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RÖVID INDOKOLÁS

A nemzeti energiaszabályozók európai koordináló ügynökségének létrehozására irányuló 
bizottsági javaslat a legjobbkor született meg. A javaslat egyben logikus folyománya az 
európai energiaügyi eszözök elmúlt néhány éves fejlődésének.

A 27 európai tagállamban eredetileg általában köztulajdonban lévő, gyakorlatilag nemzeti 
vagy regionális monopolhelyzetet élvező vállalatok látták el az energia- és gázszolgáltatást. 
Ezek azonban már régóta kölcsönösen adnak el egymásnak energiát. Ezért meg kellett 
határozni az ilyen vállalatok és a piacon megjelenő új szereplők közötti egészséges verseny 
szabályait. Fokozatosan az az elmélet került előtérbe, amelynek értelmében szétválasztották 
egyrészt a két energiaszállító hálózatot (villamos áram és gáz), másrészt pedig a számos 
energiatermelő és -elosztó vállalatot. Ez az elkülönülés hivatott biztosítani a szállítási 
rendszer semlegességét a sokféle termelő iránt. E rendelet nem foglalkozik a szétválasztás 
módjaival (a tőke szétválasztásával vagy anélkül). A Bizottság ugyanígy azt is hangsúlyozza, 
hogy a szétválasztásnak mindenképpen meg kell történnie, függetlenül attól, hogy a szállítók 
és a termelő/elosztó vállalatok magán- vagy köztulajdonban vannak-e.

A fejlődés eredménye az lesz, hogy az európai nemzeti szállítási rendszerek – mint amilyenek 
a közutak, a kikötők és a repterek – természetes monopóliumokká alakulnak, amelyeken 
keresztül egymással versenyben álló több ezer vállalat teherautói, hajói és repülőgépei 
közlekednek. A Bizottság ezen túlmenően azt is hangsúlyozza, hogy a gáztárolási kapacitások 
egy részét integrálni kell az európai közvagyonnak számító szállítási rendszerbe.  

Ezek ismeretében három probléma merül fel:

- Garantálni kell valamennyi termelő szabad hozzáférését a szállítási rendszerhez, teljes 
átláthatóság mellett, a méret és a nemzetiség alapján megvalósuló diszkriminációtól mentesen 
(egészen az egy szélerőművet birtokló kistermelőtől a több nukleáris erőművet működtető 
nagytermelőig).

- Az Európai Unió energiapolitikájának megfelelően szabályozni kell az energiapiacot (az 
energiapolitika ebben az értelemben kiterjed a társadalmi és regionális integrációra, a 
környezetvédelemre, és különösen a klímaváltozásra is).

- Meg kell valósítani a rendszerek európai szinten történő tényleges fizikai összeköttetését és 
a műszaki szabványok harmonizálását, illetve a rendszerek megnyitását harmadik országok, 
például a gázszállítók (Oroszország) vagy villamosáram-továbbítók (Svájc) számára.

Az összekapcsolás és harmonizáció szükségessége indokolja egy, a nemzeti szabályozók 
tevékenységét koordináló szerv létrehozását.

Az ily módon összekapcsolt nemzeti szállítási hálózatok és az ügynökség által koordinált 
szabályozók rendszere biztosítaná az energiaszektor tényleges közszolgáltatási jellegét, amely 
az európai szintű együttűködésre épülne. 



PE400.565v01-00 4/13 PA\705322HU.doc

HU

Az előadó kedvezően értékeli a Bizottság javaslatait. Két szempontból azonban pontosításra 
van szükség.

Először is az Ügynökség jogkörét illetően.

A Bizottság, egyébként indokoltan, elveti azt a lehetőséget, hogy a szerződéseket kelljen 
módosítani az Ügynökség kényszerítő jogkörrel történő felruházása érdekében. Elismeri azt 
is, hogy sem technikai eszközei, sem személyzeti erőforrásai nem teszik lehetővé e munka 
elvégzését. Ezért elsősorban konzultatív ügynökséget javasol, amely magára a Bizottságra 
hagyná a döntési jogkört és az esetleges szankciók kiszabását.

Az előadó úgy véli, kellő számú jogalap létezik az ügynökség jogkörének a belső piacra és a 
piaci erőfölénnyel való visszaélés eseteire való kiterjesztésére, meghagyva ugyanakkor a 
Bizottság jogkörét a büntetések kiszabására. Annak felügyelete azonban, hogy a nemzeti 
szabályozók politikája megfelel-e az Unió energiapolitikájának, a jelenlegi helyzetben csak 
nem kötelező vélemények révén végezhető.

Másodsorban az Ügynökség felelősségét illetően.

Az ügynökség piaci hitelessége megköveteli, hogy teljes mértékékben független legyen 
azoktól a szereplőktől, amelyek viselkedését szabályozni hivatott, legyen szó akár az 
energiaszállítókról, akár az energiatermelőktől és -elosztóktól. A magán- és köztulajdonban 
lévő piaci szereplők felett döntési jogkörrel bíró ügynökség legitimitásának a demokratikus 
felelősségen kell alapulnia.

