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Pakeitimas 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje,
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės.

1. Reguliavimo valdybą sudaro 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
vadovai arba jų atstovai, remiantis 
Direktyva 2003/54/EB ir Direktyva
2003/55/EB, bei balsavimo teisės neturintis 
Komisijos atstovas. Tik vienam atstovui iš 
kiekvienos valstybės narės gali būti 
suteikta teisė dalyvauti Reguliavimo 
valdybos darbe.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti, kad Reguliavimo valdyboje būtų tinkamai 
atstovaujama nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Jis taip pat atspindi Komisijos 
2003 m. lapkričio 11 d. sprendimą dėl Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės 
įsteigimo, kuriame aiškiai nurodyta, kad ši grupė turi susidėti iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų vadovų, kompetentingų dujų ir elektros energijos bei dujų reguliavimo srityje.

Pakeitimas 183
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį 

1. Reguliavimo valdybą sudaro 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
vadovai arba jų atstovai, remiantis 
Direktyva 2003/54/EB ir Direktyva
2003/55/EB, bei balsavimo teisės neturintis 
Komisijos atstovas. Tik vienam atstovui iš 
kiekvienos valstybės narės gali būti 
suteikta teisė dalyvauti Reguliavimo 
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atstovą iš kiekvienos valstybės narės. valdybos darbe.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti, kad Reguliavimo valdyboje būtų tinkamai 
atstovaujama nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Jis taip pat atspindi Komisijos 
2003 m. lapkričio 11 d. sprendimą dėl Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės 
įsteigimo, kuriame aiškiai nurodyta, kad ši grupė turi susidėti iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų vadovų, kompetentingų dujų ir elektros energijos bei dujų reguliavimo srityje.

Pakeitimas 184
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje,
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės.

1. Reguliavimo valdybą sudaro 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
vadovai arba jų atstovai, remiantis 
Direktyva 2003/54/EB ir Direktyva
2003/55/EB, bei balsavimo teisės neturintis 
Komisijos atstovas. Tik vienam atstovui iš 
kiekvienos valstybės narės gali būti 
suteikta teisė dalyvauti Reguliavimo 
valdybos darbe.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti, kad Reguliavimo valdyboje būtų tinkamai 
atstovaujama nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Jis taip pat atspindi Komisijos 
2003 m. lapkričio 11 d. sprendimą dėl Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės 
įsteigimo, kuriame aiškiai nurodyta, kad ši grupė turi susidėti iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų vadovų, kompetentingų dujų ir elektros energijos bei dujų reguliavimo srityje.
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Pakeitimas 185
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės.

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės, 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
vadovai arba jų atstovai, remiantis 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsniu ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsniu, bei 
balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Tik vienam atstovui iš kiekvienos 
valstybės narės gali būti suteikta teisė 
dalyvauti Reguliavimo valdybos darbe.
Nacionalinės reguliavimo institucijos skiria 
po vieną pakaitinį atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti, kad Reguliavimo valdyboje būtų tinkamai 
atstovaujama nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Jis taip pat atspindi Komisijos 
2003 m. lapkričio 11 d. sprendimą dėl Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės 
įsteigimo, kuriame aiškiai nurodyta, kad ši grupė turi susidėti iš nacionalinių reguliavimo 
institucijų vadovų, kompetentingų dujų ir elektros energijos bei dujų reguliavimo srityje.

Pakeitimas 186
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą ir vieną pakaitinį narį, kuriuos 
skiria valstybė narė, iš kiekvienos 
valstybės narės reguliavimo institucijų 
dabartinių darbuotojų, kaip nurodyta
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
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atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės.

Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas.

Or. en

Pakeitimas 187
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo valdyba Reguliavimo tinklas

Or. fr

Pakeitimas 188
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo valdybą sudaro po vieną 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės 
reguliavimo institucijų, nurodytų 
Direktyvos 2003/54/EB 22a straipsnyje ir 
Direktyvos 2003/55/EB 24a straipsnyje, 
bei balsavimo teisės neturintis Komisijos 
atstovas. Nacionalinės reguliavimo 
institucijos skiria po vieną pakaitinį atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės.

Reguliavimo tinklą sudaro po vieną atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės reguliavimo 
institucijų, nurodytų Direktyvos 
2003/54/EB 22a straipsnyje ir Direktyvos 
2003/55/EB 24a straipsnyje, bei balsavimo 
teisės neturintis Komisijos atstovas. Jie 
formuoja tinklo Administracinę valdybą.  
Nacionalinės reguliavimo institucijos skiria 
po vieną pakaitinį atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Pakaitiniai nariai 
dalyvauja posėdžiuose tik, kai reikia 
pakeisti patį atstovą.

Or. fr
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Pakeitimas 189
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba iš savo narių renka 
pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jei 
pirmininkas negali vykdyti savo pareigų, jį 
pakeičia pirmininko pavaduotojas.
Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
kadencija trunka dvejus su puse metų ir 
gali būti pratęsta. Tačiau bet kokiu atveju 
pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
kadencija baigiasi, kai jie nustoja būti 
Reguliavimo valdybos nariais.

2. Reguliavimo tinklas iš savo narių renka 
pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jei 
pirmininkas negali vykdyti savo pareigų, jį 
pakeičia pirmininko pavaduotojas.
Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
kadencija trunka dvejus su puse metų ir 
gali būti pratęsta. Tačiau bet kokiu atveju 
pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
kadencija baigiasi, kai jie nustoja būti 
Reguliavimo tinklo nariais.

Or. fr

Pakeitimas 190
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys 
turi vieną balsą.

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Reguliavimo valdybos narių balsai 
skaičiuojami pagal ES sutarties 205 
straipsnio 2 dalyje nurodytus Tarybos 
balsavimo principus.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo valdybos balsavimo taisyklės turėtų atitikti Tarybos taisykles, nes balsų 
skaičiavimas geriau atspindi tai, kokį poveikį Reguliavimo tarybos nariams turi jos 
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sprendimai

Pakeitimas 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys 
turi vieną balsą.

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių balsų dauguma. Balsai 
skaičiuojami taip pat kaip ir Tarybos 
narių balsai pagal ES sutarties 205 
straipsnio 2 dalies nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama padidinti agentūros sprendimų patikimumą.

Pakeitimas 192
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys 
turi vieną balsą.

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių balsų dauguma. Balsai 
skaičiuojami taip pat kaip ir Tarybos 
narių balsai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama padidinti agentūros patikimumą.
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Pakeitimas 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys turi 
vieną balsą.

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
kvalifikuota narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys turi 
vieną balsą.

Or. en

Pagrindimas

Kvalifikuotos daugumos balsavimo sistema palengvintų Reguliavimo tarybos sprendimų 
priėmimo procesą.

Pakeitimas 194
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys turi 
vieną balsą.

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
paprasta narių balsų dauguma. Kiekvienas 
narys arba pakaitinis narys turi vieną balsą.

Or. en
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Pakeitimas 195
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys turi 
vieną balsą.

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų 
dauguma. Kiekvienas narys arba pakaitinis 
narys turi vieną balsą.

