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Poprawka 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

1. W skład rady organów regulacyjnych
wchodzą kierownicy krajowych organów 
regulacyjnych lub ich przedstawiciele,
zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE i
dyrektywą 2003/55/WE, oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Z każdego 
państwa członkowskiego do rady organów 
regulacyjnych dopuszcza się tylko jednego 
przedstawiciela krajowego organu 
regulacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższą zmianę wprowadza się w celu zapewnienia stosownej reprezentacji krajowych 
organów regulacyjnych w radzie organów regulacyjnych. Odzwierciedla ona również decyzję 
Komisji z dnia 11 listopada 2003 r. ustanawiającą ERGEG, w której stwierdza się wyraźnie, 
że członkami ERGEG powinni być kierownicy właściwych organów krajowych w dziedzinie 
regulacji energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 183
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 

1. W skład rady organów regulacyjnych
wchodzą kierownicy krajowych organów 
regulacyjnych lub ich przedstawiciele,
zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE i
dyrektywą 2003/55/WE, oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
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przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

przysługuje prawo głosu. Z każdego 
państwa członkowskiego do rady organów 
regulacyjnych dopuszcza się tylko jednego 
przedstawiciela krajowego organu 
regulacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmianę odnośnie do składu rady organów regulacyjnych wprowadza się w celu zapewnienia 
stosownej reprezentacji (kierowników) krajowych organów regulacyjnych. Odzwierciedla ona 
również sformułowanie z decyzji Komisji z dnia 11 listopada 2003 r. ustanawiającej ERGEG, 
w której stwierdza się wyraźnie, że członkami ERGEG powinni być kierownicy właściwych 
organów krajowych w dziedzinie regulacji energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 184
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

1. W skład rady organów regulacyjnych
wchodzą kierownicy krajowych organów 
regulacyjnych lub ich przedstawiciele,
zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE i
dyrektywą 2003/55/WE, oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Z każdego 
państwa członkowskiego do rady organów 
regulacyjnych dopuszcza się tylko jednego 
przedstawiciela krajowego organu 
regulacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższą zmianę wprowadza się w celu zapewnienia stosownej reprezentacji (kierowników) 
krajowych organów regulacyjnych w radzie organów regulacyjnych. Odzwierciedla ona 
również sformułowanie z decyzji Komisji z dnia 11 listopada 2003 r. ustanawiającej ERGEG, 
w której stwierdza się wyraźnie, że członkami ERGEG powinni być kierownicy właściwych 
organów krajowych w dziedzinie regulacji energii elektrycznej i gazu.
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Poprawka 185
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel spośród 
kierowników krajowych organów 
regulacyjnych lub ich przedstawicieli,
zgodnie z art. 22a dyrektywy 2003/54/WE i 
art. 24a dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Z każdego 
państwa członkowskiego do rady organów 
regulacyjnych dopuszcza się tylko jednego 
przedstawiciela krajowego organu 
regulacyjnego. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższą zmianę wprowadza się w celu zapewnienia stosownej reprezentacji (kierowników) 
krajowych organów regulacyjnych w radzie organów regulacyjnych. Odzwierciedla ona 
również sformułowanie z decyzji Komisji z dnia 11 listopada 2003 r. ustanawiającej ERGEG, 
w której stwierdza się wyraźnie, że członkami ERGEG powinni być kierownicy właściwych 
organów krajowych w dziedzinie regulacji energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 186
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel i jeden 
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regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

zastępca nominowany przez państwo 
członkowskie spośród obecnego personelu
organów regulacyjnych, o których mowa w 
art. 22a dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu.

Or. en

Poprawka 187
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada organów regulacyjnych Sieć organów regulacyjnych

Or. fr

Poprawka 188
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład rady organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie.

1. W skład Sieci organów regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel organów 
regulacyjnych, o których mowa w art. 22a 
dyrektywy 2003/54/WE i art. 24a 
Dyrektywy 2003/55/WE, z każdego 
państwa członkowskiego oraz jeden 
przedstawiciel Komisji, któremu nie 
przysługuje prawo głosu. Tworzą oni radę 
administracyjną Sieci. Krajowe organy 
regulacyjne nominują po jednym zastępcy 
na każde państwo członkowskie. Zastępcy 
uczestniczą w posiedzeniach jedynie w 
zastępstwie przedstawicieli. 
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Or. fr

Poprawka 189
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych wybiera 
spośród swoich członków 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go zastępca przewodniczącego. 
Kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak zawsze z 
chwilą, gdy przestaną być członkami rady
organów regulacyjnych.

2. Sieć organów regulacyjnych wybiera 
spośród swoich członków 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go zastępca przewodniczącego. 
Kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak zawsze z 
chwilą, gdy przestaną być członkami Sieci
organów regulacyjnych.

Or. fr

Poprawka 190
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Głosy 
członków rady organów regulacyjnych są 
ważone zgodnie z zasadami głosowania w 
Radzie określonymi w art. 205 ust. 2 
Traktatu.
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Or. en

Uzasadnienie

Zasady głosowania rady organów regulacyjnych powinny odzwierciedlać zasady mające 
zastosowanie do Rady, jako że ważenie głosów lepiej oddaje to, do jakiego stopnia decyzje 
rady organów regulacyjnych mają wpływ na jej członków.

Poprawka 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów. System ważenia głosów 
jest analogiczny do systemu ważenia 
głosów członków Rady, określonego w art. 
205 ust. 2 Traktatu.

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie poziomu akceptacji decyzji Agencji.

Poprawka 192
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów. System ważenia głosów 
jest analogiczny do systemu ważenia 
głosów członków Rady.
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Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie poziomu akceptacji dla Agencji.

Poprawka 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są kwalifikowaną
większością głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

Or. en

Uzasadnienie

System głosowania większością kwalifikowaną usprawniłby proces decyzyjny w radzie 
organów regulacyjnych.

Poprawka 194
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są zwykłą większością 
głosów jej członków.Każdy członek lub 
zastępca członka ma jeden głos.

Or. en
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Poprawka 195
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustępy 3 oraz 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje rady organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej obecnych członków.
Każdy członek lub zastępca członka ma 
jeden głos.

4. Rada organów regulacyjnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny.

4. Rada organów regulacyjnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny. Szczegółową 
procedurę głosowania, w szczególności 
warunki, na jakich jeden z członków może 
działać w imieniu innego członka, jak 
również, w odpowiednich przypadkach, 
zasady dotyczące kworum, określają 
przepisy regulaminu wewnętrznego.
Regulamin wewnętrzny może określać 
szczególne metody pracy w zakresie 
rozpatrywania kwestii wynikłych w 
kontekście inicjatyw współpracy 
regionalnej.

