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Grozījums Nr. 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, 
kas minēta Direktīvas 2003/54/EK
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis 
bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts
pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja 
vietnieku.

1. Regulatoru valdi veido valstu pārvaldes
iestāžu vadītāji vai viņu pārstāvji atbilstīgi 
Direktīvai 2003/54/EK un Direktīvai
2003/55/EK 24, un viens Komisijas 
pārstāvis bez balsstiesībām. Tikai viens 
pārstāvis no dalībvalsts pārvaldes iestādes
var tikt izvirzīts Regulatoru valdē.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšminētās izmaiņas ir ieviestas, lai nodrošinātu valstu pārvaldes iestāžu atbilstīgu 
pārstāvību regulatoru valdē. Ar to tiek atspoguļots Komisijas 2003. gada 11. novembra 
lēmums, ar kuru izveido Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupu (ERGEG) un 
kurā skaidri norādīts, ka ERGEG jāizvirza valstu pārvaldes iestāžu vadītāji, kas ir kompetenti 
gāzes nozarē, kā arī elektroenerģijas un gāzes regulējuma jomā.

Grozījums Nr. 183
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, 
kas minēta Direktīvas 2003/54/EK
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis 
bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts
pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja 
vietnieku.

1. Regulatoru valdi veido valstu pārvaldes
iestāžu vadītāji vai viņu pārstāvji atbilstīgi  
Direktīvai 2003/54/EK un Direktīvai
2003/55/EK 24, un viens Komisijas 
pārstāvis bez balsstiesībām. Tikai viens 
pārstāvis no dalībvalsts pārvaldes iestādes
var tikt izvirzīts Regulatoru valdē.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas attiecībā uz regulatoru valdes sastāvu ir ieviestas, lai nodrošinātu valstu pārvaldes 
iestāžu (vadītāju) atbilstīgu pārstāvību regulatoru valdē. Ar to tiek atspoguļots Komisijas 
2003. gada 11. novembra lēmums, ar kuru izveido Eiropas Elektroenerģijas un gāzes 
regulatoru grupu (ERGEG) un kurā skaidri norādīts, ka ERGEG jāizvirza valstu pārvaldes 
iestāžu vadītāji, kas ir kompetenti gāzes nozarē, kā arī elektroenerģijas un gāzes regulējuma 
jomā.

Grozījums Nr. 184
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, 
kas minēta Direktīvas 2003/54/EK
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis 
bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts
pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja 
vietnieku.

1. Regulatoru valdi veido valstu pārvaldes
iestāžu vadītāji vai viņu pārstāvji atbilstīgi 
Direktīvai 2003/54/EK un Direktīvai
2003/55/EK 24, un viens Komisijas 
pārstāvis bez balsstiesībām. Tikai viens 
pārstāvis no dalībvalsts pārvaldes iestādes
var tikt izvirzīts Regulatoru valdē.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšminētās izmaiņas ir ieviestas, lai nodrošinātu valstu pārvaldes iestāžu (vadītāju) 
atbilstīgu pārstāvību regulatoru valdē. Ar to tiek atspoguļots Komisijas 2003. gada 
11. novembra lēmums, ar kuru izveido Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupu 
(ERGEG) un kurā skaidri norādīts, ka ERGEG jāizvirza valstu pārvaldes iestāžu vadītāji, kas 
ir kompetenti gāzes nozarē, kā arī elektroenerģijas un gāzes regulējuma jomā.

Grozījums Nr. 185
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
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no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, 
kas minēta Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis 
bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts 
pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja 
vietnieku.

no katras dalībvalsts, kurš ir valsts
pārvaldes iestādes vadītājs vai viņa 
pārstāvis atbilstīgi Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantam un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantam, un viens Komisijas pārstāvis 
bez balsstiesībām. Tikai viens pārstāvis no 
dalībvalsts pārvaldes iestādes var tikt 
izvirzīts Regulatoru valdē. Katras 
dalībvalsts valsts pārvaldes iestādes 
nominē vienu pārstāvja vietnieku.

Or. en

Pamatojums

Iepriekšminētās izmaiņas ir ieviestas, lai nodrošinātu valstu pārvaldes iestāžu (vadītāju) 
atbilstīgu pārstāvību regulatoru valdē. Ar to tiek atspoguļots Komisijas 2003. gada 
11. novembra lēmums, ar kuru izveido Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupu 
(ERGEG) un kurā skaidri norādīts, ka ERGEG jāizvirza valstu pārvaldes iestāžu vadītāji, kas 
ir kompetenti gāzes nozarē, kā arī elektroenerģijas un gāzes regulējuma jomā.

Grozījums Nr. 186
Lena Ek

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes,
kas minēta Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis 
bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts 
pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja 
vietnieku. 

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis
un viens tā vietnieks no katras dalībvalsts, 
kurus dalībvalsts izvirzījusi no pārvaldes 
iestādes pašreizējā personāla, kā minēts
Direktīvas 2003/54/EK 22.a pantā un 
Direktīvas 2003/55/EK 24.a pantā, un 
viens Komisijas pārstāvis bez 
balsstiesībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 187
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatoru valde Regulatoru tīkls

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valdi veido viens pārstāvis 
no katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, 
kas minēta Direktīvas 2003/54/EK 
22.a pantā un Direktīvas 2003/55/EK 
24.a pantā, un viens Komisijas pārstāvis 
bez balsstiesībām. Katras dalībvalsts valsts 
pārvaldes iestādes nominē vienu pārstāvja 
vietnieku. 

Regulatoru tīklu veido viens pārstāvis no 
katras dalībvalsts pārvaldes iestādes, kas 
minēta Direktīvas 2003/54/EK 22.a pantā 
un Direktīvas 2003/55/EK 24.a pantā, un 
viens Komisijas pārstāvis bez 
balsstiesībām. Viņi veido tīkla 
administratīvo valdi.  Katras dalībvalsts 
valsts pārvaldes iestādes izvirza vienu 
pārstāvja vietnieku. Vietnieki sanāksmēs 
piedalās vienīgi tad, ja viņi aizstāj īsto 
pārstāvi.

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde no saviem locekļiem
ievēl priekšsēdētāju un viņa vietnieku. 
Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 

2. Regulatoru tīkls no saviem locekļiem 
ievēl priekšsēdētāju un viņa vietnieku. 
Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 
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priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs kādu 
iemeslu dēļ nevar veikt savas funkcijas. 
Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
pilnvaru termiņš ir divi ar pusi gadi; šo 
termiņu var atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja 
un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru 
termiņš vienmēr tiek pārtraukts brīdī, kad 
tie vairs nav regulatoru valdes locekļi.

priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs kādu 
iemeslu dēļ nevar veikt savas funkcijas. 
Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 
pilnvaru termiņš ir divarpus gadi; šo 
termiņu var atjaunot. Tomēr priekšsēdētāja 
un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru 
termiņš vienmēr tiek pārtraukts brīdī, kad 
tie vairs nav regulatoru tīkla locekļi.