4. Reguliavimo valdyba priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

4. Reguliavimo valdyba priima savo darbo 
tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisyklėse 
nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, 
pirmiausia sąlygos, kuriomis vienas narys 
gali veikti kito nario vardu, taip pat, tam 
tikrais atvejais, kvorumą 
reglamentuojančios taisyklės. Darbo 
tvarkos taisyklėse gali būti numatyta 
specialūs darbo metodai spręsti 
klausimus, susijusius su regioninio 
bendradarbiavimo iniciatyvomis.

Or. en

Pakeitimas 196
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo valdyba sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys turi 
vieną balsą.

3. Reguliavimo tinklas sprendimus priima 
dviejų trečdalių narių balsų dauguma.
Kiekvienas narys arba pakaitinis narys turi 
vieną balsą.

Or. fr
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Pakeitimas 197
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo valdyba priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

4. Reguliavimo tinklas priima savo darbo 
tvarkos taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 198
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas 
užduotis, Reguliavimo valdyba veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 
įgyvendinti viešųjų ar privačiųjų interesų.

5. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas 
užduotis, Reguliavimo valdyba,
nepažeisdama savo narių, veikiančių 
atitinkamos reguliavimo institucijos vardu 
interesų, veikia savarankiškai ir nesiekia 
gauti arba vykdyti valstybių narių 
vyriausybių nurodymų arba įgyvendinti 
viešųjų ar privačiųjų interesų.

Or. en

Pakeitimas 199
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas 
užduotis, Reguliavimo valdyba veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 

5. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas 
užduotis, Reguliavimo tinklas veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 
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įgyvendinti viešųjų ar privačiųjų interesų. įgyvendinti viešųjų ar privačiųjų interesų.

Or. fr

Pakeitimas 200
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas 
užduotis, Reguliavimo valdyba veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 
įgyvendinti viešųjų ar privačiųjų interesų.

5. Vykdydama šiuo reglamentu nustatytas 
užduotis, Reguliavimo valdyba veikia 
savarankiškai ir nesiekia gauti arba vykdyti 
valstybių narių vyriausybių nurodymų arba 
įgyvendinti privačiųjų interesų.

Or. en

Pakeitimas 201
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Sekretoriato paslaugas Reguliavimo 
valdybai teikia Agentūra.

6. Reguliavimo tinklas skiria savo 
direktorių, organizuoja savo sekretoriato 
paslaugas, sudaro savo biudžetą ir 
sprendžia dėl savo būstinės.

Or. fr
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Pakeitimas 202
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti Reguliavimo valdybos 
pirmininko pateikti pareigų vykdymo 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo valdyba turėtų būti atskaitinga Tarybai ir Parlamentui.

Pakeitimas 203
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  6a. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti Reguliavimo valdybos 
pirmininko pateikti pareigų vykdymo 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Pareiga teikti ataskaitas užtikrina, kad Reguliavimo valdyba yra atskaitinga Tarybai ir 
Parlamentui.



PE404.630v01-00 14/66 AM\716580LT.doc

LT

Pakeitimas 204
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti Reguliavimo valdybos 
pirmininko pateikti pareigų vykdymo 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Reguliavimo valdyba yra atskaitinga Tarybai ir 
Parlamentui.

Pakeitimas 205
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti Reguliavimo valdybos 
pirmininko pateikti pareigų vykdymo 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Reguliavimo valdyba yra atskaitinga Tarybai ir 
Parlamentui.
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Pakeitimas 206
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti Reguliavimo valdybos 
pirmininko pateikti pareigų vykdymo 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Reguliavimo valdyba yra atskaitinga Tarybai ir 
Parlamentui.

Pakeitimas 207
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti Reguliavimo valdybos 
pirmininko pateikti pareigų vykdymo 
ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Reguliavimo valdyba yra atskaitinga Tarybai ir 
Parlamentui.
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Pakeitimas 208
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti Reguliavimo valdybos 
pirmininko pateikti pareigų vykdymo 
ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Reguliavimo valdyba yra atskaitinga Tarybai ir 
Parlamentui.

Pakeitimas 209
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Energetikos reguliavimo valdybos 
pirmininkas įvairiomis progomis gali būti 
pakviestas kompetentingo Europos 
Parlamento komiteto. Pirmininkas taip 
pat turi būti įpareigotas kartą per metus 
apsilankyti Parlamente.

Or. ro

Pagrindimas

Energetikos reguliavimo valdyba atstovauja Sąjungos nacionalinėms energetikos reguliavimo 
institucijoms ir atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant Bendrijos energetikos tikslų. Dėl šios 
priežasties pirmininkas turi dalyvauti nuolatiniame ir veiksmingame dialoge su Parlamentu. 
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Pakeitimas 210
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Reguliavimo valdybos užduotys

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 
straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas arba sprendimus, 
Reguliavimo valdyba pateikia nuomonę 
direktoriui. Be to, Reguliavimo valdyba 
savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis 
galėtų vykdyti savo užduotis.
2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.
3. Pagal 10 straipsnio 4 dalį ir 14 
straipsnio 6 dalį ir atsižvelgdama į pagal 
20 straipsnio 1 dalį nustatytą biudžetą, 
Reguliavimo valdyba tvirtina ateinančių 
metų Agentūros darbo programą iki 
rugsėjo 1 d. pateikia Administracinei 
valdybai, kad pastaroji ją priimtų.
4. Reguliavimo valdyba tvirtina atskirą su 
reguliavimo veikla susijusią metinės 
ataskaitos dalį, kaip nurodyta 10 
straipsnio 10 dalyje ir 14 straipsnio 8 
dalyje.

Or. fr
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Pakeitimas 211
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 
straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas arba sprendimus, 
Reguliavimo valdyba pateikia nuomonę 
direktoriui. Be to, Reguliavimo valdyba 
savo kompetencijos srityse teikia patarimus 
direktoriui, kad pastarasis galėtų vykdyti 
savo užduotis.

1. Reguliavimo valdyba priima 5, 6, 7 ir 8 
straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas arba sprendimus. Be to, 
Reguliavimo valdyba savo kompetencijos 
srityse teikia patarimus direktoriui, kad 
pastarasis galėtų vykdyti savo užduotis.
Direktorius turėtų vykdyti savo užduotis 
pagal Reguliavimo valdybos, kuri turėtų 
būti vienintelis sprendimus priimantis 
Agentūros organas, sprendimus 
reguliavimo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo valdyba, vienintelis sprendimus priimantis Agentūros organas, priima 
nuomones, rekomendacijas ir sprendimus, kuriuos pagal 14 straipsnio 3 dalies nuostatas 
vykdo direktorius.

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių ir 
turint mintyje, kad direktorius vadovauja Agentūrai.

Pakeitimas 212
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba pateikia 
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

1. Prieš priimant 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba duoda 
pritarimą direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis. Direktorius turėtų 
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vykdyti savo užduotis pagal Reguliavimo 
valdybos, kuri turėtų būti vienintelis 
sprendimus priimantis Agentūros 
organas, sprendimus reguliavimo srityje.

Or. xm

Pagrindimas

Atribojamos atsakomybės sritys.