Or. en

Poprawka 196
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje rady organów regulacyjnych
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

3. Decyzje sieci organów regulacyjnych 
podejmowane są większością dwóch 
trzecich głosów jej członków. Każdy 
członek lub zastępca członka ma jeden 
głos.

Or. fr
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Poprawka 197
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada organów regulacyjnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny.

4. Sieć organów regulacyjnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny.

Or. fr

Poprawka 198
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas wykonywania powierzonych jej 
zadań rada organów regulacyjnych działa 
niezależnie i nie zabiega o instrukcje od 
żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub innego publicznego lub prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.

5. Podczas wykonywania powierzonych jej 
zadań i bez uszczerbku dla działania jej 
członków w imieniu ich odnośnego 
organu regulacyjnego, rada organów 
regulacyjnych działa niezależnie i nie 
zabiega o instrukcje od żadnego rządu 
państwa członkowskiego lub innego 
publicznego lub prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.

Or. en

Poprawka 199
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas wykonywania powierzonych jej 5. Podczas wykonywania powierzonych jej 



PE404.630v01-00 12/67 AM\716580PL.doc

PL

zadań rada organów regulacyjnych działa 
niezależnie i nie zabiega o instrukcje od 
żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub innego publicznego lub prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.

zadań Sieć organów regulacyjnych działa 
niezależnie i nie zabiega o instrukcje od 
żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub innego publicznego lub prywatnego 
zainteresowanego podmiotu ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.

Or. fr

Poprawka 200
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas wykonywania powierzonych jej 
zadań rada organów regulacyjnych działa 
niezależnie i nie zabiega o instrukcje od 
żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub innego publicznego lub prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.

5. Podczas wykonywania powierzonych jej 
zadań rada organów regulacyjnych działa 
niezależnie i nie zabiega o instrukcje od 
żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub prywatnego zainteresowanego 
podmiotu, ani nie przyjmuje takich 
instrukcji.

Or. en

Poprawka 201
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Usługi sekretariatu na rzecz rady
organów regulacyjnych świadczy Agencja.

6. Sieć organów regulacyjnych wyznacza 
dyrektora, organizuje sekretariat, 
opracowuje budżet i podejmuje decyzję o 
siedzibie.

Or. fr
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Poprawka 202
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać przewodniczącego rady organów 
regulacyjnych do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Rada organów regulacyjnych powinna ponosić odpowiedzialność przed Radą i Parlamentem.

Poprawka 203
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  6a. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać przewodniczącego rady organów 
regulacyjnych do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzony obowiązek w zakresie sprawozdawczości gwarantuje odpowiedzialność rady 
organów regulacyjnych przed Radą i Parlamentem.
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Poprawka 204
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać przewodniczącego rady organów 
regulacyjnych do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie odpowiedzialności rady organów regulacyjnych przed Radą 
i Parlamentem.

Poprawka 205
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać przewodniczącego rady organów 
regulacyjnych do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie odpowiedzialności rady organów regulacyjnych przed Radą 
i Parlamentem.
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Poprawka 206
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać przewodniczącego rady organów 
regulacyjnych do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie odpowiedzialności rady organów regulacyjnych przed Radą 
i Parlamentem.

Poprawka 207
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać przewodniczącego rady organów 
regulacyjnych do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego zadań
i obowiązków.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta powinna zagwarantować, że rada organów regulacyjnych odpowiadać będzie 
przed Radą i Parlamentem.
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Poprawka 208
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać przewodniczącego rady organów 
regulacyjnych do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego zadań 
i obowiązków.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta powinna zagwarantować, że rada organów regulacyjnych odpowiadać będzie 
przed Radą i Parlamentem.

Poprawka 209
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Przewodniczący rady organów 
regulacyjnych może zostać wezwany przy 
różnych okazjach przez właściwą komisję 
Parlamentu Europejskiego.
Przewodniczący jest również zobowiązany 
przemówić do Parlamentu co najmniej raz 
w roku.

Or. ro

Uzasadnienie

Rada organów regulacyjnych reprezentuje krajowe organy regulacyjne Unii i odgrywa 
kluczową rolę w realizacji celów energetycznych Wspólnoty. W tym kontekście 
przewodniczący rady musi angażować się w ciągły i skuteczny dialog z Parlamentem.
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Poprawka 210
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Zadania rady organów regulacyjnych

1. Rada organów regulacyjnych 
przedkłada dyrektorowi swoją opinię 
przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, 
o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz 
tego rada organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi wskazówek, w zakresie 
wynikającym z jej kompetencji, 
dotyczących wykonywania zadań 
dyrektora.
2. Rada organów regulacyjnych 
przedkłada opinię o kandydacie, który ma 
zostać powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. 
Rada podejmuje decyzję większością 
trzech czwartych głosów swoich członków
3. Rada organów regulacyjnych 
zatwierdza program prac Agencji na 
nadchodzący rok, zgodnie z art. 10 ust. 4 
oraz art. 14 ust. 6 oraz zgodnie z 
projektem budżetu uchwalonym zgodnie z 
art. 20 ust. 1, i do dnia 1 września 
przedkłada go radzie administracyjnej do 
przyjęcia.
4. Rada organów regulacyjnych 
zatwierdza odrębny rozdział sprawozdania 
rocznego poświęcony działalności 
regulacyjnej, jak przewidziano w art. 10 
ust. 10 i art. 14 ust. 8.

Or. fr
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Poprawka 211
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych przyjmuje 
opinie, zalecenia i decyzje, o których 
mowa w art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada 
organów regulacyjnych udziela 
dyrektorowi wskazówek, w zakresie 
wynikającym z jej kompetencji, 
dotyczących wykonywania zadań 
dyrektora. Dyrektor powinien wykonywać 
swoje zadania zgodnie z decyzjami rady 
organów regulacyjnych, która w sprawach 
dotyczących uregulowań powinna być 
jedynym organem decyzyjnym Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Rada organów regulacyjnych, jako jedyny organ decyzyjny Agencji, przyjmuje opinie, 
zalecenia i decyzje, które zgodnie z art. 14 ust. 3 są wykonywane przez dyrektora.

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze mianowania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to on kieruje Agencją.

Poprawka 212
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją zgodę przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
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zadań dyrektora. zadań dyrektora. Dyrektor powinien 
wykonywać swoje zadania zgodnie z 
decyzjami rady organów regulacyjnych, 
która w sprawach dotyczących 
uregulowań powinna być jedynym 
organem decyzyjnym Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Podział kompetencji.