Or. fr

Grozījums Nr. 190
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Regulatoru valdes locekļu balsis vērtē 
saskaņā ar Padomes noteiktajiem 
balsošanas principiem, kā paredzēts 
Līguma 205. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Balsojuma noteikumiem attiecībā uz regulatoru valdi jābūt saskanīgiem ar tiem, kas attiecas 
uz Padomi, jo balsu vērtējums labāk atspoguļo, kā valdes lēmumi ietekmē regulatoru valdes 
locekļu rīcību.
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Grozījums Nr. 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu.
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu balsu vairākumu. Locekļu 
balsis vērtē tāpat kā Padomes locekļu 
balsis saskaņā ar Līguma 205. panta 
2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Stiprināt uzticamību aģentūras lēmumiem.

Grozījums Nr. 192
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu.
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu balsu vairākumu. Locekļu 
balsis vērtē tāpat kā Padomes locekļu 
balsis.

Or. de

Pamatojums

Stiprināt uzticamību aģentūrai.
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Grozījums Nr. 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru padome lēmumus pieņem ar 
kvalificētu balsu vairākumu. Katram 
loceklim vai vietniekam ir viena balss.

Or. en

Pamatojums

Kvalificēta vairākuma balsošanas sistēma atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu 
regulatoru valdē.

Grozījums Nr. 194
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru padome lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu. Katram 
loceklim vai vietniekam ir viena balss.

Or. en
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Grozījums Nr. 195
Lena Ek

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. un 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru padome lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu klātesošo locekļu balsu 
vairākumu. Katram loceklim vai 
vietniekam ir viena balss.

4. Regulatoru valde pieņem savu 
reglamentu.

4. Regulatoru valde pieņem savu 
reglamentu. Sīkāku balsojuma kārtību 
nosaka reglamentā, tostarp precizē 
apstākļus, kādos viens loceklis var 
darboties cita locekļa vārdā, un attiecīgā 
gadījumā noteikumus par kvorumu. 
Reglamentā var paredzēt īpašas darba 
metodes, lai apspriestu jautājumus, kuri 
izraisās saistībā ar reģionālās sadarbības 
iniciatīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulatoru valde lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

3. Regulatoru tīkls lēmumus pieņem ar 
divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim vai vietniekam ir viena 
balss.

Or. fr
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Grozījums Nr. 197
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulatoru valde pieņem savu
reglamentu.

4. Regulatoru tīkls pieņem reglamentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Lena Ek

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru valde darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.

5. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus un neskarot tās locekļu 
darbību savu attiecīgo pārvaldes iestāžu 
vārdā, regulatoru valde darbojas neatkarīgi 
un neprasa un nepieņem norādījumus no 
dalībvalsts valdības vai citām publiskām 
vai privātām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru valde darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.

5. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru tīkls darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.
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Or. fr

Grozījums Nr. 200
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru valde darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
citām publiskām vai privātām struktūrām.

5. Veicot šajā regulā paredzētos 
uzdevumus, regulatoru valde darbojas 
neatkarīgi un neprasa un nepieņem 
norādījumus no dalībvalsts valdības vai 
privātām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Aģentūra regulatoru valdei sniedz
sekretariāta pakalpojumus.

6. Regulatoru tīkls ieceļ savu direktoru, 
organizē sekretariāta pakalpojumus, 
izstrādā budžetu un pieņem lēmumu par 
savu atrašanās vietu.

Or. fr

Grozījums Nr. 202
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Eiropas Parlaments un Padome var 
prasīt regulatoru valdes priekšsēdētājam 
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iesniegt pārskatu par savu pienākumu 
izpildi.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valdei jābūt atbildīgai Padomei un Parlamentam.

Grozījums Nr. 203
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Eiropas Parlaments un Padome var 
prasīt regulatoru valdes priekšsēdētājam 
iesniegt pārskatu par savu pienākumu 
izpildi.

Or. en

Pamatojums

Ieviestais pienākums sniegt pārskatu nodrošina, ka regulatoru valde ir atbildīga Padomei un 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 204
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Eiropas Parlaments un Padome var 
prasīt regulatoru valdes priekšsēdētājam 
iesniegt pārskatu par savu pienākumu 
izpildi.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma nolūks ir nodrošināt, ka regulatoru valde ir atbildīga Padomei un Parlamentam.

Grozījums Nr. 205
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Eiropas Parlaments un Padome var 
prasīt regulatoru valdes priekšsēdētājam 
iesniegt pārskatu par savu pienākumu 
izpildi.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir nodrošināt, ka regulatoru valde ir atbildīga Padomei un Parlamentam.

Grozījums Nr. 206
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Eiropas Parlaments un Padome var 
prasīt regulatoru valdes priekšsēdētājam 
iesniegt pārskatu par savu pienākumu 
izpildi.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir nodrošināt, ka regulatoru valde ir atbildīga Padomei un Parlamentam.
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Grozījums Nr. 207
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Grozījums Nr. 208
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Grozījums Nr. 209
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var aicināt Energoregulatoru 
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valdes priekšsēdētāju piedalīties dažādos 
pasākumos. Priekšsēdētājam ir 
pienākums vismaz reizi gadā uzstāties 
Parlamentā.

Or. ro

Pamatojums

Energoregulatoru valde pārstāv Eiropas Savienības dalībvalstu energoregulatorus, un tai ir 
būtiska loma Kopienas mērķu enerģētikas jomā sasniegšanā. Tāpēc valdes priekšsēdētājam 
jābūt iesaistītam pastāvīgā un efektīvā dialogā ar Parlamentu. 

Grozījums Nr. 210
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Regulatoru valdes uzdevumi

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz 
norādes direktoram par viņa uzdevumu 
veikšanu.
2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par 
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. 
Valde pieņem šo lēmumu ar trīs 
ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.
3. Regulatoru valde atbilstoši 10. panta 
4. punktam, 14. panta 6. punktam un 
budžeta projektam, kas sagatavots 
saskaņā ar 20. panta 1. punktu, apstiprina 
Aģentūras darba programmu nākamajam 
gadam un līdz 1. septembrim iesniedz to 
pieņemšanai administratīvajā valdē.
4. Regulatoru valde apstiprina gada 
pārskata atsevišķo sadaļu par 
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regulatīvajām darbībām atbilstoši 
10. panta 10. punktam un 14. panta 
8. punktam.