Pakeitimas 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba pateikia 
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

1. Prieš priimant 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba duoda 
pritarimą direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka direktoriaus užduotis, išdėstytas Reglamento 14 straipsnyje, ypač jo 3 
dalyje, kurioje teigiama, kad direktorius, pritarus Reguliavimo valdybai, priima nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 214
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 1. Prieš priimant 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
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nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba pateikia 
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba duoda 
pritarimą direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Direktorius, pritarus Reguliavimo valdybai, priima 14 straipsnio3 dalyje nurodytas 
nuomones, rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 215
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba pateikia 
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

1. Prieš priimant 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba duoda 
pritarimą direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Direktorius, pritarus Reguliavimo valdybai, priima 14 straipsnio3 dalyje nurodytas 
nuomones, rekomendacijas ir sprendimus.
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Pakeitimas 216
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba pateikia 
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

1. Prieš priimant 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba duoda 
pritarimą direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

Or. de

Pagrindimas

Direktorius, pritarus Reguliavimo valdybai, turėtų priimti 14 straipsnio3 dalyje nurodytas 
nuomones, rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 217
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba pateikia 
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

1. Prieš priimant 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba pritaria
direktoriui. Be to, Reguliavimo valdyba 
savo kompetencijos srityse teikia patarimus 
direktoriui, kad pastarasis galėtų vykdyti 
savo užduotis.

Or. de

Pagrindimas

Direktorius, pritarus Reguliavimo valdybai, turėtų priimti 14 straipsnio3 dalyje nurodytas 
nuomones, rekomendacijas ir sprendimus.
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Pakeitimas 218
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba pateikia 
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

1. Prieš priimant 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas arba 
sprendimus, Reguliavimo valdyba 
remdamasi 14 straipsnio 3 dalimi pateikia 
nuomonę direktoriui. Be to, Reguliavimo 
valdyba savo kompetencijos srityse teikia 
patarimus direktoriui, kad pastarasis galėtų 
vykdyti savo užduotis.

Or. en

Pakeitimas 219
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

2. Reguliavimo valdyba duoda pritarimą 
kandidatūrai į direktoriaus postą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir priima Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.
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Pakeitimas 220
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

2. Reguliavimo valdyba duoda pritarimą 
kandidatūrai į direktoriaus postą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo valdyba, vienintelis sprendimus priimantis Agentūros organas, priima 
nuomones, rekomendacijas ir sprendimus, kuriuos pagal 14 straipsnio 3 dalies nuostatas 
vykdo direktorius.

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių ir 
turint mintyje tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai.

Pakeitimas 221
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

2. Reguliavimo valdyba duoda pritarimą 
kandidatūrai į direktoriaus postą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir priima Agentūros nuomones, 
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rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 222
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

2. Reguliavimo valdyba duoda pritarimą 
kandidatūrai į direktoriaus postą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir priima Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 223
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

2. Reguliavimo valdyba pritaria kandidato 
skyrimui į direktoriaus postą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
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atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir priima Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 224
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

2. Reguliavimo valdyba pritaria kandidato 
skyrimui į direktoriaus postą pagal 10 
straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių, 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir priima Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.

Pakeitimas 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo valdyba teikia nuomonę 
apie kandidatą į direktoriaus postą pagal 
10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį.
Valdyba priima sprendimą trijų 
ketvirtadalių narių balsų dauguma.

2. Reguliavimo valdyba siūlo Europos 
Parlamentui mažiausiai du ir daugiausiai 
tris kandidatus į direktoriaus postą pagal 
13 straipsnio 2 dalį. Valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant tinkamai paskirstyti galias esamoje Agentūros struktūroje, du ar tris kandidatus siūlo 
ne Komisija, o Reguliavimo valdyba. Tada Europos Parlamentas balsuoja dėl direktoriaus 
paskyrimo.

Pakeitimas 226
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Direktorius

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas.
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius 
nesiekia gauti ir nepriima jokios 
vyriausybės ar jokios kitos įstaigos 
nurodymų. 2.
2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent 
iš dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-
uose) ir atsakyti į narių klausimus.
3. Direktoriaus kadencija trunka 
penkerius metus. Iki minėto laikotarpio 
pabaigos likus devyniems mėnesiams, 
Komisija pradeda vertinimą. Vertindama 
Komisija visų pirma atsižvelgia į:
(a) direktoriaus darbą;

(b) Agentūros pareigas ir reikalavimus 
ateinančiais metais.

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
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Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.
5. Administracinė valdyba informuoja 
Europos Parlamentą apie ketinimą 
pratęsti direktoriaus kadenciją. Likus 
mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, 
direktorius gali būti pakviestas padaryti 
pranešimą kompetentingame (-uose) 
Europos Parlamento komitete (-uose) ir 
atsakyti į narių klausimus.
6. Jei kadencija nepratęsiame, direktorius 
toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas 
naujas direktorius.
7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė 
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.
8. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti direktoriaus pateikti ataskaitą 
apie pareigų vykdymą.

Or. fr

Pakeitimas 227
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas.
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
veikia remdamasis Reguliavimo valdybos 
priimtais sprendimais. Nepažeidžiant 
Administracinės valdybos ir Reguliavimo 
valdybos atitinkamų įgaliojimų, direktorius 
nesiekia gauti ir nepriima Komisijos, jokios 
vyriausybės ar jokios kitos įstaigos 
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nurodymų.

Or. en

Pagrindimas

Direktorius turėtų vykdyti savo užduotis pagal Reguliavimo valdybos, kuri turėtų būti 
vienintelis sprendimus priimantis Agentūros organas, sprendimus reguliavimo srityje. Turi 
būti aišku, kad direktorius nesiekia gauti ir nepriima jokių nurodymų ir iš Komisijos.

Pakeitimas 228
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas.
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
veikia remdamasis Reguliavimo valdybos 
priimtais sprendimais. Nepažeidžiant 
Komisijos, Administracinės valdybos ir 
Reguliavimo valdybos atitinkamų 
įgaliojimų, direktorius nesiekia gauti ir 
nepriima jokios vyriausybės ar jokios kitos 
įstaigos nurodymų.

Or. en

Pagrindimas

Direktorius turėtų vykdyti savo užduotis pagal Reguliavimo valdybos, kuri turėtų būti 
vienintelis sprendimus priimantis Agentūros organas, sprendimus reguliavimo srityje.

Pakeitimas 229
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
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savarankiškai atlieka savo pareigas.
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

veikia remdamasis Reguliavimo valdybos 
priimtais sprendimais. Nepažeidžiant 
Komisijos, Administracinės valdybos ir 
Reguliavimo valdybos atitinkamų 
įgaliojimų, direktorius nesiekia gauti ir 
nepriima jokios vyriausybės ar jokios kitos 
įstaigos nurodymų.

Or. en

Pagrindimas

Direktorius turėtų vykdyti savo užduotis pagal Reguliavimo valdybos, kuri turėtų būti 
vienintelis sprendimus priimantis Agentūros organas, sprendimus reguliavimo srityje.

Pakeitimas 230
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas.
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.  