Az ügynökség közvetlen (az Európai Bizottság közvetítése nélküli) beavatkozási 
kapacitásának növelését javasolva az előadó célja az volt, hogy a kiterjedt jogkört 
ellensúlyozza a Parlament és a Tanács előtti kiterjedt demokratikus felelősség. Az ügynökség 
tehát csak a szerződésekkel és a másodlagos joggal összhangban tevékenykedhet, illetve 
döntéseiért és véleményeiért felelősséggel tartozik az őt felhatalmazó európai jogalkotó 
intézményeknek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi  Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(6) preambulumbekezdés

(6) Az Ügynökségnek indokolt biztosítania, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok
kellően összehangoltan lássák el a 

(6) Az Ügynökségnek indokolt biztosítania, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
kellően összehangoltan lássák el a 
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2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv szerinti nemzeti szintű szabályozási 
feladataikat, és hogy ezek szükség esetén 
közösségi szinten kiegészüljenek. E cél 
megköveteli, hogy biztosítva legyen az 
Ügynökség függetlensége, műszaki és 
szabályozói jogköre, átláthatósága és 
hatékonysága.

2003/54/EK irányelv és a 2003/55/EK 
irányelv szerinti nemzeti szintű szabályozási 
feladataikat, és hogy ezek szükség esetén 
közösségi szinten kiegészüljenek. E cél 
megköveteli, hogy biztosítva legyen az 
Ügynökség magán- vagy köztulajdonban 
lévő energiaszállítóktól, -elosztóktól és -
termelőktől való függetlensége,
tevékenységének közösségi joggal való 
összhangja, műszaki és szabályozói jogköre, 
átláthatósága és hatékonysága.

Indokolás

A módosítás célja, hogy pontosítsa az Ügynökség függetlenségét: függetlennek kell lennie a 
szabályozni hivatott szereplőktől, illetve demokratikus felelősséggel kell tartoznia a közösségi 
jog és az uniós intézmények felé.

Módosítás: 2
(9) preambulumbekezdés

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik a 
nemzeti szabályozó hatóságokra, indokolt a 
Bizottság felé tanácsadói szerepet betöltenie 
a piacszabályozási kérdésekben. Indokolt 
továbbá előírni, hogy az Ügynökség 
tájékoztassa a Bizottságot, ha azt tapasztalja, 
hogy az átvitelirendszer-, illetőleg a 
szállításirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködés nem hozza meg az elvárt 
eredményeket, vagy hogy egy nemzeti 
hatóság, miután az iránymutatásokkal 
ellentétes határozatot hozott, nem hajlandó 
eleget tenni az Ügynökség véleményében 
foglaltaknak.

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik a 
nemzeti szabályozó hatóságokra, indokolt az 
Európai Parlament. a Tanács és a Bizottság 
felé tanácsadói szerepet betöltenie a 
piacszabályozási kérdésekben. Indokolt 
továbbá előírni, hogy az Ügynökség 
tájékoztassa a Bizottságot, ha azt tapasztalja, 
hogy az átvitelirendszer-, illetőleg a 
szállításirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködés nem hozza meg az elvárt 
eredményeket, vagy hogy egy nemzeti 
hatóság, miután az iránymutatásokkal 
ellentétes határozatot hozott, nem hajlandó 
eleget tenni az Ügynökség véleményében 
foglaltaknak.

Indokolás

A módosítás célja az Ügynökség uniós jogalkotó szervek felé fennálló kötelezettségeinek 
kiterjesztése. Az Ügynökség azonban csak értesíteni köteles a végrehajtó szervet (a 
Bizottságot).

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés
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(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem
kötelező erejű iránymutatások 
kibocsátásával segíthesse a nemzeti 
hatóságokat a helyes gyakorlati megoldások 
megosztásában.

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem 
kötelező erejű iránymutatások 
kibocsátásával segíthesse a nemzeti 
hatóságokat a közösségi szabályozás által 
meghatározott energiapolitika végrehajtása 
terén alkalmazott helyes gyakorlati 
megoldások megosztásában.

Indokolás

A módosítás emlékeztet rá, hogy az Unió jogalkotó intézményei határozzák meg az 
energiapolitika célkitűzéseit, amelyek elérése érdekében meg kell osztani a helyes gyakorlati 
megoldásokat.

Módosítás: 4
(13) preambulumbekezdés

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő 
hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási 
feladatait hatékonyan és mindenekelőtt 
függetlenül végezhesse. A szabályozó 
hatóságok függetlensége nemcsak hogy a jó 
vezetés alapelvei közé tartozik, de a piaci 
bizalom fenntartásához is elengedhetetlen. 
Miként országos szinten, az Ügynökségen 
belül a szabályozók tanácsával szemben is 
követelmény tehát, hogy minden piaci 
érdektől függetlenül járjon el, és ne kérjen 
vagy fogadjon el utasítást sem kormánytól, 
sem a magán- vagy a közszektorból.