Or. fr

Grozījums Nr. 211
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde pieņem 5., 6., 7. un 
8. pantā minētos atzinumus, ieteikumus 
un lēmumus. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.
Direktoram jāveic savi pienākumi 
atbilstīgi lēmumiem, ko pieņem 
regulatoru valde, kurai jābūt vienīgajai 
Aģentūras lēmumu pieņemšanas 
struktūrai saistībā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valde kā vienīgā Aģentūras lēmumu pieņemšanas struktūra pieņem atzinumus, 
ieteikumus un lēmumus, kurus direktors īsteno saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

Jābūt skaidri noteiktai regulatoru valdes lomai direktora iecelšanā, ievērojot, ka direktors 
pārvalda Aģentūru.

Grozījums Nr. 212
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
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atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

apstiprinājumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu. 
Direktoram jāveic savi pienākumi 
atbilstīgi lēmumiem, ko pieņem 
regulatoru valde, kurai jābūt vienīgajai 
Aģentūras lēmumu pieņemšanas 
struktūrai saistībā ar šo regulu.

Or. xm

Pamatojums

Pienākumu nodalījums.

Grozījums Nr. 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
apstiprinājumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst direktora pienākumiem, kā aprakstīts šīs regulas 14. pantā, jo īpaši tā 
3. punktā, kurā noteikts, ka direktors pieņem atzinumus, ieteikumus un lēmumus pēc 
regulatoru valdes apstiprinājuma saņemšanas.
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Grozījums Nr. 214
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
apstiprinājumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma direktors pieņem 14. panta 3. punktā minētos 
atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Grozījums Nr. 215
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
apstiprinājumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma direktors pieņem 14. panta 3. punktā minētos 
atzinumus, ieteikumus un lēmumus.
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Grozījums Nr. 216
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
apstiprinājumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

Or. de

Pamatojums

Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma saskaņā ar 14. panta 3. punktu direktoram jāpieņem 
atzinumi, ieteikumi un lēmumi.

Grozījums Nr. 217
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
apstiprinājumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā 
minēto atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

Or. de

Pamatojums

Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma saskaņā ar 14. panta 3. punktu direktoram jāpieņem 
atzinumi, ieteikumi un lēmumi.



AM\716580LV.doc 21/64 PE404.630v01-00

LV

Grozījums Nr. 218
Lena Ek

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulatoru valde sniedz direktoram 
atzinumu pirms 5., 6., 7. un 8. pantā minēto 
atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

1. Regulatoru valde saskaņā ar 14. panta 
3. punktu sniedz direktoram atzinumu 
pirms 5., 6., 7. un 8. pantā minēto 
atzinumu, ieteikumu un lēmumu 
pieņemšanas. Turklāt regulatoru valde 
atbilstoši savai kompetencei sniedz norādes 
direktoram par viņa uzdevumu veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par 
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

2. Regulatoru valde sniedz apstiprinājumu 
par direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktai regulatoru valdes lomai direktora iecelšanā, ievērojot, ka direktors 
pārvalda Aģentūru un pieņem Aģentūras atzinumus, ieteikumus un lēmumus.
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Grozījums Nr. 220
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par 
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

2. Regulatoru valde sniedz apstiprinājumu 
par direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Regulatoru valde kā vienīgā Aģentūras lēmumu pieņemšanas struktūra pieņem atzinumus, 
ieteikumus un lēmumus, kurus direktors īsteno saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

Jābūt skaidri noteiktai regulatoru valdes lomai direktora iecelšanā, ievērojot, ka direktors 
pārvalda Aģentūru.

Grozījums Nr. 221
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par 
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

2. Regulatoru valde sniedz apstiprinājumu 
par direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktai regulatoru valdes lomai direktora iecelšanā, ievērojot, ka direktors 
pārvalda Aģentūru un pieņem Aģentūras atzinumus, ieteikumus un lēmumus.
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Grozījums Nr. 222
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par 
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

2. Regulatoru valde sniedz apstiprinājumu 
par direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktai regulatoru valdes lomai direktora iecelšanā, ievērojot, ka direktors 
pārvalda Aģentūru un pieņem Aģentūras atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Grozījums Nr. 223
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par 
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

2. Regulatoru valde apstiprina kandidātu 
iecelšanai par direktoru atbilstoši 
10. panta 1. punktam un 13. panta 
2. punktam. Valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

Or. de

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktai regulatoru valdes lomai direktora iecelšanā, ievērojot, ka direktors 
pārvalda Aģentūru un pieņem Aģentūras atzinumus, ieteikumus un lēmumus.
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Grozījums Nr. 224
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par 
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. Valde 
pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

2. Regulatoru valde apstiprina kandidātu 
iecelšanai par direktoru atbilstoši 
10. panta 1. punktam un 13. panta 
2. punktam. Valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

Or. de

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktai regulatoru valdes lomai direktora iecelšanā, ievērojot, ka direktors 
pārvalda Aģentūru un pieņem Aģentūras atzinumus, ieteikumus un lēmumus.

Grozījums Nr. 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulatoru valde sniedz atzinumu par 
direktora kandidātu atbilstoši 10. panta 
1. punktam un 13. panta 2. punktam. 
Valde pieņem šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu 
locekļu balsu vairākumu.

2. Regulatoru valde iesniedz Eiropas 
Parlamentam sarakstu ar vismaz diviem 
un ne vairāk par trijiem par direktoru 
ieceļamajiem kandidātiem atbilstoši 
13. panta 2. punktam. Valde pieņem šo 
lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Lai līdzsvarotu pilnvaras Aģentūras pašreizējā struktūrā, divu līdz trīs kandidātu sarakstu 
ierosina regulatoru valde, nevis Komisija. Eiropas Parlaments pēc tam balso par izvirzīto 
direktora kandidātu.
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Grozījums Nr. 226
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Direktors

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.
2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.
3. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Deviņu mēnešu laikā pirms šā 
perioda beigām Komisijai jāveic 
novērtējums. Novērtējumā Komisija jo 
īpaši izskata
(a) direktora paveikto;

(b) paredzamos Aģentūras pienākumus 
un vajadzības nākamajos gados.
4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ. 
5. Administratīvajai valdei jāinformē 
Eiropas Parlaments par nodomu 
pagarināt direktora pilnvaru termiņu. 
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Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru 
termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt direktoru teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.
6. Ja pilnvaru termiņu nepagarina, 
direktors pilda savus pienākumus, līdz 
tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.
7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu 
ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.
8. Eiropas Parlaments vai Padome vai 
lūgt direktoram iesniegt ziņojumu par 
veiktajiem uzdevumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 227
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
rīkojas saskaņā ar regulatoru valdes 
pieņemtajiem lēmumiem. Neskarot 
administratīvās valdes un regulatoru valdes 
attiecīgās pilnvaras, direktors neprasa un 
nepieņem norādījumus no 
Komisijas,valdības vai citām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Direktoram jāveic savi pienākumi atbilstīgi lēmumiem, ko pieņem regulatoru valde, kurai 
jābūt vienīgajai Aģentūras lēmumu pieņemšanas struktūrai saistībā ar reglamentējošiem 
pasākumiem. Jāprecizē, ka direktors nedrīkst prasīt vai pieņemt norādījumus arī no 
Komisijas.