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
veikia remdamasis Reguliavimo valdybos 
priimtais sprendimais. Nepažeidžiant 
Komisijos, Administracinės valdybos ir 
Reguliavimo valdybos atitinkamų 
įgaliojimų, direktorius nesiekia gauti ir 
nepriima jokios vyriausybės ar jokios kitos 
įstaigos nurodymų.

Or. de

Pagrindimas

Direktorius turėtų vykdyti savo užduotis pagal Reguliavimo valdybos, kuri turėtų būti 
vienintelis sprendimus priimantis Agentūros organas, sprendimus reguliavimo srityje.
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Pakeitimas 231
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas.
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
veikia remdamasis Reguliavimo valdybos 
priimtais sprendimais. Nepažeidžiant 
Komisijos, Administracinės valdybos ir 
Reguliavimo valdybos atitinkamų 
įgaliojimų, direktorius nesiekia gauti ir 
nepriima jokios vyriausybės ar jokios kitos 
įstaigos nurodymų.

Or. de

Pagrindimas

Direktorius turėtų vykdyti savo užduotis pagal Reguliavimo valdybos, kuri turėtų būti 
vienintelis sprendimus priimantis Agentūros organas, sprendimus reguliavimo srityje.

Pakeitimas 232
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
savarankiškai atlieka savo pareigas.
Nepažeidžiant Komisijos, Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų įgaliojimų, direktorius nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

1. Agentūrai vadovauja direktorius, kuris 
veikia remdamasis Reguliavimo valdybos 
nuomone. Nepažeidžiant Administracinės 
valdybos ir Reguliavimo valdybos 
atitinkamų vaidmenų, susijusių su 
direktoriaus pareigomis, direktorius 
nesiekia gauti ir nepriima jokios 
vyriausybės ar jokios kitos įstaigos 
nurodymų.

Or. en
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Pakeitimas 233
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį ir rinkdamasi bent iš dviejų
Komisijos pasiūlytų kandidatų, atrinktų 
pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba, gavusi Reguliavimo valdybos 
pritarimą, atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
trijų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus viešo kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

Or. en

Pakeitimas 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-
uose) ir atsakyti į narių klausimus.

2. Direktorių skiria Europos Parlamentas
atsižvelgdamas į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį energetikos srityje ir rinkdamasis
mažiausiai iš dviejų ir daugiausia iš trijų
Reguliavimo valdybos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant tinkamai paskirstyti galias esamoje Agentūros struktūroje, du ar tris kandidatus siūlo 
ne Komisija, o Reguliavimo valdyba. Tada Europos Parlamentas balsuoja dėl direktoriaus 
paskyrimo.

Pakeitimas 235
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį ir rinkdamasi bent iš dviejų 
Komisijos pasiūlytų kandidatų, atrinktų 
pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį energetikos srityje ir rinkdamasi 
bent iš dviejų Komisijos pasiūlytų 
kandidatų, atrinktų pasibaigus kvietimo 
pareikšti susidomėjimą laikui, ir paprašiusi 
Reguliavimo valdybos pritarimo. Prieš 
paskiriant direktoriumi, Administracinės 
valdybos atrinktas kandidatas gali būti 
pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingame (-uose) Europos 
Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į 
narių klausimus.

Or. en

Pakeitimas 236
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė 
valdyba atsižvelgdama į nuopelnus, 
sugebėjimus ir patirtį ir rinkdamasi bent iš 
dviejų Komisijos pasiūlytų kandidatų, 
atrinktų pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį energetikos srityje ir rinkdamasi 
bent iš dviejų Komisijos pasiūlytų 
kandidatų, atsižvelgdama į Energetikos 
reguliavimo valdybos patarimus. Prieš 
paskiriant direktoriumi, Administracinės 
valdybos atrinktas kandidatas gali būti 
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atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingame (-uose) Europos 
Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į 
narių klausimus.

Or. ro

Pagrindimas

Energetikos reguliavimo valdyba gali geriausiai patikrinti kandidatų iš energetikos srities, 
kurie pretenduoja užimti Agentūros direktoriaus postą, patirtį ir sugebėjimus.

Pakeitimas 237
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį ir rinkdamasi bent iš dviejų 
Komisijos pasiūlytų kandidatų, atrinktų 
pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį ir rinkdamasi bent iš dviejų 
Komisijos pasiūlytų kandidatų, atrinktų 
pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui, ir paprašiusi 
Reguliavimo valdybos pritarimo. Prieš 
paskiriant direktoriumi, Administracinės 
valdybos atrinktas kandidatas gali būti 
pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingame (-uose) Europos 
Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į 
narių klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo skiriant direktorių ir 
turint mintyje, kad direktorius vadovauja Agentūrai.
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Pakeitimas 238
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į nuopelnus, sugebėjimus ir 
patirtį ir rinkdamasi bent iš dviejų 
Komisijos pasiūlytų kandidatų, atrinktų 
pasibaigus kvietimo pareikšti 
susidomėjimą laikui. Prieš paskiriant 
direktoriumi, Administracinės valdybos 
atrinktas kandidatas gali būti pakviestas 
padaryti pareiškimą kompetentingame (-
uose) Europos Parlamento komitete (-uose) 
ir atsakyti į narių klausimus.

2. Direktorių skiria Administracinė valdyba 
atsižvelgdama į sugebėjimus ir patirtį ir 
rinkdamasi bent iš penkių Komisijos 
pasiūlytų kandidatų, atrinktų pasibaigus 
kvietimo pareikšti susidomėjimą laikui.
Prieš paskiriant direktoriumi, 
Administracinės valdybos atrinktas 
kandidatas padaro pareiškimą 
kompetentingame (-uose) Europos 
Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į 
narių klausimus. Europos Parlamentas 
gali vetuoti kandidato skyrimą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama sustiprinti Europos Parlamento vaidmenį ir Agentūros nepriklausomybę.

Pakeitimas 239
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktoriaus kadencija yra penkeri 
metai. Iki minėto laikotarpio pabaigos likus 
devyniems mėnesiams, Komisija pradeda 
vertinimą. Vertindama Komisija visų pirma 
atsižvelgia į:

3. Direktoriaus kadencija yra penkeri 
metai. Iki minėto laikotarpio pabaigos likus 
devyniems mėnesiams, Komisija pradeda 
vertinimą. Vertindama Komisija visų pirma 
atsižvelgia į:

(e) direktoriaus darbą; (e) direktoriaus darbą;
(f) Agentūros pareigas ir reikalavimus 
ateinančiais metais.

(f) Agentūros pareigas ir reikalavimus 
ateinančiais metais.
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4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą ir Reguliavimo 
valdybos nuomonę dėl šio vertinimo, ir tik 
tais atvejais, kai Agentūros pareigos ir 
reikalavimai tai pateisina, gali vieną kartą 
pratęsti direktoriaus kadenciją ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 240
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama padidinti agentūros nepriklausomybę.

