprogrammal kapcsolatos 
valamennyi kérdést illetően folytatott 
kommunikáció biztosításához. A csoport 
biztosítja, hogy a fogyasztók érdekeit 
európai szinten megfelelően védik, és 
feladata, hogy tanácsot, tájékoztatást és 
képviseletet biztosítson a fogyasztói 
szervezetek számára. A csoport segíti a 
Bizottságot és a nemzeti szabályozó 
ügynökségeket az energiaszegénység 
kezelésére és a tagállamokban a 
tarifarendszer gyakorlatára irányuló 
intézkedések hatékonyságának nyomon 
követésében.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói érdekek védelmének biztosítása érdekében a fogyasztók képviselőit szorosan be 
kell vonni az Ügynökség munkájába. A fogyasztók állandó csoportját a piaci érdekeltek 
állandó csoportjától különálló módon kell létrehozni annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók képviselete ugyanolyan jó legyen, mint a piaci szereplőké.
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Módosítás 270
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A fellebbezési tanács hat tagból és hat
helyettesből áll, akiket a nemzeti 
szabályozó hatóságoknál, a 
versenyhatóságoknál vagy más nemzeti 
vagy közösségi intézményeknél vezető 
beosztást betöltő vagy betöltött, az 
energiaágazatban kellő tapasztalattal 
rendelkező munkatársak közül kell 
kiválasztani. A fellebbezési tanács kijelöli 
elnökét. A fellebbezési tanács 
határozatainak meghozatalához hat 
tagjának négyfős minősített többsége 
szükséges. A fellebbezési tanács szükség 
szerint ülésezik.

1. A fellebbezési tanács különböző 
tagállamokból érkező négy tagból és négy 
helyettesből áll, akiket a nemzeti 
szabályozó hatóságoknál, a 
versenyhatóságoknál vagy más nemzeti 
vagy közösségi intézményeknél vezető 
beosztást betöltő vagy betöltött, az 
energiaágazatban kellő tapasztalattal 
rendelkező munkatársak közül kell 
kiválasztani. A fellebbezési tanács kijelöli 
elnökét. A fellebbezési tanács 
határozatainak meghozatalához hat 
tagjának négyfős minősített többsége 
szükséges. A fellebbezési tanács szükség 
szerint ülésezik.

Or. ro

Indokolás

A fellebbezési tanácsnak a rendeletben meghatározott feladatai és felelősségi körei 
ellátásához szükséges számú tagból kell állnia. A nyolc tagnak (négy teljes és négy helyettes 
tag) különböző tagállamokból kell érkeznie, a tagállamok kiegyensúlyozott képviselete és a 
legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében.

Módosítás 271
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozók tanácsával 
folytatott egyeztetést követően – az 

2. A fellebbezési tanács tagjait – a Tanács 
és a Bizottság közösen elfogadott 
javaslatára, pályázati felhívást követően, a 
szabályozók tanácsával folytatott 
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ügyviteli tanács nevezi ki. egyeztetést követően – az ügyviteli tanács 
nevezi ki.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének növelése érdekében.

Módosítás 272
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozók tanácsával 
folytatott egyeztetést követően – az 
ügyviteli tanács nevezi ki.

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság és az Európai Parlament 
javaslata alapján, pályázati felhívást 
követően, a szabályozók tanácsával 
folytatott egyeztetést követően – az 
ügyviteli tanács nevezi ki.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítással összhangban a Parlamentnek is szerepet 
kell játszania a fellebbezési tanács kinevezésében.

Módosítás 273
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozók tanácsával

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozók hálózatával
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folytatott egyeztetést követően – az 
ügyviteli tanács nevezi ki.

folytatott egyeztetést követően – az 
Európai Parlament nevezi ki.

Or. fr

Módosítás 274
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozók tanácsával 
folytatott egyeztetést követően – az 
ügyviteli tanács nevezi ki.