AM\716580LV.doc 27/64 PE404.630v01-00

LV

Grozījums Nr. 228
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
rīkojas saskaņā ar regulatoru valdes 
pieņemtajiem lēmumiem. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Direktoram jāveic savi pienākumi atbilstīgi lēmumiem, ko pieņem regulatoru valde, kurai 
jābūt vienīgajai Aģentūras lēmumu pieņemšanas struktūrai saistībā ar reglamentējošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 229
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
rīkojas saskaņā ar regulatoru valdes 
pieņemtajiem lēmumiem. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

Or. en
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Pamatojums

Direktoram jāveic savi pienākumi atbilstīgi lēmumiem, ko pieņem regulatoru valde, kurai 
jābūt vienīgajai Aģentūras lēmumu pieņemšanas struktūrai saistībā ar reglamentējošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 230
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām. 

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
rīkojas saskaņā ar regulatoru valdes 
pieņemtajiem lēmumiem. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

Or. de

Pamatojums

Direktoram jāveic savi pienākumi atbilstīgi lēmumiem, ko pieņem regulatoru valde, kurai 
jābūt vienīgajai Aģentūras lēmumu pieņemšanas struktūrai saistībā ar reglamentējošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 231
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
rīkojas saskaņā ar regulatoru valdes 
pieņemtajiem lēmumiem. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
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norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

Or. de

Pamatojums

Direktoram jāveic savi pienākumi atbilstīgi lēmumiem, ko pieņem regulatoru valde, kurai 
jābūt vienīgajai Aģentūras lēmumu pieņemšanas struktūrai saistībā ar reglamentējošiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 232
Lena Ek

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
savas funkcijas veic neatkarīgi. Neskarot 
Komisijas, administratīvās valdes un 
regulatoru valdes attiecīgās pilnvaras, 
direktors neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
struktūrām.

1. Aģentūru pārvalda tās direktors, kas 
rīkojas saskaņā ar regulatoru valdes 
atzinumiem. Neskarot administratīvās 
valdes un regulatoru valdes attiecīgos 
uzdevumus saistībā ar direktora 
pienākumiem, direktors neprasa un 
nepieņem norādījumus no valdības vai 
citām struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Lena Ek

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde pēc 
regulatoru valdes apstiprinājuma 
saņemšanas, izvēloties no vismaz trijiem
kandidātiem, ko izvirzījusi Komisija, 
publicējot publisko uzaicinājumu paust
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zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

ieinteresētību, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ Eiropas Parlaments, 
izvēloties no ne mazāk par diviem 
kandidātiem un ne vairāk par trim 
kandidātiem, ko izvirzījusi regulatoru 
valde, pamatojoties uz šo kandidātu 
nopelniem, zināšanām un pieredzi
enerģētikas nozarē, un pēc uzaicinājuma 
paust ieinteresētību.

Or. en

Pamatojums

Lai līdzsvarotu pilnvaras Aģentūras pašreizējā struktūrā, divu līdz trīs kandidātu sarakstu 
ierosina regulatoru valde, nevis Komisija. Eiropas Parlaments pēc tam balso par izvirzīto 
direktora kandidātu.
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Grozījums Nr. 235
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, un pēc 
regulatoru valdes apstiprinājuma 
pieprasīšanas, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi enerģētikas nozarē. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
administratīvās valdes izvēlēto kandidātu 
teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas 
locekļu jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību,
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. 

Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi enerģētikas nozarē, ievērojot 
Energoregulatoru valdes ieteikumu. Pirms 
iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
administratīvās valdes izvēlēto kandidātu 
teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas 
locekļu jautājumiem. 

Or. ro
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Pamatojums

Energoregulatoru valde vislabāk var pārbaudīt to kandidātu pieredzi un prasmes enerģētikas 
jomā, kuri pieteikušies uz Aģentūras direktora amatu.

Grozījums Nr. 237
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, un pēc 
regulatoru valdes apstiprinājuma 
pieprasīšanas, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktai regulatoru valdes lomai direktora iecelšanā, ievērojot, ka viņš 
pārvalda Aģentūru.

Grozījums Nr. 238
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz pieciem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
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uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem,
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā 
administratīvās valdes izvēlētais kandidāts
uzstājas Eiropas Parlamenta kompetentajā
komitejā un atbild uz komitejas locekļu 
jautājumiem. Eiropas Parlaments var 
izmantot savas veto tiesības kandidāta 
iecelšanā amatā.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Parlamenta lomas un Aģentūras neatkarības stiprināšana.

Grozījums Nr. 239
Lena Ek

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.-4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. 
Deviņu mēnešu laikā pirms šā perioda 
beigām Komisijai jāveic novērtējums.
Novērtējumā Komisija jo īpaši izskata

3. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. 
Deviņu mēnešu laikā pirms šā perioda 
beigām Komisijai jāveic izvērtēšana.
Izvērtēšanā Komisija jo īpaši izskata:

(a) direktora paveikto; (a) direktora paveikto;
(b) paredzamos Aģentūras pienākumus un 
vajadzības nākamajos gados. 

(b) paredzamos Aģentūras pienākumus un 
vajadzības nākamajos gados.

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu un regulatoru valdes atzinumu 
par šo izvērtēšanu var vienreiz pagarināt 
direktora pilnvaru termiņu par ne vairāk kā 
trim gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja 
tas ir nepieciešams Aģentūras pienākumu 
un vajadzību dēļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 240
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana.

Grozījums Nr. 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

4. Eiropas Parlaments pēc apspriešanās 
ar regulatoru valdi un administratīvo 
valdi, ņemot vērā novērtējuma ziņojumu,
var vienreiz pagarināt direktora pilnvaru 
termiņu par ne vairāk kā trim gadiem, taču 
tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams 
Aģentūras pienākumu un vajadzību dēļ.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments pēc apspriešanās ar administratīvo valdi un regulatoru valdi var vienreiz 
pagarināt direktora pilnvaru termiņu.  Ja jāpieņem šāds lēmums, jāņem vērā arī Komisijas 
novērtējuma ziņojums.
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Grozījums Nr. 242
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi un īpaši rūpīgi apsverot 
tās atzinumus, ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu, var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

Or. en

Pamatojums

Ar regulatoru valdi jāapspriežas, ja tiek pagarināts direktora pilnvaru termiņš vai ja 
iespējama direktora atbrīvošana.