Pakeitimas 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 

4. Europos Parlamentas, pasikonsultavęs 
su Reguliavimo valdyba ir Administracine 
valdyba ir atsižvelgdamas į vertinimo 
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Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai Agentūros 
pareigos ir reikalavimai tai pateisina, gali 
vieną kartą pratęsti direktoriaus kadenciją 
ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir Reguliavimo valdyba 
gali vieną kartą pratęsti direktoriaus kadenciją. Priimant šį sprendimą reikėtų atsižvelgti į 
Komisijos vertinimo ataskaitą.

Pakeitimas 242
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba bei ypač 
atsižvelgusi į šios nuomonę, atsižvelgdama 
į vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Dėl direktoriaus kadencijos pratęsimo ir galimo direktoriaus nušalinimo reikėtų konsultuotis 
su Reguliavimo valdyba.
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Pakeitimas 243
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba bei ypač 
atsižvelgusi į šios nuomonę, atsižvelgdama 
į vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Dėl direktoriaus kadencijos pratęsimo reikėtų konsultuotis su Reguliavimo valdyba.

Pakeitimas 244
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba bei ypač 
atsižvelgusi į šios nuomonę, atsižvelgdama 
į vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

Or. de
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Pagrindimas

Dėl direktoriaus kadencijos pratęsimo reikėtų konsultuotis su Reguliavimo valdyba.

Pakeitimas 245
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 
vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

4. Administracinė valdyba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba bei ypač 
atsižvelgusi į šios nuomonę, atsižvelgdama 
į vertinimo ataskaitą, ir tik tais atvejais, kai 
Agentūros pareigos ir reikalavimai tai 
pateisina, gali vieną kartą pratęsti 
direktoriaus kadenciją ne ilgesniam kaip 
trejų metų laikotarpiui.

Or. de

Pagrindimas

Dėl direktoriaus kadencijos pratęsimo reikėtų konsultuotis su Reguliavimo valdyba.

Pakeitimas 246
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Administracinė valdyba informuoja 
Europos Parlamentą apie ketinimą 
pratęsti direktoriaus kadenciją. Likus 
mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, 
direktorius gali būti pakviestas padaryti 
pranešimą kompetentingame (-uose) 
Europos Parlamento komitete (-uose) ir 
atsakyti į narių klausimus.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiama padidinti agentūros nepriklausomybę.

Pakeitimas 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Administracinė valdyba informuoja 
Europos Parlamentą apie ketinimą 
pratęsti direktoriaus kadenciją. Likus 
mėnesiui iki kadencijos pratęsimo, 
direktorius gali būti pakviestas padaryti 
pranešimą kompetentingame (-uose) 
Europos Parlamento komitete (-uose) ir 
atsakyti į narių klausimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Klausimą dėl direktoriaus kadencijos pratęsimo sprendžia Europos Parlamentas, 
pasikonsultavęs su Administracine valdyba ir Reguliavimo valdyba.

Pakeitimas 248
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei kadencija nepratęsiame, direktorius 
toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas 
naujas direktorius.

6. Direktorius toliau eina pareigas tol, kol 
paskiriamas naujas direktorius.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiama padidinti agentūros patikimumą.

Pakeitimas 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė 
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Europos Parlamentas, 
gavęs Reguliavimo valdybos pritarimą.
Europos Parlamentas priima sprendimą 
dvejų trečdalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Klausimą dėl direktoriaus nušalinimo sprendžia Europos Parlamentas, gavęs Reguliavimo 
valdybos pritarimą. Šis sprendimas priimamas tik dvejų trečdalių narių balsų dauguma.

Pakeitimas 250
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
gavusi Reguliavimo valdybos pritarimą.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en
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Pakeitimas 251
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
gavusi Reguliavimo valdybos pritarimą.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Dėl direktoriaus kadencijos pratęsimo ir galimo direktoriaus nušalinimo reikėtų konsultuotis 
su Reguliavimo valdyba.

Pakeitimas 252
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
gavusi Reguliavimo valdybos pritarimą.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Nustatomas reikalavimas, kad prieš paskiriant direktorių Reguliavimo valdyba turi pateikti 
savo pritarimą. Šis reikalavimas taip pat turėtų būti taikomas nušalinant direktorių.
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Pakeitimas 253
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
iš anksto gavusi Reguliavimo valdybos 
pritarimą. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.

Or. de

Pagrindimas

Ankstesniame pakeitime keliama sąlyga, kad prieš paskiriant direktorių Reguliavimo valdyba 
turi pateikti savo pritarimą. Ta pati sąlyga turėtų būti taikoma nušalinant jį arba ją.

Pakeitimas 254
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
iš anksto gavusi Reguliavimo valdybos 
pritarimą. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trijų ketvirtadalių narių balsų 
dauguma.

Or. de

Pagrindimas

Ankstesniame pakeitime keliama sąlyga, kad prieš paskiriant direktorių Reguliavimo valdyba 
turi pateikti savo pritarimą. Ta pati sąlyga turėtų būti taikoma nušalinant jį arba ją.
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Pakeitimas 255
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
gavusi Reguliavimo valdybos pritarimą.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 256
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
gavusi Reguliavimo valdybos pritarimą.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas formalus Reguliavimo valdybos vaidmuo nušalinant direktorių 
atsižvelgiant į tai, kad direktorius vadovauja Agentūrai ir tvirtina Agentūros nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus.
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Pakeitimas 257
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
dauguma, kurią sudaro trys ketvirtadaliai 
balsų.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti suderinamumą su ankstesniu pakeitimu.

Pakeitimas 258
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

7. Direktorių nušalinti nuo pareigų savo 
sprendimu gali tik Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.
Administracinė valdyba priima sprendimą 
dvejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų 
dauguma.

Or. ro

Pagrindimas

9 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad Administracinės valdybos sprendimai priimami dvejų 
trečdalių dalyvaujančių narių balsų dauguma.
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Pakeitimas 259
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
paprašyti direktoriaus pateikti ataskaitą 
apie pareigų vykdymą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

13 straipsnio 8 dalis išbraukiama, kadangi Agentūros atskaitomybė užtikrinama pagal 11 
straipsnio 6 dalį (nauja).

Pakeitimas 260
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Direktoriaus užduotys

1. Direktorius atsako už atstovavimą 
Agentūrai ir jos valdymą.
2. Direktorius rengia Administracinės 
valdybos darbą. Jis Administracinės 
valdybos darbe dalyvauja be teisės 
balsuoti.
3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.
4. Direktorius atsako už Agentūros 
metinės darbo programos įgyvendinimą;
patarimus jam teikia Reguliavimo 
valdyba, o administracinę kontrolę vykdo 
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Administracinė valdyba.
5. Direktorius imasi visų reikiamų 
priemonių, visų pirma priima vidaus 
administracinius nurodymus ir skelbia 
pranešimus, siekdamas užtikrinti, kad 
Agentūra veiktų pagal šį reglamentą.
6. Kiekvienais metais direktorius rengia 
Agentūros kitų metų darbo programos 
projektą ir pateikia jį Reguliavimo 
valdybai ir Komisijai ne vėliau kaip iki tų 
metų birželio 30 d.
7. Pagal 20 straipsnį direktorius sudaro 
Agentūros įplaukų ir išlaidų sąmatą, o 
pagal 21 straipsnį vykdo Agentūros 
biudžetą.
8. Kiekvienais metais direktorius parengia 
metinės ataskaitos projektą, į kurį įtraukia 
atskiras Agentūros reguliavimo veiklos ir 
finansinių bei administracinių reikalų 
dalis.
9. Tvarkydamas Agentūros personalo 
reikalus, direktorius naudojasi 
25 straipsnio 3 dalyje numatytais 
įgaliojimais.