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, nyilvános pályázati 
felhívást követően, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően –
az ügyviteli tanács nevezi ki.

Or. en

Indokolás

Egy preambulumbekezdés megállapíthatná, hogy a folytonosság érdekében a fellebbezési 
tanács tagjai kinevezésének vagy megújításának lehetővé kell tennie a tanács részleges
megújítását.

Módosítás 275
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. A megbízatás 
megújítható. A fellebbezési tanács tagjai 
függetlenül hozzák meg döntéseiket, 
semmilyen utasítás nem kötheti őket. A 
fellebbezési tanács tagjai az 
Ügynökségben, annak ügyviteli 
tanácsában vagy a szabályozók

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. A megbízatás 
megújítható. A fellebbezési tanács tagjai 
függetlenül hozzák meg döntéseiket, 
semmilyen utasítás nem kötheti őket.
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tanácsában más feladatot nem láthatnak 
el. A fellebbezési tanács tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az 
ügyvezető tanács – miután egyeztetett a 
szabályozók tanácsával – ilyen értelmű 
határozatot hoz.

Or. fr

Módosítás 276
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. A megbízatás 
megújítható. A fellebbezési tanács tagjai 
függetlenül hozzák meg döntéseiket, 
semmilyen utasítás nem kötheti őket. A 
fellebbezési tanács tagjai az 
Ügynökségben, annak ügyviteli tanácsában 
vagy a szabályozók tanácsában más 
feladatot nem láthatnak el. A fellebbezési 
tanács tagja megbízatásának ideje alatt e 
tisztségéből nem menthető fel, kivéve 
akkor, ha súlyos hivatali mulasztást 
követett el, és az ügyvezető tanács –
miután egyeztetett a szabályozók 
tanácsával – ilyen értelmű határozatot hoz.

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása hat évre szól. A fellebbezési 
tanács tagjai függetlenül hozzák meg 
döntéseiket, semmilyen utasítás nem 
kötheti őket. A fellebbezési tanács tagjai az 
Ügynökségben, annak ügyviteli tanácsában 
vagy a szabályozók tanácsában más 
feladatot nem láthatnak el. A fellebbezési 
tanács tagja megbízatásának ideje alatt e 
tisztségéből nem menthető fel, kivéve 
akkor, ha súlyos hivatali mulasztást 
követett el, és az ügyvezető tanács –
miután egyeztetett a szabályozók 
tanácsával – ilyen értelmű határozatot hoz.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének növelése érdekében.
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Módosítás 277
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha az Ügynökség elmulasztja a 
döntéshozatalt, a Szerződés 232. cikkével 
összhangban mulasztás miatti kereset 
indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a 
Bíróságnál.

törölve

Or. fr

Módosítás 278
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség köteles meghozni az 
Elsőfokú Bíróság, illetőleg a Bíróság 
ítéletének végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

3. A szabályozók hálózata köteles 
meghozni az Elsőfokú Bíróság, illetőleg a 
Bíróság ítéletének végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 279
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása;

törölve
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Or. en

Indokolás

Az Ügynökség valódi átláthatóságának és függetlenségének biztosítása érdekében a c) pontot 
törölni kell.

Módosítás 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása;

(c) a nemzeti szabályozó hatóságok által 
az uniós szintű együttműködésükhöz 
összegyűjtött források;

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség teljes autonómiájának és függetlenségének garantálása érdekében autonóm 
költségvetést kell biztosítani a számára. Következésképpen el kell kerülni, hogy a tagállamok 
eltérő és önkéntes módon járuljanak hozzá.

Módosítás 281
Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása;

(c) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása, a 10. cikk (6) bekezdésében 
említettek szerint;

Or. en
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Indokolás

Egy preambulumbekezdés megállapíthatná, hogy a folytonosság érdekében a fellebbezési 
tanács tagjai kinevezésének vagy megújításának lehetővé kell tennie a tanács részleges 
megújítását.