Grozījums Nr. 243
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi, un īpaši rūpīgi apsverot 
tās atzinumus, ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu, var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

Or. en
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Pamatojums

Ar regulatoru valdi jāapspriežas par direktora pilnvaru termiņa pagarināšanu.

Grozījums Nr. 244
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi, un īpaši rūpīgi apsverot 
tās atzinumus, ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu, var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

Or. de

Pamatojums

Ar regulatoru valdi jāapspriežas par direktora pilnvaru termiņa pagarināšanu.

Grozījums Nr. 245
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
vajadzību dēļ.

4. Administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi, un īpaši rūpīgi apsverot 
tās atzinumus, ņemot vērā novērtējuma 
ziņojumu, var vienreiz pagarināt direktora 
pilnvaru termiņu par ne vairāk kā trim 
gadiem, taču tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
nepieciešams Aģentūras pienākumu un 
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vajadzību dēļ.

Or. de

Pamatojums

Ar regulatoru valdi jāapspriežas par direktora pilnvaru termiņa pagarināšanu.

Grozījums Nr. 246
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Administratīvajai valdei jāinformē 
Eiropas Parlaments par nodomu 
pagarināt direktora pilnvaru termiņu. 
Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru 
termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt direktoru teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Stiprināt Aģentūras neatkarību.

Grozījums Nr. 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Administratīvajai valdei jāinformē 
Eiropas Parlaments par nodomu 
pagarināt direktora pilnvaru termiņu. 
Mēneša laikā pirms direktora pilnvaru 

svītrots
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termiņa pagarināšanas Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt direktoru teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentam pēc apspriešanās ar administratīvo valdi un regulatoru valdi ir jālemj 
par direktora pilnvaru termiņa pagarināšanu.

Grozījums Nr. 248
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pilnvaru termiņu nepagarina, 
direktors pilda savus pienākumus, līdz tiek 
iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs.

6. Direktors pilda savus pienākumus, līdz 
tiek iecelts viņa pilnvaru pārņēmējs

Or. de

Pamatojums

Stiprināt uzticamību Aģentūrai.

Grozījums Nr. 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc
apspriešanās ar regulatoru valdi.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
Eiropas Parlamenta lēmumu pēc 
apstiprinājuma saņemšanas no regulatoru 
valdes. Eiropas Parlaments pieņem šo 
lēmumu ar divu trešdaļu locekļu balsu 
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vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma saņemšanas Eiropas Parlamentam jālemj par direktora 
atbrīvošanu no amata. Šo lēmumu var pieņemt vienīgi ar divu trešdaļu balsu vairākumu. 

Grozījums Nr. 250
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apstiprinājuma saņemšanas no regulatoru 
valdes. Administratīvā valde pieņem šo 
lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc
apspriešanās ar regulatoru valdi.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
regulatoru valdes apstiprinājuma 
saņemšanas. Administratīvā valde pieņem 
šo lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

Or. en
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Pamatojums

Ar regulatoru valdi jāapspriežas, ja tiek pagarināts direktora pilnvaru termiņš vai ja 
iespējama direktora atbrīvošana no amata.

Grozījums Nr. 252
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apstiprinājuma saņemšanas no regulatoru 
valdes. Administratīvā valde pieņem šo 
lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo nosaka prasību, ka pirms direktora iecelšanas amatā regulatoru valde sniedz 
apstiprinājumu. Šāda prasība jāpiemēro arī direktora atbrīvošanas no amata gadījumā.

Grozījums Nr. 253
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu, iepriekš 
saņemot regulatoru valdes apstiprinājumu.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

Or. de
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Pamatojums

Vienā no iepriekšminētajiem grozījumiem paredzēts, ka pirms direktora iecelšanas amatā 
regulatoru valdei jāsniedz apstiprinājums; šī prasība jāpiemēro arī direktora atbrīvošanas no 
amata gadījumā.

Grozījums Nr. 254
Hannes Swoboda

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu, iepriekš 
saņemot regulatoru valdes apstiprinājumu.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

Or. de

Pamatojums

Vienā no iepriekšminētajiem grozījumiem paredzēts, ka pirms direktora iecelšanas amatā 
regulatoru valdei jāsniedz apstiprinājums; šī prasība jāpiemēro arī direktora atbrīvošanas no 
amata gadījumā.

Grozījums Nr. 255
Lena Ek

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apstiprinājuma saņemšanas no regulatoru 
valdes. Administratīvā valde pieņem šo 
lēmumu ar trīs ceturtdaļu locekļu balsu 
vairākumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 256
Nikolaos Vakalis

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu un ar 
regulatoru valdes piekrišanu.
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidri noteiktai oficiālai regulatoru valdes lomai direktora atbrīvošanai no amata, 
ievērojot, ka direktors pārvalda Aģentūru un pieņem Aģentūras atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus.

Grozījums Nr. 257
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu.

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
balsu vairākumu, ko veido trīs ceturtdaļas 
balsu.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar iepriekšējo grozījumu.
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Grozījums Nr. 258
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
trīs ceturtdaļu locekļu balsu vairākumu. 

7. Direktoru var atlaist no amata tikai ar 
administratīvās valdes lēmumu pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi. 
Administratīvā valde pieņem šo lēmumu ar 
divu trešdaļu klātesošo locekļu balsu 
vairākumu. 

Or. ro

Pamatojums

Administratīvā valde, kā paredzēts 9. panta 4. punktā, lēmumus pieņem ar divu trešdaļu 
klātesošo locekļu balsu vairākumu.

Grozījums Nr. 259
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
13. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Eiropas Parlaments vai Padome vai 
lūgt direktoram iesniegt ziņojumu par 
veiktajiem uzdevumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Art. Svītro 13. panta 8. punktu, jo Aģentūras pārskatatbildību nosaka jaunajā 11. panta 
6. punktā.



PE404.630v01-00 44/64 AM\716580LV.doc

LV

Grozījums Nr. 260
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Direktora uzdevumi

1. Direktors pārstāv Aģentūru un atbild 
par tās pārvaldi.
2. Direktors sagatavo administratīvās 
valdes darbu. Direktors bez balsstiesībām 
piedalās administratīvās valdes darbā.
3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma 
direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus. 
4. Direktors atbild par Aģentūras 
ikgadējās darba programmas īstenošanu 
saskaņā ar regulatoru valdes norādēm un 
administratīvās valdes administratīvā 
pārraudz°ibā.
5. Direktors veic visus vajadzīgos 
pasākumus, jo īpaši pieņem 
administratīvus norādījumus un publicē 
paziņojumus, lai nodrošinātu Aģentūras 
darbību saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.
6. Katru gadu direktors nākamajam 
gadam sagatavo Aģentūras ikgadējās 
darba programmas projektu un līdz 
attiecīgā gada 30. jūnijam iesniedz to 
regulatoru valdei un Komisijai.
7. Direktors sagatavo Aģentūras 
ieņēmumu un izdevumu aplēsi saskaņā ar 
20. pantu un pilda Aģentūras budžetu 
saskaņā ar 21. pantu.
8. Katru gadu direktors sagatavo gada 
pārskata projektu, ietverot sadaļu par 
Aģentūras regulatīvajām darbībām un 
sadaļu par finanšu un administratīviem 
jautājumiem.
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9. Attiecībā uz Aģentūras personālu 
direktors īsteno 25. panta 3. punktā 
paredzētās pilnvaras.