Poprawka 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją zgodę przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z zadaniami dyrektora określonymi w art. 14 niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności z ust. 3, w którym stwierdza się, że dyrektor przyjmuje 
opinie, zalecenia i decyzje z zastrzeżeniem zgody rady organów regulacyjnych.
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Poprawka 214
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją zgodę przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

Or. en

Uzasadnienie

Jak określono w art. 14 ust. 3, dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i decyzje z zastrzeżeniem 
zgody rady organów regulacyjnych.

Poprawka 215
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją zgodę przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

Or. en
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Uzasadnienie

Jak określono w art. 14 ust. 3, dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i decyzje z zastrzeżeniem 
zgody rady organów regulacyjnych.

Poprawka 216
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych udziela
dyrektorowi zgody przed przyjęciem opinii, 
zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 5, 
6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

Or. de

Uzasadnienie

Jak przewidziano w art. 14 ust. 3, dyrektor powinien przyjmować opinie, zalecenia i decyzje 
agencji z zastrzeżeniem zgody rady organów regulacyjnych.

Poprawka 217
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 

1. Rada organów regulacyjnych udziela
dyrektorowi zgody przed przyjęciem opinii, 
zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 5, 
6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
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zadań dyrektora. zadań dyrektora.

Or. de

Uzasadnienie

Jak przewidziano w art. 14 ust. 3, dyrektor powinien przyjmować opinie, zalecenia i decyzje 
agencji z zastrzeżeniem zgody rady organów regulacyjnych.

Poprawka 218
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
dyrektorowi swoją opinię przed przyjęciem 
opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w 
art. 5, 6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

1. Rada organów regulacyjnych, zgodnie z 
art. 14 ust. 3, przedkłada dyrektorowi 
swoją opinię przed przyjęciem opinii, 
zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 5, 
6, 7 i 8. Oprócz tego rada organów 
regulacyjnych udziela dyrektorowi 
wskazówek, w zakresie wynikającym z jej 
kompetencji, dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora.

Or. en

Poprawka 219
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada
opinię o kandydacie, który ma zostać 
powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada
zgodę dotyczącą kandydata, który ma 
zostać powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to on kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia oraz 
decyzje Agencji.

Poprawka 220
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada
opinię o kandydacie, który ma zostać 
powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada
zgodę dotyczącą kandydata, który ma 
zostać powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

Or. en

Uzasadnienie

Rada organów regulacyjnych, jako jedyny organ decyzyjny Agencji, przyjmuje opinie, 
zalecenia i decyzje, które zgodnie z art. 14 ust. 3 są wykonywane przez dyrektora.

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze mianowania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to on kieruje Agencją.

Poprawka 221
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada
opinię o kandydacie, który ma zostać 

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada
zgodę dotyczącą kandydata, który ma 
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powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

zostać powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to on kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia oraz 
decyzje Agencji.

Poprawka 222
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada
opinię o kandydacie, który ma zostać 
powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada
zgodę dotyczącą kandydata, który ma 
zostać powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze powoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to on kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia oraz 
decyzje Agencji.



AM\716580PL.doc 25/67 PE404.630v01-00

PL

Poprawka 223
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
opinię o kandydacie, który ma zostać 
powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

2. Rada organów regulacyjnych udziela 
zgody na powołanie kandydata na 
stanowisko dyrektora, zgodnie z art. 10 ust. 
1 i art. 13 ust. 2. Rada podejmuje decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektor zarządza Agencją oraz przyjmuje jej opinie, zalecenia i decyzje, rada 
organów regulacyjnych powinna posiadać jasno określoną rolę przy mianowaniu dyrektora.

Poprawka 224
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
opinię o kandydacie, który ma zostać 
powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.

2. Rada organów regulacyjnych udziela 
zgody na powołanie kandydata na 
stanowisko dyrektora, zgodnie z art. 10 ust. 
1 i art. 13 ust. 2. Rada podejmuje decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektor zarządza Agencją oraz przyjmuje jej opinie, zalecenia i decyzje, rada 
organów regulacyjnych powinna posiadać jasno określoną rolę przy mianowaniu dyrektora.
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Poprawka 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada organów regulacyjnych przedkłada 
opinię o kandydacie, który ma zostać 
powołany na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 2. 
Rada podejmuje decyzję większością 
trzech czwartych głosów swoich członków.

2. Rada organów regulacyjnych proponuje 
Parlamentowi Europejskiemu listę co 
najmniej dwóch, a maksymalnie trzech 
kandydatów na stanowisko dyrektora, 
zgodnie z art. 13 ust. 2. Rada podejmuje 
decyzję większością trzech czwartych 
głosów swoich członków.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zrównoważenia uprawnień w ramach aktualnej struktury Agencji listę dwóch lub 
trzech kandydatów przedstawia rada organów regulacyjnych, a nie Komisja. Następnie 
Parlament Europejski będzie głosował w sprawie nominacji dyrektora.

Poprawka 226
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Dyrektor

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.
2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
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najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.
3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. 
Podczas dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec kadencji Komisja 
przeprowadza ocenę. W ocenie tej 
Komisja uwzględnia w szczególności:
(a) wykonywanie obowiązków przez 
Dyrektora;
(b) zadania i zobowiązania Agencji w 
nadchodzących latach.
4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji. 
5. Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu. 
6. W przypadku nieprzedłużenia kadencji 
dyrektor pełni swoje funkcje do czasu 
mianowania następcy.
7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji 
rady administracyjnej, po konsultacji z 
radą organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
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swoich członków. 
8. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać dyrektora do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków.

Or. fr

Poprawka 227
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

1. Agencją zarządza dyrektor, który działa 
zgodnie z decyzjami przyjętymi przez radę 
organów regulacyjnych. Bez uszczerbku 
dla odpowiednich uprawnień rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do Komisji, jakiegokolwiek 
rządu lub innego organu, ani ich nie 
przyjmuje.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor powinien wykonywać swoje zadania zgodnie z decyzjami przyjętymi przez radę 
organów regulacyjnych, która w sprawach dotyczących uregulowań powinna być jedynym 
organem decyzyjnym Agencji. Należy wyjaśnić, że dyrektor nie może także zwracać się o 
instrukcje do Komisji ani ich przyjmować.

Poprawka 228
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który 1. Agencją zarządza dyrektor, który działa 
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zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

zgodnie z decyzjami przyjętymi przez radę 
organów regulacyjnych. Bez uszczerbku 
dla odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor powinien wykonywać swoje zadania zgodnie z decyzjami przyjętymi przez radę 
organów regulacyjnych, która w sprawach dotyczących uregulowań powinna być jedynym 
organem decyzyjnym Agencji.