Or. fr

Pakeitimas 261
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

3. Direktorius, Reguliavimo valdybai pagal 
12 straipsnio dalį priėmus 5, 6, 7 ir 8 
straipsniuose nurodytas nuomones, 
rekomendacijas ir sprendimus, jas 
įgyvendina.

Or. en
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Pagrindimas

Direktorius turėtų būti įpareigotas įgyvendinti Reguliavimo valdybos nuomones, 
rekomendacijas ir, svarbiausia, sprendimus tam, kad jie galėtų faktiškai įsigalioti.

Pakeitimas 262
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Direktorius turėtų būti įpareigotas priimti Reguliavimo valdybos nuomones, rekomendacijas 
ir, svarbiausia, sprendimus tam, kad jie galėtų faktiškai įsigalioti.
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Pakeitimas 264
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Atribojamos kompetencijos sritys.

Pakeitimas 265
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

3. Direktorius, pritarus Reguliavimo 
valdybai, priima 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytas nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Direktorius turėtų būti įpareigotas priimti Reguliavimo valdybos nuomones, rekomendacijas 
ir, svarbiausia, sprendimus tam, kad jie galėtų faktiškai įsigalioti.
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Pakeitimas 266
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvienais metais direktorius rengia 
Agentūros kitų metų darbo programos 
projektą ir pateikia jį Reguliavimo 
valdybai ir Komisijai ne vėliau kaip iki tų 
metų birželio 30 d.

6. Kiekvienais metais direktorius rengia 
Agentūros kitų metų darbo programos 
projektą ir, Administracinei valdybai jį 
patvirtinus ir pateikus Reguliavimo 
valdybai susipažinti, pateikia jį 
kompetentingam Europos Parlamento 
komitetui ir Komisijai ne vėliau kaip iki tų 
metų rugsėjo 30 d.

Or. ro

Pagrindimas

Darbo programa turėtų būti Administracinės valdybos patvirtinta bei priimta ir pateikta 
Komisijai ir kompetentingam EP komitetui.

Pakeitimas 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvienais metais direktorius rengia 
Agentūros kitų metų darbo programos 
projektą ir pateikia jį Reguliavimo valdybai 
ir Komisijai ne vėliau kaip iki tų metų 
birželio 30 d.

6. Kiekvienais metais direktorius rengia 
Agentūros kitų metų darbo programos 
projektą ir pateikia jį Reguliavimo 
valdybai, Europos Parlamentui ir 
Komisijai ne vėliau kaip iki tų metų 
birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Agentūros darbo programoms būtų taikoma demokratinė kontrolė.
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Pakeitimas 268
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
14a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Nuolatinė rinkos dalyvių grupė

1. Direktorius įsteigia Nuolatinę rinkos 
dalyvių grupę, kurią sudaro ekspertai, 
atstovaujantys susijusius rinkos dalyvius, 
ypač gamybos, tiekimo, prekybos ir 
paskirstymo sistemų operatorius, ir 
panašių sričių mokslininkai ekspertai.
Direktorius nustato procedūras, susijusias 
su grupės narių skaičiumi, sudėtimi, 
narių skyrimu ir veikla.
2. Grupei pirmininkauja direktorius. Jos 
narių kadencijos trukmė yra dveji su puse 
metų. Grupės nariai negali būti 
Administracinės valdybos ir Reguliavimo 
valdybos nariais.
3. Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
grupės posėdžiuose ir jos veikloje.
4. Grupė gali patarti direktoriui jam 
vykdant pagal šį reglamentą nustatytas 
pareigas, rengiant pasiūlymus dėl 
atitinkamų Agentūros darbo programos 
dalių ir užtikrinant ryšius su 
suinteresuotosiomis šalimis visais su 
darbo programa susijusiais klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti išsamių techninių ir rinkos taisyklių kūrimą rinkos dalyviai turėtų būti 
glaudžiai susiję su Agentūros veikla.
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Pakeitimas 269
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
14b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b straipsnis
Nuolatinė vartotojų grupė

1. Direktorius įsteigia Nuolatinę vartotojų 
grupę, kurią sudaro vartotojų atstovai.
Direktorius nustato procedūras, susijusias 
su grupės narių skaičiumi, sudėtimi, 
narių skyrimu ir veikla.
2. Grupei pirmininkauja direktorius. Jos 
narių kadencijos trukmė yra dveji su puse 
metų. Grupės nariai negali būti 
Administracinės valdybos ir Reguliavimo 
valdybos nariais.
3. Komisijos atstovai turi teisę dalyvauti 
grupės posėdžiuose ir jos veikloje.
4. Grupė gali patarti direktoriui jam 
vykdant pagal šį reglamentą nustatytas 
pareigas, rengiant pasiūlymus dėl 
atitinkamų Agentūros darbo programos 
dalių ir užtikrinant ryšius su vartotojais 
visais su darbo programa susijusiais 
klausimais. Grupė užtikrina, kad 
vartotojų interesai būtų deramai ginami 
Europos lygmeniu, ir yra atsakinga už 
vartotojų organizacijų konsultavimą, 
informavimą ir atstovavimą. Grupė 
padeda Komisijai ir nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms stebėti, ar 
veiksmingos priemonės, kuriomis 
sprendžiama energijos trūkumo ir tarifų 
sistemos taikymo valstybėse narėse 
problemos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apginti vartotojų interesus vartotojų atstovai turėtų būti glaudžiai susiję su 
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Agentūros veikla. Nuolatinė vartotojų grupė turėtų būti įsteigta atskirai nuo Nuolatinės rinkos 
dalyvių grupės siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų atstovaujama taip pat kaip ir rinkos 
dalyviams.

Pakeitimas 270
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, atrinkti iš 
nacionalinių reguliavimo institucijų, 
konkurencijos tarnybų arba kitų 
nacionalinių ar Bendrijos institucijų 
dabartinių arba buvusių vyresniųjų 
pareigūnų, turinčių reikalingos patirties 
energetikos srityje. Apeliacinė taryba skiria 
pirmininką. Apeliacinės tarybos 
sprendimai priimami kvalifikuota ne 
mažiau kaip keturių iš šešių narių balsų 
dauguma. Apeliacinė taryba sušaukiama, 
jei reikia.

1. Apeliacinę tarybą sudaro keturi nariai ir 
keturi pakaitiniai nariai iš skirtingų 
valstybių narių, atrinkti iš nacionalinių 
reguliavimo institucijų, konkurencijos 
tarnybų arba kitų nacionalinių ar Bendrijos 
institucijų dabartinių arba buvusių 
vyresniųjų pareigūnų, turinčių reikalingos 
patirties energetikos srityje. Apeliacinė 
taryba skiria pirmininką. Apeliacinės 
tarybos sprendimai priimami kvalifikuota 
ne mažiau kaip šešių iš keturių narių balsų 
dauguma. Apeliacinė taryba sušaukiama, 
jei reikia.