Or. fr

Grozījums Nr. 261
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma 
direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus.

3. Direktors īsteno 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus, kad tos pieņēmusi regulatīvā 
valde saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprasa direktoram īstenot regulatoru valdes atzinumus, ieteikumus un jo sevišķi lēmumus, 
lai tie reāli var stāties spēkā.

Grozījums Nr. 262
Lena Ek

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma 
direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus.

3. Direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus, par kuriem saņemts regulatoru 
valdes apstiprinājums..

Or. en



PE404.630v01-00 46/64 AM\716580LV.doc

LV

Grozījums Nr. 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma 
direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Grozījums Nr. 264
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma 
direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).
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Grozījums Nr. 265
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc regulatoru valdes apstiprinājuma 
direktors pieņem 5., 6., 7. un 8. pantā 
minētos atzinumus, ieteikumus un 
lēmumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Grozījums Nr. 266
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Katru gadu direktors nākamajam gadam 
sagatavo Aģentūras ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā gada 
30. jūnijam iesniedz to regulatoru valdei 
un Komisijai.

6. Katru gadu direktors nākamajam gadam 
sagatavo Aģentūras ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā gada 
30. septembrim iesniedz to Eiropas 
Parlamenta kompetentajai komitejai un 
Komisijai pēc tā pieņemšanas 
administratīvajā valdē un pēc 
informācijas sniegšanas regulatoru valdei.

Or. ro

Pamatojums

Darba programma ir jāapstiprina un jāpieņem administratīvajai valdei, un tā jāiesniedz 
Komisijai un EP kompetentajai komitejai.
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Grozījums Nr. 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Katru gadu direktors nākamajam gadam 
sagatavo Aģentūras ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā gada 
30. jūnijam iesniedz to regulatoru valdei un 
Komisijai.

6. Katru gadu direktors nākamajam gadam 
sagatavo Aģentūras ikgadējās darba 
programmas projektu un līdz attiecīgā gada 
30. jūnijam iesniedz to regulatoru valdei, 
Eiropas Parlamentam un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi veikt Aģentūras darba programmu demokrātisku pārbaudi.

Grozījums Nr. 268
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Pastāvīgā tirgus dalībnieku grupa

1. Direktors izveido pastāvīgo tirgus 
dalībnieku grupu, ko veido eksperti, kuri 
pārstāv attiecīgās ieinteresētās personas, it 
īpaši ražošanas, piegādes, tirdzniecības un 
sadales sistēmas operatorus, kā arī 
akadēmiskie eksperti līdzīgās jomās. 
Direktors nosaka procedūras saistībā ar 
grupas locekļu skaitu, sastāvu un 
iecelšanu un grupas darbību.
2. Grupas priekšsēdētājs ir direktors. 
Grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi. Grupas locekļi nedrīkst būt 
administratīvās valdes vai regulatoru 
padomes locekļi.
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3. Komisijas pārstāvjiem ir tiesības būt 
klāt grupas sanāksmēs un piedalīties tās 
darbā.
4. Grupa iesaka direktoram, kā pildīt ar šo 
regulu noteiktos pienākumus, izstrādāt 
priekšlikumus par atbilstīgajām 
Aģentūras darba programmas daļām, kā 
arī sazināties ar ieinteresētajām personām 
par visiem jautājumiem, kas saistīti ar 
darba programmu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu tehnisku noteikumu un tirgus noteikumu izstrādi, tirgus 
dalībniekiem jābūt cieši saistītiem ar Aģentūras darbu.

Grozījums Nr. 269
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.b pants
Pastāvīgā patērētāju grupa

1. Direktors izveido pastāvīgo patērētāju 
grupu, kuru veido patērētāju pārstāvji. 
Direktors nosaka procedūras jo īpaši 
saistībā ar grupas locekļu skaitu, sastāvu 
un iecelšanu un grupas darbību.
2. Grupas priekšsēdētājs ir direktors. 
Grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi. Grupas locekļi nedrīkst būt 
administratīvās valdes vai regulatoru 
padomes locekļi.
3. Komisijas pārstāvjiem ir tiesības būt 
klāt grupas sanāksmēs un piedalīties tās 
darbā.
4. Grupa konsultē direktoru par to, kā 
pildīt ar šo regulu noteiktos pienākumus, 
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izstrādāt priekšlikumus par atbilstīgajām 
Aģentūras darba programmas daļām, kā 
arī sazināties ar patērētājiem par visiem 
jautājumiem, kas saistīti ar darba 
programmu. Grupa nodrošina, ka Eiropas 
mērogā tiek atbilstīgi aizsargātas 
patērētāju intereses, un tā ir atbildīga par 
konsultāciju un informācijas sniegšanu 
patērētāju organizācijām un to 
pārstāvēšanu. Grupa palīdz Komisijai un 
valstu regulatīvām aģentūrām to 
pasākumu efektivitātes pārraudzībā, kuri 
risina enerģijas trūkuma problēmu un 
jautājumus saistībā ar tarifu sistēmas 
praksi dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētāju interešu aizsardzību, patērētāju pārstāvjiem jābūt cieši saistītiem 
ar Aģentūras darbu. Pastāvīgā patērētāju grupa jāizveido atsevišķi no pastāvīgās tirgus 
dalībnieku grupas, lai nodrošinātu, ka arī patērētāji ir pārstāvēti kā tirgus dalībnieki.

Grozījums Nr. 270
Dragoş Florin David

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apelācijas valdi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kurus ieceļ no pašreizējiem 
vai bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, 
konkurences iestāžu vai citu valsts vai 
Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem ar 
attiecīgu pieredzi enerģētikas nozarē. 
Apelācijas valde ieceļ priekšsēdētāju. 
Apelācijas valde pieņem lēmumus ar 
kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz 
četri no sešiem locekļiem. Apelācijas valdi 
sasauc pēc vajadzības.