Poprawka 229
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

1. Agencją zarządza dyrektor, który działa 
zgodnie z decyzjami przyjętymi przez radę 
organów regulacyjnych. Bez uszczerbku 
dla odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor powinien wykonywać swoje zadania zgodnie z decyzjami przyjętymi przez radę 
organów regulacyjnych, która w sprawach dotyczących uregulowań powinna być jedynym 
organem decyzyjnym Agencji.
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Poprawka 230
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który 
zachowuje niezależność podczas pełnienia
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

1. Agencją zarządza dyrektor, który pełni 
swoje obowiązki zgodnie z decyzjami rady 
organów regulacyjnych. Bez uszczerbku 
dla odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektor powinien wykonywać swoje zadania zgodnie z decyzjami rady organów 
regulacyjnych, ponieważ powinna ona stanowić jedyny organ Agencji podejmujący decyzje 
w kwestiach regulacyjnych.

Poprawka 231
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

1. Agencją zarządza dyrektor, który pełni 
swoje obowiązki zgodnie z decyzjami rady 
organów regulacyjnych. Bez uszczerbku 
dla odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

Or. de



AM\716580PL.doc 31/67 PE404.630v01-00

PL

Uzasadnienie

Dyrektor powinien wykonywać swoje zadania zgodnie z decyzjami rady organów 
regulacyjnych, ponieważ powinna ona stanowić jedyny organ Agencji podejmujący decyzje 
w kwestiach regulacyjnych.

Poprawka 232
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencją zarządza dyrektor, który
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych, dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani ich nie przyjmuje.

1. Agencją zarządza dyrektor, który działa 
zgodnie z opiniami rady organów 
regulacyjnych. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich ról rady administracyjnej i 
rady organów regulacyjnych w odniesieniu 
do zadań dyrektora, dyrektor nie zwraca 
się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu 
lub innego organu, ani ich nie przyjmuje.

Or. en

Poprawka 233
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną po wydaniu zgody przez 
radę organów regulacyjnych, na 
podstawie osiągnięć, umiejętności i 
doświadczenia, z listy co najmniej trzech
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję po wystosowaniu publicznego
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.
Przed mianowaniem kandydat wybrany 
przez radę administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwą komisją Parlamentu 
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przez członków tego komitetu. Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tej komisji.

Or. en

Poprawka 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

2. Dyrektor jest powoływany przez 
Parlament Europejski na podstawie 
osiągnięć, umiejętności i doświadczenia 
istotnych dla sektora energetycznego, z 
listy co najmniej dwóch a maksymalnie 
trzech kandydatów zaproponowanych 
przez radę organów regulacyjnych po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zrównoważenia uprawnień w ramach aktualnej struktury Agencji listę dwóch lub 
trzech kandydatów przedstawia rada organów regulacyjnych, a nie Komisja. Następnie 
Parlament Europejski będzie głosował w sprawie nominacji dyrektora.

Poprawka 235
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
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umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

umiejętności i doświadczenia istotnych dla 
sektora energetycznego, z listy co najmniej 
dwóch kandydatów zaproponowanych 
przez Komisję po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
oraz po zwróceniu się o zgodę do rady 
organów regulacyjnych. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
radę administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tej komisji.

Or. en

Poprawka 236
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia w sektorze 
energetycznym, z listy co najmniej dwóch 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tej komisji.

Or. ro

Uzasadnienie

Rada organów regulacyjnych ma najlepszą możliwość sprawdzenia doświadczenia i 
umiejętności kandydatów w dziedzinie energetyki ubiegających się o stanowisko dyrektora 
Agencji.
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Poprawka 237
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu.

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć, 
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania oraz po zwróceniu się 
o zgodę do rady organów regulacyjnych. 
Przed mianowaniem kandydat wybrany 
przez radę administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tej komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze mianowania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to on kieruje Agencją.

Poprawka 238
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną na podstawie osiągnięć,
umiejętności i doświadczenia, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 

2. Dyrektor jest mianowany przez radę 
administracyjną na podstawie umiejętności 
i doświadczenia, z listy co najmniej pięciu
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania. Przed 
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zainteresowania. Przed mianowaniem 
kandydat wybrany przez radę 
administracyjną może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tej komisji.

mianowaniem kandydat wybrany przez 
radę administracyjną składa oświadczenie
przed właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i udziela odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tej komisji. 
Parlament Europejski może złożyć weto 
wobec powołania danego kandydata.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego oraz wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 239
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustępy 3 - 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat.
Podczas dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec kadencji Komisja 
przeprowadza ocenę. W ocenie tej Komisja 
uwzględnia w szczególności:

3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. 
Podczas dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec kadencji Komisja 
przeprowadza ocenę. W ocenie tej Komisja 
bierze pod uwagę w szczególności:

a) wykonywanie obowiązków przez 
Dyrektora;

a) wykonywanie obowiązków przez 
Dyrektora;

b) zadania i zobowiązania Agencji w 
nadchodzących latach. 

b) zadania i zobowiązania Agencji w 
nadchodzących latach.

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, jak również opinię 
rady organów regulacyjnych na temat tej 
oceny, może jednokrotnie przedłużyć 
kadencję dyrektora nie dłużej niż o trzy 
lata, wyłącznie w przypadkach gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami 
Agencji.

Or. en
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Poprawka 240
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

4. Parlament Europejski, po 
konsultacjach z radą organów 
regulacyjnych i radą administracyjną oraz 
uwzględniając sprawozdanie z oceny, 
może jednokrotnie przedłużyć kadencję 
dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, 
wyłącznie w przypadkach gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami 
Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski może po konsultacjach z radą organów regulacyjnych i radą 
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administracyjną jednokrotnie przedłużyć kadencję dyrektora. Przy podejmowaniu takiej 
decyzji należy również wziąć pod uwagę sprawozdanie z oceny.

Poprawka 242
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz biorąc pod uwagę 
opinię rady organów regulacyjnych po 
konsultacji z nią, a także uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skonsultować się z radą organów regulacyjnych w przypadku przedłużenia kadencji 
dyrektora lub ewentualnego jego odwołania.

Poprawka 243
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz biorąc pod uwagę 
opinię rady organów regulacyjnych po 
konsultacji z nią, a także uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
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zobowiązaniami Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skonsultować się z radą organów regulacyjnych w przypadku przedłużenia kadencji 
dyrektora.

Poprawka 244
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz po wysłuchaniu 
opinii rady organów regulacyjnych, która 
jest szczególnie brana pod uwagę, a także
uwzględniając sprawozdanie z oceny, 
może jednokrotnie przedłużyć kadencję 
dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, 
wyłącznie w przypadkach gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami 
Agencji.