Módosítás 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) bármely javasolt alternatív 
finanszírozási módszer, nevezetesen a 
villamos energia és a gáz szállítására 
kivetett díj révén;

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség teljes autonómiájának és függetlenségének garantálása érdekében autonóm 
költségvetést kell biztosítani a számára. Következésképpen az Ügynökségnek lehetőséget kell
biztosítani alternatív finanszírozási módszerek keresésére.

Módosítás 283
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgató minden évben legkésőbb 
február 15-ig elkészíti, és az előzetes 
munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja az 
ügyvezető tanácshoz a következő pénzügyi 
év előirányzott működési kiadásait és 
munkaprogramját magában foglaló 
előzetes költségvetés-tervezetet. Az 
igazgató által készített tervezet alapján az

1. Az igazgató minden évben legkésőbb 
február 15-ig elkészíti, és az előzetes 
munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja az 
ügyvezető tanácshoz a következő pénzügyi 
év előirányzott működési kiadásait és 
munkaprogramját magában foglaló 
előzetes költségvetés-tervezetet. Az 
igazgató által készített tervezet alapján a 
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ügyvezető tanács minden évben becslést 
készít az Ügynökség következő pénzügyi 
évre várható bevételeiről és kiadásairól. 
Ezt a – létszámtervet is magában foglaló –
becslést az ügyviteli tanács legkésőbb 
március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. Az 
igazgató által készített tervezetet még a 
becslés elfogadása előtt a szabályozási 
tanács elé kell terjeszteni esetleges 
véleményezésre.

hálózat ügyvezető tanácsa minden évben 
becslést készít a következő pénzügyi évre 
várható bevételekről és kiadásokról. Ezt a 
– létszámtervet is magában foglaló –
becslést az ügyviteli tanács legkésőbb 
március 31-ig a Bizottság elé terjeszti.

Or. fr

Módosítás 284
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A költségvetési hatóság elfogadja az 
Ügynökség létszámtervét.

törölve

Or. fr

Módosítás 285
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve
Személyzet

1. Az Ügynökség személyzetére az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzata, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek, valamint az Európai 
Közösségek intézményei által az említett 
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szabályzat, illetve feltételek alkalmazása 
céljából közösen elfogadott szabályok 
alkalmazandók.
2. Az ügyvezető tanács – a Bizottsággal 
egyetértésben, az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 110. 
cikkében foglaltaknak megfelelően –
elfogadja a szükséges végrehajtó 
intézkedéseket.
3. Személyzete tekintetében az Ügynökség 
gyakorolja az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 
által a kinevezésre jogosult hatóságra 
ruházott hatáskört, valamint az Európai 
Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek által a 
szerződéskötésre jogosult hatóságra 
ruházott hatáskört.
4. Az ügynökség elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy kirendelt tagállami szakértőket 
alkalmazzanak az Ügynökségnél.

Or. fr

Módosítás 286
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Ügynökség személyzetére az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzata, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek, valamint az Európai Közösségek 
intézményei által az említett szabályzat, 
illetve feltételek alkalmazása céljából 
közösen elfogadott szabályok 
alkalmazandók.

1Az Ügynökség személyzetére az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzata, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek, valamint az Európai Közösségek 
intézményei által az említett szabályzat, 
illetve feltételek alkalmazása céljából 
közösen elfogadott szabályok 
alkalmazandók. A 13. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a személyzeti 
szabályzat alkalmazása nem 
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veszélyeztetheti az ügyvezető tanácsnak és 
a szabályozók tanácsának az igazgató 
utasításával kapcsolatos kizárólagos 
hatáskörét.

Or. en

Indokolás

A 13. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítással összhangban tisztázni kell, hogy az 
igazgatónak a Bizottságtól való függetlenségét a személyzeti szabályzat alkalmazása nem 
veszélyeztetheti.