1. Apelācijas valdi veido četri locekļi un 
četri vietnieki no dažādām dalībvalstīm, 
un kurus ieceļ no pašreizējiem vai 
bijušajiem valsts pārvaldes iestāžu, 
konkurences iestāžu vai citu valsts vai 
Kopienas iestāžu vadošiem darbiniekiem ar 
attiecīgu pieredzi enerģētikas nozarē. 
Apelācijas valde ieceļ priekšsēdētāju. 
Apelācijas valde pieņem lēmumus ar 
kvalificētu vairākumu, ko veido vismaz trīs
no četriem locekļiem. Apelācijas valdi 
sasauc pēc vajadzības.
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Or. ro

Pamatojums

Apelācijas valdē jābūt optimālam locekļu skaitam, lai pildītu uzdevumus un pienākumus, kādi 
noteikti šajā regulā. Astoņi locekļi (četri locekļi un četri viņu vietnieki) jāizraugās no 
dažādām dalībvalstīm, lai nodrošinātu samērīgu dalībvalstu pārstāvību un maksimālu 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 271
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
valdi.

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc priekšlikuma, par 
kuru kopīgi vienojušās Padome un 
Komisija, apspriežoties ar regulatoru valdi.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana.

Grozījums Nr. 272
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
valdi.

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde, pamatojoties uz
Komisijas un Eiropas Parlamenta 
priekšlikumu, apspriežoties ar regulatoru 
valdi.
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Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumam attiecībā uz 9. panta 1. punktu Parlamentam ir jāpiedalās arī 
apelācijas valdes iecelšanā.

Grozījums Nr. 273
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
valdi.

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
Eiropas Parlaments pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
tīklu.

Or. fr

Grozījums Nr. 274
Lena Ek

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, ieceļ 
administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
valdi.

2. Apelācijas valdes locekļus, publicējot 
publisko uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
ieceļ administratīvā valde pēc Komisijas 
priekšlikuma, apspriežoties ar regulatoru 
valdi.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā varētu paredzēt, ka nepārtrauktības labad apelācijas valdes locekļu iecelšanā vai 
pilnvaru atjaunināšanā vajadzētu būt iespējai daļēji aizstāt valdi.
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Grozījums Nr. 275
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var 
atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu 
pieņemšanā ir neatkarīgi; tos nesaista 
nekādi norādījumi. Apelācijas valdes 
locekļi nedrīkst veikt citus pienākumus 
Aģentūrā, tās administratīvajā valdē vai 
regulatoru valdē. Apelācijas valdes 
locekļus nevar atlaist no amata, izņemot, 
ja loceklis ir atzīts par vainīgu nopietnā 
pārkāpumā un atlaišanas lēmumu pieņem 
administratīvā valde pēc apspriešanās ar 
regulatoru valdi.

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var 
atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu 
pieņemšanā ir neatkarīgi; tos nesaista 
nekādi norādījumi. 

Or. fr

Grozījums Nr. 276
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var 
atjaunot. Apelācijas valdes locekļi lēmumu 
pieņemšanā ir neatkarīgi; tos nesaista 
nekādi norādījumi. Apelācijas valdes 
locekļi nedrīkst veikt citus pienākumus 
Aģentūrā, tās administratīvajā valdē vai 
regulatoru valdē. Apelācijas valdes 
locekļus nevar atlaist no amata, izņemot, ja 
loceklis ir atzīts par vainīgu nopietnā 
pārkāpumā un atlaišanas lēmumu pieņem 
administratīvā valde pēc apspriešanās ar 

3. Apelācijas valdes locekļu amata pilnvaru 
termiņš ir seši gadi. Apelācijas valdes 
locekļi lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgi; 
tos nesaista nekādi norādījumi. Apelācijas 
valdes locekļi nedrīkst veikt citus 
pienākumus Aģentūrā, tās administratīvajā 
valdē vai regulatoru valdē. Apelācijas 
valdes locekļus nevar atlaist no amata, 
izņemot, ja loceklis ir atzīts par vainīgu 
nopietnā pārkāpumā un atlaišanas lēmumu 
pieņem administratīvā valde pēc 
apspriešanās ar regulatoru valdi.
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regulatoru valdi.

Or. de

Pamatojums

Aģentūras neatkarības stiprināšana.

Grozījums Nr. 277
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Aģentūra nepieņem lēmumu, 
Eiropas Pirmās instances tiesā vai 
Eiropas Kopienu Tiesā var ierosināt 
tiesvedību par bezdarbību saskaņā ar 
Līguma 232. pantu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 278
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūrai jāveic vajadzīgie pasākumi, 
lai ievērotu Eiropas Pirmās instances tiesas 
vai Eiropas Kopienu tiesas spriedumu.

3. Regulatoru tīklam jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai ievērotu Eiropas Pirmās 
instances tiesas vai Eiropas Kopienu tiesas 
spriedumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 279
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) brīvprātīgas dalībvalstu vai to 
pārvaldes iestāžu iemaksas;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu patiesu pārredzamību un Aģentūras neatkarību, jāsvītro c) apakšpunkts.

Grozījums Nr. 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) brīvprātīgas dalībvalstu vai to pārvaldes 
iestāžu iemaksas;

(c) valstu pārvaldes iestāžu kopfondā 
ieskaitītie līdzekļi sadarbībai ES līmenī;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Aģentūras pilnīgu autonomiju un neatkarību, tai ir jāpiešķir atsevišķs 
budžets. Tāpēc jāizvairās no tā, ka dalībvalstis dod līdzekļus kā citādi un brīvprātīgi.
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Grozījums Nr. 281
Lena Ek

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) brīvprātīgas dalībvalstu vai to pārvaldes 
iestāžu iemaksas;

(c) brīvprātīgas dalībvalstu vai to pārvaldes 
iestāžu iemaksas, kā minēts 10. panta 
6. punktā.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā varētu paredzēt, ka nepārtrauktības labad apelācijas valdes locekļu iecelšanā vai 
pilnvaru atjaunināšanā vajadzētu būt iespējai daļēji aizstāt valdi.

Grozījums Nr. 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) citas piedāvātās alternatīvās 
finansēšanas metodes, it īpaši maksas par 
elektroenerģijas un gāzes plūsmām;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Aģentūras pilnīgu autonomiju un neatkarību, tai ir jāpiešķir atsevišķs 
budžets. Tāpēc jābūt arī iespējai Aģentūrai meklēt alternatīvas finansēšanas metodes.
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Grozījums Nr. 283
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu administratīvajai valdei. Katru 
gadu administratīvā valde, pamatojoties uz 
direktora sagatavoto projektu, sagatavo 
Aģentūras ieņēmumu un izdevumu aplēsi 
nākamajam finanšu gadam. Šo aplēsi, 
iekļaujot amatu saraksta projektu, 
administratīvā valde ne vēlāk kā 31. martā 
nosūta Komisijai. Pirms aplēses 
pieņemšanas direktora sagatavoto 
projektu nosūta regulatoru valdei, kas par 
šo projektu var sniegt atzinumu.