Or. de

Uzasadnienie

Rada organów regulacyjnych powinna być konsultowana w kwestii przedłużenia kadencji 
dyrektora.
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Poprawka 245
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz uwzględniając 
sprawozdanie z oceny, może jednokrotnie 
przedłużyć kadencję dyrektora nie dłużej 
niż o trzy lata, wyłącznie w przypadkach 
gdy jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Agencji.

4. Rada administracyjna, działając na 
wniosek Komisji oraz po wysłuchaniu 
opinii rady organów regulacyjnych, która 
jest szczególnie brana pod uwagę, a także
uwzględniając sprawozdanie z oceny, 
może jednokrotnie przedłużyć kadencję 
dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, 
wyłącznie w przypadkach gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami 
Agencji.

Or. de

Uzasadnienie

Rada organów regulacyjnych powinna być konsultowana w kwestii przedłużenia kadencji 
dyrektora.

Poprawka 246
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

skreślony



PE404.630v01-00 40/67 AM\716580PL.doc

PL

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.

Poprawka 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji dyrektor może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

To Parlament Europejski decyduje o przedłużeniu kadencji dyrektora po konsultacjach z radą 
administracyjną i radą organów regulacyjnych.

Poprawka 248
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku nieprzedłużenia kadencji 
dyrektor pełni swoje funkcje do czasu 
mianowania następcy.

6. Dyrektor pełni swoje funkcje do czasu 
mianowania następcy.
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Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie poziomu akceptacji dla Agencji.

Poprawka 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji 
Parlamentu Europejskiego, po wyrażeniu 
zgody przez radę organów regulacyjnych. 
Parlament Europejski podejmuje tę 
decyzję większością dwóch trzecich
głosów swoich członków.

Or. en

Uzasadnienie

To Parlament Europejski decyduje o odwołaniu dyrektora po uzyskaniu zgody rady organów 
regulacyjnych. Decyzja ta zostanie podjęta tylko większością dwóch trzecich głosów.

Poprawka 250
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po wyrażeniu zgody 
przez radę organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.
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Or. en

Poprawka 251
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą
organów regulacyjnych. Rada
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po wyrażeniu zgody 
przez radę organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skonsultować się z radą organów regulacyjnych w przypadku przedłużenia kadencji 
dyrektora lub ewentualnego jego odwołania.

Poprawka 252
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po wyrażeniu zgody 
przez radę organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzany jest wymóg udzielenia zgody przez radę organów regulacyjnych przed 
mianowaniem dyrektora. Taki sam wymóg powinien obowiązywać w przypadku odwołania 
dyrektora.

Poprawka 253
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej za uprzednią zgodą rady
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uzupełnia poprawki przewidujące, że rada organów regulacyjnych musi 
wyrazić zgodę na mianowanie dyrektora. Taka sama sytuacja powinna również mieć miejsce 
w przypadku odwołania dyrektora.

Poprawka 254
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej za uprzednią zgodą rady
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 



PE404.630v01-00 44/67 AM\716580PL.doc

PL

swoich członków. swoich członków.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uzupełnia poprawki przewidujące, że rada organów regulacyjnych musi 
wyrazić zgodę na mianowanie dyrektora. Taka sama sytuacja powinna również mieć miejsce 
w przypadku odwołania dyrektora.

Poprawka 255
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po uzyskaniu zgody rady
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

Or. en

Poprawka 256
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, za zgodą rady organów 
regulacyjnych. Rada administracyjna 
podejmuje tę decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić formalną rolę rady organów regulacyjnych w procedurze odwoływania 
dyrektora, biorąc pod uwagę, że to on kieruje Agencją i przyjmuje opinie, zalecenia oraz 
decyzje Agencji.

Poprawka 257
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów. 

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprzedniej poprawki.

Poprawka 258
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 

7. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji rady 
administracyjnej, po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 



PE404.630v01-00 46/67 AM\716580PL.doc

PL

większością trzech czwartych głosów
swoich członków.

większością dwóch trzecich głosów
obecnych członków.

Or. ro

Uzasadnienie

Art. 9 ust. 4 stanowi, że rada administracyjna podejmuje decyzje większością dwóch trzecich 
głosów obecnych członków.

Poprawka 259
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać dyrektora do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. Art. 13 ust. 8 zostaje skreślony, ponieważ odpowiedzialność Agencji określona jest w art. 
11 ust. 6 (nowy).

Poprawka 260
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreślony
Zadania dyrektora

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za 
reprezentowanie Agencji i zarządzanie 
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nią.
2. Dyrektor przygotowuje prace rady 
administracyjnej. Dyrektor uczestniczy, 
bez prawa do głosu, w pracach rady 
administracyjnej.
3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
z zastrzeżeniem zgody rady organów 
regulacyjnych. 
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za 
wykonywanie rocznego programu prac 
Agencji pod kierownictwem rady organów 
regulacyjnych i pod kontrolą 
administracyjną rady administracyjnej.
5. Dyrektor podejmuje wszelkie niezbędne 
kroki, w szczególności poprzez 
przyjmowanie wewnętrznych instrukcji 
administracyjnych oraz publikowanie 
komunikatów, w celu zapewnienia 
funkcjonowania Agencji zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.
6. Każdego roku dyrektor przygotowuje 
projekt rocznego programu prac Agencji 
na nadchodzący rok i przedkłada go 
radzie organów regulacyjnych i Komisji 
do dnia 30 czerwca roku bieżącego.
7. Dyrektor sporządza preliminarz 
przychodów i wydatków Agencji zgodnie z 
art. 20 i wykonuje budżet Agencji zgodnie 
z art. 21.
8. Każdego roku dyrektor przygotowuje 
projekt sprawozdania rocznego, w tym 
rozdział poświęcony działalności 
regulacyjnej Agencji oraz rozdział 
dotyczący spraw finansowo-
administracyjnych.
9. Wobec personelu Agencji dyrektor 
wykonuje uprawnienia przewidziane 
w art. 25 ust. 3.

Or. fr
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Poprawka 261
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
z zastrzeżeniem zgody rady organów 
regulacyjnych.

3. Dyrektor wykonuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
po ich przyjęciu przez radę organów 
regulacyjnych zgodnie z art. 12 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem dyrektora powinno być wykonywanie opinii, zaleceń i, co najważniejsze, decyzji 
rady organów regulacyjnych, aby mogły one wejść rzeczywiście w życie.

Poprawka 262
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
z zastrzeżeniem zgody rady organów
regulacyjnych.

Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
które uzyskały aprobatę ze strony rady 
organów regulacyjnych,

Or. en

Poprawka 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
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decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
z zastrzeżeniem zgody rady organów 
regulacyjnych.

językowej

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem dyrektora powinno być przyjmowanie opinii, zaleceń i, co najważniejsze, 
decyzji rady organów regulacyjnych, aby mogły one wejść rzeczywiście w życie.