Módosítás 287
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Ügynökség személyzetének az 
Ügynökséggel szembeni személyes 
pénzügyi és fegyelmi felelőssége 
tekintetében az Ügynökség személyzetére 
alkalmazandó vonatkozó rendelkezések az 
irányadók.

törölve

Or. fr

Módosítás 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ügyvezető tanács, a szabályozók 
tanácsa és a fellebbezési tanács minden 
ülése tekintetében legalább a napirendet, 
a háttérdokumentumokat és jegyzőkönyvet 
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közzéteszi az Ügynökség weboldalán.

Or. en

Indokolás

Az összes tanácsi ülés napirendjét és jegyzőkönyvét meghatározott határidőn belül közzé kell 
tenni az Ügynökség weboldalán. A tanácsi tagok számára jogot kell biztosítani az eltérő 
vélemények közzétételéhez.

Módosítás 289
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Harmadik országok részvétele

Az Ügynökség készen áll az olyan 
országokkal való együttműködésre, 
amelyek nem tagjai az Európai Uniónak 
és a Közösséggel ilyen célú megállapodást 
kötöttek. E megállapodások vonatkozó 
rendelkezéseiben az adott országra nézve 
rögzíteni kell különösen az Ügynökség 
munkájában való részvétel jellegét, 
tárgyát és eljárási vonatkozásait, kitérve a 
pénzügyi hozzájárulásokat és a 
személyzetet érintő kérdésekre is.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség hatáskörét a belső piacra kell korlátozni.
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Módosítás 290
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Értékelés

1. A Bizottság értékeli az Ügynökség 
tevékenységét. Az értékelés az Ügynökség 
eredményeire és munkamódszereire terjed 
ki, az e rendeletben és az éves 
munkaprogramokban meghatározott 
célkitűzéseivel, rendeltetésével és 
feladataival összehasonlításban.
2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva négy éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszti első értékelő jelentését. A 
Bizottság ezután legfeljebb ötévente újabb 
értékelő jelentést terjeszt be.

Or. fr

Módosítás 291
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva négy éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
első értékelő jelentését. A Bizottság ezután 
legfeljebb ötévente újabb értékelő jelentést 
terjeszt be.

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva négy éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
első értékelő jelentését. A Bizottság ezután 
ötévente újabb értékelő jelentést terjeszt 
be, miután két és fél év elteltével félidős 
tevékenységi jelentést is benyújt.

Or. lt
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Módosítás 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva négy éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
első értékelő jelentését. A Bizottság ezután 
legfeljebb ötévente újabb értékelő jelentést 
terjeszt be.

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva három éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
első értékelő jelentését. A Bizottság ezután 
legfeljebb háromévente újabb értékelő 
jelentést terjeszt be.

Or. en

Indokolás

Ennek az új Ügynökségnek az értékelését gyakrabban el kell végezni.

Módosítás 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva négy éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
első értékelő jelentését. A Bizottság ezután 
legfeljebb ötévente újabb értékelő jelentést 
terjeszt be.

2. A Bizottság az első igazgató hivatalba 
lépésétől számítva két éven belül az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti 
első értékelő jelentését. A Bizottság ezután 
legfeljebb ötévente újabb értékelő jelentést 
terjeszt be.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség munkáját inkább előbb, mint később kell elvégezni.
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Módosítás 294
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatálybalépés és átmeneti intézkedések Hatálybalépés, átmeneti intézkedések és 
hatályvesztés

Or. de

Indokolás

Határidőt kell megállapítani annak biztosítására, hogy az energia belső piacának jövőbeli 
alakulását figyelembe vegyék.

Módosítás 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ez a rendelet 2015. január 1-jén 
hatályát veszti.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökség megbízatására a „jobb szabályozás” politikájának elvei szerint határidőnek 
kell vonatkoznia. Amennyiben e megbízatás meghosszabbítására van szükség, a Bizottságnak 
külön javaslatot kell kidolgoznia, amely megerősíti az esetleges ilyen meghosszabbítás 
szükségességét.
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