1. Katru gadu vēlākais līdz 15. februārim 
direktors sagatavo provizorisko budžeta 
projektu, kas ietver saimnieciskās darbības 
un darba programmas izdevumus, kuri 
paredzēti nākamajā gadā, un nosūta šo 
projektu kopā ar provizorisko amatu 
sarakstu tīkla administratīvajai valdei. 
Katru gadu administratīvā valde, 
pamatojoties uz direktora sagatavoto 
projektu, sagatavo ieņēmumu un izdevumu 
aplēsi nākamajam finanšu gadam. Šo 
aplēsi, iekļaujot amatu saraksta projektu, 
administratīvā valde ne vēlāk kā 31. martā 
nosūta Komisijai. 

Or. fr

Grozījums Nr. 284
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Budžeta lēmējinstitūcija pieņem 
Aģentūras paredzēto amatu sarakstu.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 285
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Personāls

1. Uz Aģentūras darbiniekiem attiecas 
Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta 
noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtība un 
noteikumi, kurus Eiropas Kopienas 
iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai 
piemērotu šos civildienesta noteikumus 
un nodarbināšanas kārtību.
2. Administratīvā valde, vienojoties ar 
Komisiju, pieņem vajadzīgos īstenošanas 
pasākumus saskaņā ar Eiropas Kopienu 
ierēdņu Civildienesta noteikumu 
110. pantā paredzēto kārtību.
3. Aģentūra attiecībā uz personālu 
izmanto pilnvaras, kādas Eiropas Kopienu 
Civildienesta noteikumos paredzētas 
iecēlējiestādei un Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtībā —
iestādei, kura pilnvarota slēgt līgumus.
4. Administratīvā valde var pieņemt 
noteikumus, kas ļauj nodarbināt 
Aģentūrā dalībvalstu norīkotus ekspertus.

Or. fr

Grozījums Nr. 286
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz Aģentūras darbiniekiem attiecas 1. Uz Aģentūras darbiniekiem attiecas 
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Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta 
noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtība un 
noteikumi, kurus Eiropas Kopienas 
iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai 
piemērotu šos civildienesta noteikumus un 
nodarbināšanas kārtību.

Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta 
noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtība un 
noteikumi, kurus Eiropas Kopienas 
iestādes ir kopīgi pieņēmušas, lai 
piemērotu šos civildienesta noteikumus un 
nodarbināšanas kārtību. Saskaņā ar 
13. panta 1. punktu Civildienesta 
noteikumu piemērošana nemazina 
administratīvās valdes un regulatoru 
valdes ekskluzīvās pilnvaras attiecībā uz 
norādījumiem direktoram.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumam attiecībā uz 13. panta 1. punktu ir jāprecizē, ka Civildienesta 
noteikumu piemērošana nedrīkst mazināt direktora neatkarību no Komisijas.

Grozījums Nr. 287
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūras darbinieku personisko 
finansiālo un disciplināro atbildību pret 
Aģentūru regulē attiecīgie noteikumi, ko 
piemēro Aģentūras personālam.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
27. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Administratīvā valde, regulatoru valde 
un apelācijas valde Aģentūras tīmekļa 
vietnē publicē vismaz visu attiecīgo 
sanāksmju darba kārtību, 
pamatdokumentus un protokolus.

Or. en

Pamatojums

Aģentūras tīmekļa vietnē noteiktajos termiņos jāpublicē visu valžu sanāksmju darba kārtība 
un protokoli. Valdes locekļiem ir jābūt tiesīgiem publicēt atšķirīgus viedokļus.

Grozījums Nr. 289
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Trešo valstu dalība

Aģentūrā var līdzdarboties valstis, kas nav 
Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kas 
šajā nolūkā ir noslēgušas nolīgumu ar 
Kopienu. Saskaņā ar šo nolīgumu 
attiecīgajiem noteikumiem izstrādā 
kārtību, kurā jo īpaši paredz veidu, 
apjomu un procedurālos aspektus šo 
valstu dalībai Aģentūras darbā, tostarp 
saistībā ar finanšu iemaksām un 
personālu.

Or. de
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Pamatojums

Aģentūras uzdevumiem jāattiecas uz iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 290
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Novērtēšana

1. Komisija novērtē Aģentūras darbību. 
Vērtējums aptver Aģentūras darba 
rezultātus un metodes saistībā ar šajā 
regulā un ikgadējās darba programmās 
definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un 
uzdevumiem.
2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei vēlākais četrus gadus pēc pirmā 
direktora stāšanās amatā. Nākamos 
novērtējuma ziņojumus Komisija iesniedz 
vismaz ik piecus gadus.

Or. fr

Grozījums Nr. 291
Eugenijus Maldeikis

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
vēlākais četrus gadus pēc pirmā direktora 
stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma 
ziņojumus Komisija iesniedz vismaz ik 
piecus gadus.

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
vēlākais četrus gadus pēc pirmā direktora 
stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma 
ziņojumus Komisija iesniedz ik piecus 
gadus, iesniedzot arī darbības vidusposma 
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pārskatu pēc divarpus gadiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
vēlākais četrus gadus pēc pirmā direktora 
stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma 
ziņojumus Komisija iesniedz vismaz ik 
piecus gadus.

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
vēlākais trīs gadus pēc pirmā direktora 
stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma 
ziņojumus Komisija iesniedz vismaz reizi 
trijos gados.

Or. en

Pamatojums

Šīs jaunās Aģentūras darba novērtēšana jāveic biežāk un regulārāk.

Grozījums Nr. 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
vēlākais četrus gadus pēc pirmā direktora 
stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma 
ziņojumus Komisija iesniedz vismaz ik 
piecus gadus.

2. Pirmo novērtējuma ziņojumu Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
vēlākais divus gadus pēc pirmā direktora 
stāšanās amatā. Nākamos novērtējuma 
ziņojumus Komisija iesniedz vismaz ik 
piecus gadus.

Or. de



AM\716580LV.doc 63/64 PE404.630v01-00

LV

Pamatojums

Aģentūras darbs jānovērtē agrāk, nevis vēlāk.

Grozījums Nr. 294
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stāšanās spēkā un pārejas pasākumi Stāšanās spēkā, pārejas pasākumi un 
termiņa izbeigšanās

Or. de

Pamatojums

Termiņš ir jānosaka, lai nodrošinātu, ka tiek ņemta vērā turpmākā enerģētikas iekšējā tirgus 
attīstība.

Grozījums Nr. 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula zaudē spēku 2015. gada 
1. janvārī.

Or. de

Pamatojums

Ir jānosaka Aģentūras pilnvaru ierobežots laiks atbilstīgi „labāka regulējuma" politikas 
paraugiem. Ja nepieciešams pilnvaru termiņu pagarināt, Komisijai jāizstrādā atsevišķs 
priekšlikums, kurā apstiprina šāda pagarinājuma nepieciešamību.
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