Poprawka 264
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
z zastrzeżeniem zgody rady organów 
regulacyjnych. 

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie kompetencji.

Poprawka 265
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, 
z zastrzeżeniem zgody rady organów 
regulacyjnych.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem dyrektora powinno być przyjmowanie opinii, zaleceń i, co najważniejsze, 
decyzji rady organów regulacyjnych, aby mogły one wejść rzeczywiście w życie.

Poprawka 266
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każdego roku dyrektor przygotowuje 
projekt rocznego programu prac Agencji na 
nadchodzący rok i przedkłada go radzie 
organów regulacyjnych i Komisji do dnia 
30 czerwca roku bieżącego.

6. Każdego roku dyrektor przygotowuje 
projekt rocznego programu prac Agencji na 
nadchodzący rok i przedkłada go, po 
przyjęciu przez radę administracyjną i 
przedłożeniu tytułem informacji radzie 
organów regulacyjnych, właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego oraz Komisji 
do dnia 30 września roku bieżącego.

Or. ro

Uzasadnienie

Program prac powinien być zatwierdzony i przyjęty przez radę administracyjną i przedłożony 
Komisji oraz właściwej komisji PE.

Poprawka 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każdego roku dyrektor przygotowuje 
projekt rocznego programu prac Agencji na 
nadchodzący rok i przedkłada go radzie 
organów regulacyjnych i Komisji do dnia 

6. Każdego roku dyrektor przygotowuje 
projekt rocznego programu prac Agencji na 
nadchodzący rok i przedkłada go radzie 
organów regulacyjnych, Parlamentowi 
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30 czerwca roku bieżącego. Europejskiemu i Komisji do dnia 30 
czerwca roku bieżącego.

Or. en

Uzasadnienie

Istotna jest demokratyczna kontrola programów prac Agencji.

Poprawka 268
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Stała grupa podmiotów rynkowych

1. Dyrektor ustanawia stałą grupę 
podmiotów rynkowych, składającą się 
z ekspertów reprezentujących odpowiednie 
podmioty rynkowe, w szczególności 
podmioty działające w obszarze 
wytwarzania, dostaw, handlu 
oraz operatorów systemów dystrybucji, 
a także ze specjalistów akademickich 
w tych dziedzinach. Dyrektor określa 
procedury dotyczące liczby członków, 
składu, sposobu powoływania członków 
oraz funkcjonowania tej grupy.
2. Grupie przewodniczy dyrektor. 
Kadencja członków grupy wynosi dwa 
i pół roku. Członkowie grupy nie mogą 
równocześnie być członkami rady 
administracyjnej ani rady organów 
regulacyjnych.
3. Przedstawiciele Komisji mogą 
uczestniczyć w obradach oraz w pracach 
grupy.
4. Grupa doradza Dyrektorowi podczas 
wykonywania przez niego zadań zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, pomagając 
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w przygotowywaniu wniosków 
dotyczących stosownych części programu 
prac Agencji, a także w zapewnianiu 
kontaktu z zainteresowanymi stronami w 
zakresie wszystkich kwestii związanych 
z programem prac.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić rozwój odpowiednich przepisów technicznych i rynkowych, podmioty rynkowe 
powinny być ściśle zaangażowane w prace Agencji.

Poprawka 269
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14b
Stała grupa konsumentów

1. Dyrektor ustanawia stałą grupę 
konsumentów, składającą się 
z przedstawicieli konsumentów. Dyrektor 
określa procedury dotyczące liczby 
członków, składu, sposobu powoływania 
członków oraz funkcjonowania tej grupy.
2. Grupie przewodniczy dyrektor. 
Kadencja członków grupy wynosi dwa 
i pół roku. Członkowie grupy nie mogą 
równocześnie być członkami rady 
administracyjnej ani rady organów 
regulacyjnych.
3. Przedstawiciele Komisji mogą 
uczestniczyć w obradach oraz w pracach 
grupy.
4. Grupa doradza Dyrektorowi podczas 
wykonywania przez niego zadań zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, pomagając 
w przygotowywaniu wniosku dotyczącego 
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stosownych części programu prac Agencji, 
a także w zapewnianiu kontaktu 
z konsumentami w zakresie wszystkich 
kwestii związanych z programem prac. 
Grupa gwarantuje właściwą ochronę 
interesów konsumentów na szczeblu 
europejskim oraz odpowiada za 
doradzanie organizacjom konsumentów, 
a także ich informowanie 
i reprezentowanie. Grupa pomaga Komisji 
oraz krajowym agencjom regulacyjnym 
monitorować skuteczność środków 
mających na celu rozwiązanie problemu 
ubóstwa energetycznego oraz kwestii 
stosowania systemu taryf w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować ochronę interesów konsumentów, przedstawiciele konsumentów powinni 
być ściśle zaangażowani w prace Agencji. Stała grupa konsumentów i stała grupa podmiotów 
rynkowych powinny stanowić dwie odrębne grupy, aby zagwarantować, że zarówno 
konsumenci, jak i podmioty rynkowe będą reprezentowani.

Poprawka 270
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja odwoławcza składa się z
sześciu członków i sześciu zastępców 
członków wybranych spośród obecnego 
lub byłego personelu wyższego szczebla 
krajowych organów regulacyjnych, 
organów ochrony konkurencji lub innych 
instytucji krajowych lub wspólnotowych 
posiadających odpowiednie doświadczenie 
w sektorze energetycznym. Komisja 
odwoławcza wyznacza przewodniczącego.
Decyzje komisji odwoławczej zapadają 

1. Komisja odwoławcza składa się z
czterech członków i czterech zastępców 
członków z różnych państw 
członkowskich, wybranych spośród 
obecnego lub byłego personelu wyższego 
szczebla krajowych organów 
regulacyjnych, organów ochrony 
konkurencji lub innych instytucji 
krajowych lub wspólnotowych 
posiadających odpowiednie doświadczenie 
w sektorze energetycznym. Komisja 
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kwalifikowaną większością głosów co 
najmniej czterech z sześciu jej członków.
Komisja odwoławcza jest zwoływana w 
razie potrzeby.

odwoławcza wyznacza przewodniczącego.
Decyzje komisji odwoławczej zapadają 
kwalifikowaną większością głosów co 
najmniej trzech z czterech jej członków.
Komisja odwoławcza jest zwoływana w 
razie potrzeby.