Or. ro

Pagrindimas

Apeliacinę tarybą turi sudaryti optimalus narių skaičius siekiant įgyvendinti šiame 
reglamente apibrėžtus uždavinius ir įsipareigojimus. Aštuoni nariai (keturi nuolatiniai ir 
keturi pakaitiniai) turėtų būti iš skirtingų valstybių narių siekiant užtikrinti proporcingą 
atstovavimą valstybėms narėms ir didžiausią skaidrumą.
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Pakeitimas 271
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba.

2. Tarybai ir Komisijai bendru sutarimu
pasiūlius ir pasibaigus kvietimui pareikšti 
susidomėjimą, Apeliacinės tarybos narius 
skiria Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama padidinti agentūros nepriklausomybę.

Pakeitimas 272
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba.

2. Komisijai ir Europos Parlamentui
pasiūlius ir pasibaigus kvietimui pareikšti 
norą dalyvauti konkurse, Apeliacinės 
tarybos narius skiria Administracinė 
valdyba, pasikonsultavusi su Reguliavimo 
valdyba.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 9 straipsnio 1 dalies pakeitimą Parlamentas taip pat turėtų dalyvauti skiriant 
Apeliacinę tarybą.
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Pakeitimas 273
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti norą dalyvauti 
konkurse, Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi
su Reguliavimo valdyba.

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria Europos 
Parlamentas, pasikonsultavęs su 
Reguliavimo tinklu.

Or. fr

Pakeitimas 274
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus 
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba.

2. Komisijai pasiūlius ir pasibaigus viešam
kvietimui pareikšti susidomėjimą, 
Apeliacinės tarybos narius skiria 
Administracinė valdyba, pasikonsultavusi 
su Reguliavimo valdyba.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje galėtų būti teigiama, kad siekiant tęstinumo skiriant Apeliacinės 
tarybos  narius arba pratęsiant narių įgaliojimus turėtų būti numatytas dalies tarybos narių 
pakeitimas.
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Pakeitimas 275
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Ji gali būti pratęsta.
Apeliacinės tarybos nariai sprendimus 
priima savarankiškai; jie neprivalo vykdyti 
jokių nurodymų. Jie negali užimti kitų 
pareigų Agentūroje, Administracinėje 
valdyboje arba Reguliavimo valdyboje.
Apeliacinės tarybos narys negali būti 
nušalintas nepasibaigus kadencijai, 
nebent jis pripažįstamas kaltu dėl sunkaus 
nusižengimo, o Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba, 
priima sprendimą dėl jo nušalinimo.

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Ji gali būti pratęsta.
Apeliacinės tarybos nariai sprendimus 
priima savarankiškai; jie neprivalo vykdyti 
jokių nurodymų.

Or. fr

Pakeitimas 276
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
penkeri metai. Ji gali būti pratęsta.
Apeliacinės tarybos nariai sprendimus 
priima savarankiškai; jie neprivalo vykdyti 
jokių nurodymų. Jie negali užimti kitų 
pareigų Agentūroje, Administracinėje 
valdyboje arba Reguliavimo valdyboje.
Apeliacinės tarybos narys negali būti 
nušalintas nepasibaigus kadencijai, nebent 
jis pripažįstamas kaltu dėl sunkaus 
nusižengimo, o Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba, 
priima sprendimą dėl jo nušalinimo.

3. Apeliacinės tarybos narių kadencija yra 
šešeri metai. Apeliacinės tarybos nariai 
sprendimus priima savarankiškai; jie 
neprivalo vykdyti jokių nurodymų. Jie 
negali užimti kitų pareigų Agentūroje, 
Administracinėje valdyboje arba 
Reguliavimo valdyboje. Apeliacinės 
tarybos narys negali būti nušalintas 
nepasibaigus kadencijai, nebent jis 
pripažįstamas kaltu dėl sunkaus 
nusižengimo, o Administracinė valdyba, 
pasikonsultavusi su Reguliavimo valdyba, 
priima sprendimą dėl jo nušalinimo.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiama padidinti agentūros nepriklausomybę.

Pakeitimas 277
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Agentūra nepriima jokio sprendimo, 
vadovaujantis Sutarties 232 straipsniu 
galima kreiptis į Pirmosios instancijos 
teismą arba į Teisingumo Teismą dėl 
neveikimo.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 278
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iš Agentūros reikalaujama imtis 
reikiamų priemonių, kad būtų vykdomas 
Pirmosios instancijos teismo arba 
Teisingumo Teismo sprendimas.

3. Iš Reguliavimo tinklo reikalaujama 
imtis reikiamų priemonių, kad būtų 
vykdomas Pirmosios instancijos teismo 
arba Teisingumo Teismo sprendimas.

Or. fr
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Pakeitimas 279
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visi valstybių narių arba jų 
reguliavimo institucijų savanoriški įnašai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išbraukti c punktą siekiant užtikrinti tikrą Agentūros skaidrumą ir savarankiškumą.

Pakeitimas 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visi valstybių narių arba jų
reguliavimo institucijų savanoriški įnašai;

(c) nacionalinių reguliavimo institucijų 
sutelktos lėšos bendradarbiavimui ES 
lygmeniu remti;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką Agentūros autonomiją ir nepriklausomumą, jai turi būti suteiktas 
atskiras biudžetas. Taigi reikėtų vengti nuostatos, kuriose teigiama, kad valstybės narės gali 
teikti nevienodo dydžio ir savanoriškus įnašus.
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Pakeitimas 281
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visi valstybių narių arba jų reguliavimo 
institucijų savanoriški įnašai;

(c) visi 10 straipsnio 6 dalyje minimi
valstybių narių arba jų reguliavimo 
institucijų savanoriški įnašai;

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje galėtų būti teigiama, kad siekiant tęstinumo skiriant Apeliacinės 
tarybos  narius arba pratęsiant narių įgaliojimus turėtų būti numatytas dalies tarybos narių 
pakeitimas.

Pakeitimas 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) visi pasiūlyti alternatyvūs 
finansavimo būdai, ypač mokesčiai už 
elektros energijos ir dujų tiekimą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką Agentūros autonomiją ir nepriklausomumą, jai turi būti suteiktas 
atskiras biudžetas. Todėl Agentūra turėtų turėti galimybę naudotis alternatyviais finansavimo 
šaltiniais.
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Pakeitimas 283
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
vasario 15 d. direktorius sudaro 
preliminarų biudžeto projektą, apimantį 
veiklos išlaidas ir kitais finansiniais metais 
numatomų darbų programą, ir tą projektą 
kartu su numatomų etatų sąrašu pateikia 
Administracinei valdybai. Kiekvienais 
metais Administracinė valdyba pagal 
direktoriaus parengtą projektą sudaro kitų 
finansinių metų Agentūros įplaukų ir 
išlaidų sąmatą.  Administracinė valdyba šią 
sąmatą, apimančią ir personalo plano 
projektą, pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d. Prieš patvirtinant sąmatą, 
direktoriaus parengtas projektas 
pateikiamas Reguliavimo valdybai, kuri 
gali pateikti nuomonę apie šį projektą.