Or. ro

Uzasadnienie

Aby komisja odwoławcza mogła realizować zadania i obowiązki określone w rozporządzeniu, 
w jej skład musi wchodzić optymalna liczba członków. Ośmiu członków (czterech pełnych 
członków i czterech zastępców) powinno pochodzić z różnych państw członkowskich, tak aby 
zapewnić zrównoważoną reprezentację państw członkowskich i maksimum przejrzystości.

Poprawka 271
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
zgodny wniosek Rady i Komisji 
powoływani przez radę administracyjną, po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania i po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.
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Poprawka 272
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie komisji odwoławczej są na
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

2. Członkowie komisji odwoławczej są 
w oparciu o wniosek Komisji 
i Parlamentu Europejskiego powoływani 
przez radę administracyjną, po 
wystosowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania i po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 9 ust. 1 Parlament powinien również mieć udział w powoływaniu 
komisji odwoławczej.

Poprawka 273
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez
Parlament Europejski, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z Siecią organów 
regulacyjnych.

Or. fr
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Poprawka 274
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.

2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
publicznego zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania i po konsultacji z radą 
organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie ciągłości punkt preambuły powinien przewidywać możliwość częściowej zmiany 
składu komisji odwoławczej przy powoływaniu lub odnawianiu mandatu jej członków.

Poprawka 275
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa pięć lat Mandat ten jest 
odnawialny. Członkowie komisji 
odwoławczej podejmują decyzje w sposób 
niezależny; nie są związani żadnymi 
instrukcjami. Nie wolno im pełnić żadnych 
innych funkcji w Agencji, w radzie 
administracyjnej ani w radzie organów 
regulacyjnych. Członka komisji 
odwoławczej nie można odwołać ze 
stanowiska w czasie trwania kadencji, 
chyba że został uznany za winnego 
poważnego uchybienia, a rada 
administracyjna, po uzyskaniu opinii rady 
organów regulacyjnych, podejmie decyzję 

3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa pięć lat. Mandat ten jest 
odnawialny. Członkowie komisji 
odwoławczej podejmują decyzje w sposób 
niezależny; nie są związani żadnymi 
instrukcjami.
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o jego odwołaniu.

Or. fr

Poprawka 276
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa pięć lat Mandat ten jest 
odnawialny. Członkowie komisji 
odwoławczej podejmują decyzje w sposób 
niezależny; nie są związani żadnymi 
instrukcjami. Nie wolno im pełnić żadnych 
innych funkcji w Agencji, w radzie 
administracyjnej ani w radzie organów 
regulacyjnych. Członka komisji 
odwoławczej nie można odwołać ze 
stanowiska w czasie trwania kadencji, 
chyba że został uznany za winnego 
poważnego uchybienia, a rada 
administracyjna, po uzyskaniu opinii rady 
organów regulacyjnych, podejmie decyzję 
o jego odwołaniu.

3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa sześć lat Członkowie 
komisji odwoławczej podejmują decyzje w 
sposób niezależny; nie są związani 
żadnymi instrukcjami. Nie wolno im pełnić 
żadnych innych funkcji w Agencji, w 
radzie administracyjnej ani w radzie 
organów regulacyjnych. Członka komisji 
odwoławczej nie można odwołać ze 
stanowiska w czasie trwania kadencji, 
chyba że został uznany za winnego 
poważnego uchybienia, a rada 
administracyjna, po uzyskaniu opinii rady 
organów regulacyjnych, podejmie decyzję 
o jego odwołaniu.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie niezależności Agencji.
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Poprawka 277
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy Agencja uchyla się 
od podjęcia decyzji, postępowanie o 
zaniechanie działania może zostać 
wniesione do Sądu Pierwszej Instancji lub 
Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z 
art. 232 Traktatu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 278
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja zobowiązana jest do podjęcia 
niezbędnych środków w celu wykonania 
orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji lub 
Trybunału Sprawiedliwości.

3. Sieć organów regulacyjnych
zobowiązana jest do podjęcia niezbędnych 
środków w celu wykonania orzeczenia 
Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału 
Sprawiedliwości.

Or. fr

Poprawka 279
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ewentualne dobrowolne wkłady 
wnoszone przez państwa członkowskie lub 
organy regulacyjne państw 

skreślony
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członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić lit. c), aby zagwarantować rzeczywistą przejrzystość i niezależność Agencji.

Poprawka 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ewentualne dobrowolne wkłady 
wnoszone przez państwa członkowskie lub
organy regulacyjne państw członkowskich;

(c) środki zgromadzone przez krajowe
organy regulacyjne na rzecz ich 
współpracy na szczeblu UE;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania całkowitej autonomii i niezależności Agencji należy zagwarantować 
autonomiczny budżet. W związku z tym trzeba unikać sytuacji, w której wkład państw 
członkowskich byłby zróżnicowany i dobrowolny.

Poprawka 281
Lena Ek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ewentualne dobrowolne wkłady 
wnoszone przez państwa członkowskie lub 
organy regulacyjne państw członkowskich;

(c) ewentualne dobrowolne wkłady 
wnoszone przez państwa członkowskie lub 
organy regulacyjne państw członkowskich, 
zgodnie z art. 10 ust. 6;

Or. en
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Uzasadnienie

W interesie ciągłości punkt preambuły powinien przewidywać możliwość częściowej zmiany 
składu komisji odwoławczej przy powoływaniu lub odnawianiu mandatu jej członków.

Poprawka 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wszelkie proponowane alternatywne 
metody finansowania, szczególnie poprzez 
opłaty za przesył energii elektrycznej 
i gazu;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania całkowitej autonomii i niezależności Agencji należy jej 
zagwarantować autonomiczny budżet. Dzięki temu Agencja powinna mieć możliwość 
znalezienia alternatywnych źródeł finansowania.

Poprawka 283
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego 
roku dyrektor przedstawia wstępny projekt 
budżetu dotyczący wydatków 
operacyjnych i programu prac 
przewidzianych na nadchodzący rok 
budżetowy i przekazuje go radzie 
administracyjnej, razem z wykazem etatów 
tymczasowych. Na podstawie projektu 
przygotowanego przez dyrektora rada 
administracyjna opracowuje co roku 

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego 
roku dyrektor przedstawia wstępny projekt 
budżetu dotyczący wydatków 
operacyjnych i programu prac 
przewidzianych na nadchodzący rok 
budżetowy i przekazuje go radzie 
administracyjnej Sieci, razem z wykazem 
etatów tymczasowych. Na podstawie 
projektu przygotowanego przez dyrektora 
rada administracyjna opracowuje co roku 
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preliminarz przychodów i wydatków
Agencji na następny rok budżetowy. 
Preliminarz, w tym projekt planu 
zatrudnienia, jest przekazywany przez radę 
administracyjną Komisji najpóźniej do 
dnia 31 marca. Przed przyjęciem 
preliminarza projekt przygotowany przez 
dyrektora jest przekazywany do rady 
organów regulacyjnych, która może 
wydać opinię w sprawie tego projektu.

preliminarz przychodów i wydatków na 
następny rok budżetowy. Preliminarz, w 
tym projekt planu zatrudnienia, jest 
przekazywany przez radę administracyjną 
Komisji najpóźniej do dnia 31 marca.