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
vasario 15 d. direktorius sudaro 
preliminarų biudžeto projektą, apimantį 
veiklos išlaidas ir kitais finansiniais metais 
numatomų darbų programą, ir tą projektą 
kartu su numatomų etatų sąrašu pateikia 
tinklo Administracinei valdybai.
Kiekvienais metais Administracinė valdyba 
pagal direktoriaus parengtą projektą sudaro 
kitų finansinių metų įplaukų ir išlaidų 
sąmatą.  Administracinė valdyba šią 
sąmatą, apimančią ir personalo plano 
projektą, pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d.

Or. fr

Pakeitimas 284
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Biudžeto valdymo institucija tvirtina 
Agentūros personalo planą.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 285
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Personalas

1. Agentūros darbuotojams taikomos 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos 
nuostatos, kitų Europos Bendrijų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir bendrai 
Europos bendrijos institucijų priimtos šių 
tarnybos nuostatų ir įdarbinimo sąlygų 
įgyvendinimo taisyklės.
2. Komisijai pritarus, Administracinė 
valdyba priima reikalingas įgyvendinimo 
priemones pagal Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatų 110 
straipsnyje nustatytą tvarką.
3. Darbuotojų atžvilgiu Agentūra 
naudojasi įgaliojimais, kurie paskyrimų 
institucijai suteikiami pagal Europos 
Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatas ir 
kurie institucijai, turinčiai teisę sudaryti 
sutartis, suteikia pagal kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.
4. Administracinė valdyba gali priimti 
nuostatas, leidžiančias Agentūroje 
įdarbinti valstybių narių deleguotus 
nacionalinius ekspertus.

Or. fr



AM\716580LT.doc 61/66 PE404.630v01-00

LT

Pakeitimas 286
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūros darbuotojams taikomos 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos 
nuostatos, kitų Europos Bendrijų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygos ir bendrai Europos 
bendrijos institucijų priimtos šių tarnybos 
nuostatų ir įdarbinimo sąlygų 
įgyvendinimo taisyklės.

1. Agentūros darbuotojams taikomi 
Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos 
nuostatai, kitų Europos Bendrijų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygos ir bendrai Europos 
bendrijos institucijų priimtos šių tarnybos 
nuostatų ir įdarbinimo sąlygų 
įgyvendinimo taisyklės. Pagal 13 
straipsnio 1 dalį taikant Tarnybos 
nuostatus nepakenkiama išskirtinėms 
Administracinės valdybos ir Reguliavimo 
valdybos galioms teikti nurodymus 
direktoriui.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 13 straipsnio 1 dalies pakeitimu turi būti paaiškinta, kad taikant Tarnybos 
nuostatus neturi būti pakenkta direktoriaus nepriklausomumui nuo Komisijos.

Pakeitimas 287
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmeninę Agentūros darbuotojų 
finansinę ir drausminę atsakomybę 
Agentūrai reglamentuoja atitinkamos 
Agentūros personalui taikomos nuostatos.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Administracinė valdyba, Reguliavimo 
valdyba ir Apeliacinė taryba Agentūros 
tinklavietėje skelbia bent jau visų 
atitinkamų posėdžių darbotvarkes, 
pagrindinius dokumentus ir protokolus.

Or. en

Pagrindimas

Šių valdybų ir tarybos posėdžių darbotvarkės ir protokolai turėtų būti skelbiami Agentūros 
tinklavietėje per nurodytą laikotarpį. Valdybos nariai turėtų turėti teisę skelbti skirtingas 
nuomones.

Pakeitimas 289
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Trečiųjų šalių dalyvavimas

Agentūros veikloje gali dalyvauti Europos 
Sąjungai nepriklausančios šalys, kurios 
su Bendrija šiuo tikslu yra sudariusios 
susitarimus. Pagal atitinkamas šių 
susitarimų nuostatas nustatoma konkreti 
šių šalių dalyvavimo Agentūros darbe 
tvarka (visų pirma nustatant tokio 
dalyvavimo pobūdį, apimtį ir procedūras), 
įskaitant su finansiniu įnašu ir personalu 
susijusias nuostatas.

Or. de
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Pagrindimas

Agentūros kompetencijos sritis turėtų būti tik  vidaus rinka.

Pakeitimas 290
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Vertinimas

1. Komisija atlieka Agentūros veiklos 
vertinimą. Ji vertina Agentūros pasiektus 
rezultatus ir darbo metodus, 
atsižvelgdama į šiame reglamente 
apibrėžtus bei metinėse darbo programose 
numatytus tikslus, įgaliojimus ir užduotis.
2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip po ketverių metų, kai 
pareigas eiti pradėjo pirmasis direktorius.
Vėliau Komisija vertinimo ataskaitą teikia 
bent kas penkerius metus.

Or. fr

Pakeitimas 291
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip po ketverių metų, kai pareigas 
eiti pradėjo pirmasis direktorius. Vėliau
Komisija vertinimo ataskaitą teikia bent
kas penkerius metus.

2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip po ketverių metų, kai pareigas 
eiti pradėjo pirmasis direktorius. Vėliau 
Komisija vertinimo ataskaitą teikia kas 
penkerius metus, kartu kas dvejus su puse 
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metų pateikdama tarpinę veiklos 
ataskaitą.

Or. lt

Pakeitimas 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip po ketverių metų, kai pareigas 
eiti pradėjo pirmasis direktorius. Vėliau 
Komisija vertinimo ataskaitą teikia bent 
kas penkerius metus.

2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip po trijų metų, kai pareigas eiti 
pradėjo pirmasis direktorius. Vėliau 
Komisija vertinimo ataskaitą teikia bent 
kas trejus metus.

Or. en

Pagrindimas

Šios naujos agentūros vertinimas turėtų būti atliekamas reguliariau.

Pakeitimas 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip po ketverių metų, kai pareigas 
eiti pradėjo pirmasis direktorius. Vėliau 
Komisija vertinimo ataskaitą teikia bent 
kas penkerius metus.

2. Pirmąją vertinimo ataskaitą Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ne 
vėliau kaip po dvejų metų, kai pareigas eiti 
pradėjo pirmasis direktorius. Vėliau 
Komisija vertinimo ataskaitą teikia bent 
kas penkerius metus.

Or. de
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Pagrindimas

Agentūros darbas turėtų būti vertinamas anksčiau, o ne vėliau.

Pakeitimas 294
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio 
priemonės

Įsigaliojimas, pereinamojo laikotarpio 
priemonės ir galiojimo pabaiga

Or. de

Pagrindimas

Turi būti nustatytos laiko ribos siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į būsimą 
energetikos vidaus rinkos plėtrą.

Pakeitimas 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas nustoja galioti 2015 
m. sausio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Pagal geresnio reglamentavimo politikos pricipus Agentūros įgaliojimams turėtų būti 
taikomas laiko apribojimas. Jei jos įgaliojimus reikės pratęsti, Komisija turėtų parengti 
atskirą pasiūlymą, kuriame būtų patvirtinama, jog pratęsimas yra reikalingas.
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