Or. fr

Poprawka 284
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Władza budżetowa przyjmuje plan 
zatrudnienia dla Agencji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 285
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Personel

1. Do pracowników Agencji mają 
zastosowanie: regulamin pracowniczy 
urzędników Wspólnot Europejskich, 
warunki zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich oraz 
zasady przyjęte wspólnie przez instytucje 
Wspólnot Europejskich w celach 
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stosowania tego regulaminu 
pracowniczego i warunków zatrudnienia.
2. Rada administracyjna, w porozumieniu 
z Komisją, przyjmuje niezbędne przepisy 
wykonawcze, zgodnie z postanowieniami 
art. 110 regulaminu pracowniczego 
urzędników Wspólnot Europejskich.
3. Wobec swoich pracowników Agencja 
korzysta z uprawnień przyznanych 
organowi mianującemu na mocy 
regulaminu pracowniczego urzędników 
Wspólnot Europejskich oraz organowi 
upoważnionemu do zawierania umów na 
mocy warunków zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich.
4. Rada administracyjna może przyjąć 
postanowienia umożliwiające 
zatrudnianie przez Agencję
oddelegowanych ekspertów krajowych z 
państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 286
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do pracowników Agencji mają 
zastosowanie: regulamin pracowniczy 
urzędników Wspólnot Europejskich, 
warunki zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich oraz zasady 
przyjęte wspólnie przez instytucje 
Wspólnot Europejskich w celach 
stosowania tego regulaminu 
pracowniczego i warunków zatrudnienia.

1. Do pracowników Agencji mają 
zastosowanie: regulamin pracowniczy 
urzędników Wspólnot Europejskich, 
warunki zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich oraz zasady 
przyjęte wspólnie przez instytucje 
Wspólnot Europejskich w celach 
stosowania tego regulaminu 
pracowniczego i warunków zatrudnienia. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 stosowanie 
regulaminu pracowniczego nie zagraża 
wyłącznym uprawnieniom rady 
administracyjnej i rady organów 
regulacyjnych w zakresie instrukcji dla 
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dyrektora.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 13 ust. 1 należy wyjaśnić, że stosowanie regulaminu 
pracowniczego nie może wpływać na niezależność dyrektora od Komisji.

Poprawka 287
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osobista odpowiedzialność finansowa 
oraz odpowiedzialność dyscyplinarna 
pracowników Agencji wobec Agencji jest 
regulowana przez odpowiednie zapisy 
mające zastosowanie do pracowników 
Agencji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rada administracyjna, rada organów 
regulacyjnych oraz komisja odwoławcza 
publikują na stronie internetowej Agencji 
przynajmniej porządek obrad, dokumenty 
bazowe oraz protokoły wszystkich 
odpowiednich posiedzeń.

Or. en
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Uzasadnienie

Porządek obrad oraz protokoły posiedzeń wszystkich ww. organów powinny być publikowane 
na stronie internetowej Agencji w odpowiednim terminie. Członkowie rad lub komisji powinni 
mieć prawo publikacji opinii odrębnych.

Poprawka 289
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Udział krajów trzecich

Agencja jest otwarta na udział państw 
niebędących członkami Unii Europejskiej, 
które zawarły ze Wspólnotą umowy 
dotyczące takiego udziału. W 
odpowiednich postanowieniach tych 
umów określone zostaną, w szczególności, 
charakter, zakres i aspekty proceduralne 
udziału tych państw w pracy Agencji, w
tym przepisy dotyczące wkładu 
finansowego i pracowników.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie zadań do rynku wewnętrznego UE.

Poprawka 290
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
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Ocena
1. Działalność Agencji jest oceniana przez 
Komisję. Ocena ta obejmuje wyniki 
osiągnięte przez Agencję i jej metody 
pracy, zgodnie z celem, mandatem i 
zadaniami Agencji określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu oraz w jej 
rocznych programach prac.
2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej cztery lata po objęciu 
stanowiska przez pierwszego dyrektora 
Agencji. Komisja przedstawia kolejne 
raporty z oceny co najmniej raz na pięć 
lat.

Or. fr

Poprawka 291
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej cztery lata po objęciu 
stanowiska przez pierwszego dyrektora 
Agencji. Komisja przedstawia kolejne 
raporty z oceny co najmniej raz na pięć lat.

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej cztery lata po objęciu 
stanowiska przez pierwszego dyrektora 
Agencji. Komisja przedstawia kolejne 
raporty z oceny raz na pięć lat, składając 
również po dwóch i pół roku 
średniookresowe sprawozdanie 
z działalności.

Or. lt
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Poprawka 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej cztery lata po objęciu 
stanowiska przez pierwszego dyrektora 
Agencji. Komisja przedstawia kolejne 
raporty z oceny co najmniej raz na pięć lat.

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej trzy lata po objęciu stanowiska 
przez pierwszego dyrektora Agencji. 
Komisja przedstawia kolejne raporty z 
oceny co najmniej raz na trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena nowej Agencji powinna mieć miejsce w krótszych odstępach czasu.

Poprawka 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej cztery lata po objęciu 
stanowiska przez pierwszego dyrektora 
Agencji. Komisja przedstawia kolejne 
raporty z oceny co najmniej raz na pięć lat.

2. Pierwsze sprawozdanie z oceny zostanie 
przedstawione przez Komisję 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej dwa lata po objęciu stanowiska 
przez pierwszego dyrektora Agencji. 
Komisja przedstawia kolejne raporty z 
oceny co najmniej raz na trzy lata.

Or. de

Uzasadnienie

Wcześniejsza ocena pracy Agencji ma sens.
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Poprawka 294
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wejście w życie i środki przejściowe Wejście w życie, środki przejściowe i 
wygaśnięcie

Or. de

Uzasadnienie

Określenie terminu ma za zadanie zapewnić uwzględnienie rozwoju rynku wewnętrznego 
energii.

Poprawka 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie wygasa 
z dniem 1 stycznia 2015 r.

Or. de

Uzasadnienie

Mandat Agencji powinien być z zasady ograniczony w czasie. Odpowiada to zasadzie 
lepszego stanowienia prawa. Komisja powinna uzasadnić ewentualną konieczność 
przedłużenia mandatu w specjalnym wniosku.
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