(13) Az Ügynökséget indokolt kellő 
hatáskörrel felruházni, hogy szabályozási 
feladatait hatékonyan és mindenekelőtt 
függetlenül végezhesse. A szabályozó 
hatóságok magán- vagy köztulajdonban 
lévő energiaszállítóktól, -elosztóktól és -
termelőktől való függetlensége nemcsak 
hogy a jó vezetés alapelvei közé tartozik, de 
a piaci bizalom fenntartásához is 
elengedhetetlen. Miként országos szinten, az 
Ügynökségen belül a szabályozók tanácsával 
szemben is követelmény tehát, hogy minden 
piaci érdektől függetlenül járjon el, és ne 
kérjen vagy fogadjon el utasítást sem 
kormánytól, sem a magán- vagy a 
közszektorból, valamint vegye figyelembe 
az energiapolitikával, a környezetvédelmi 
politikával, a belső piaci politikával és a 
versenypolitikával kapcsolatos közösségi 
szabályozást, beszámolva határozatairól és 
javaslatairól az Unió hatóságainak..

Indokolás

A módosítás célja, hogy pontosítsa az Ügynökség függetlenségét: függetlennek kell lennie a 
szabályozni hivatott szereplőktől, illetve demokratikus felelősséggel kell tartoznia a közösségi 
jog és az uniós intézmények felé.

Pontosítja az Ügynökség demokratikus felelősségét.
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Módosítás: 5
(14) preambulumbekezdés

(14) Az eljárás gazdaságossága érdekében 
célszerű, hogy az Ügynökség döntéshozatali 
hatáskörébe tartozó kérdésekben az érintett 
felek az Ügynökségen belül működő, de 
annak igazgatással és piacszabályozással 
foglalkozó szerveitől független fellebbezési 
tanácshoz fordulhassanak jogorvoslatért.

(14) Az eljárás gazdaságossága érdekében 
célszerű, hogy az Ügynökség döntéshozatali 
hatáskörébe tartozó kérdésekben az érintett 
felek, az Európai Közösségek Bírósága 
előtti jogorvoslat jogának sérelme nélkül az
Ügynökségen belül működő, de annak 
igazgatással és piacszabályozással 
foglalkozó szerveitől független fellebbezési 
tanácshoz fordulhassanak elsőfokú
jogorvoslatért.

Indokolás

Pontosítja az Ügynökség határozataival szembeni fellebbezési jogot.

Módosítás: 6
(17) preambulumbekezdés

(17) Az Ügynökségnek indokolt alkalmaznia 
a közösségi szerveknél tárolt iratokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó általános 
szabályokat. Az ügyvezető tanácsnak 
indokolt gyakorlati intézkedéseket 
kialakítania a gazdaságilag kényes adatok és 
a személyes adatok védelmére.

(17) Az Ügynökségnek indokolt alkalmaznia 
a közösségi szerveknél tárolt iratokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó általános 
szabályokat, és különösen az Aarhusi 
Egyezményt. Az ügyvezető tanácsnak 
indokolt gyakorlati intézkedéseket 
kialakítania a gazdaságilag kényes adatok és 
a személyes adatok védelmére.

Indokolás

Megerősíti az Aarhusi Egyezmény kötelező jellegét (különösen a környezeti hatástanulmányok 
átláthatóságát) az Unió valamennyi intézményére, köztük az Ügynökségre nézve is.

Módosítás: 7
4. cikk (c) pont

(c) a Bizottságnak címzett véleményeket és 
ajánlásokat bocsáthat ki;

(c) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
a Bizottságnak, az energiaszállítóknak, -
elosztóknak és -termelőknek, valamint a 
fogyasztóknak címzett véleményeket és 
ajánlásokat bocsáthat ki;
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Indokolás

Kiterjeszti az Ügynökség feladatait a civil társadalom intézményeinek való tanácsadás terén.

Módosítás: 8
4. cikk (d) pont

(d) a 7. és a 8. cikkben meghatározott 
esetekben egyedi határozatokat hozhat.

(d) a 6., a 7. és a 8. cikkben meghatározott 
esetekben egyedi határozatokat hozhat.

Indokolás

A 6. cikkben szereplő határozathozatali jog kiterjesztéséhez kapcsolódik.

Módosítás: 9
5. cikk

Az Ügynökség – a Bizottság felkérésére 
vagy saját kezdeményezéséből – véleményt 
terjeszthet a Bizottság elé minden olyan 
kérdésben, amely összefügg létrejöttének 
céljával.

Az Ügynökség – az Európai Parlament, a
Tanács vagy a Bizottság felkérésére vagy 
saját kezdeményezéséből – véleményt 
terjeszthet ezen intézmények elé minden 
olyan kérdésben, amely összefügg 
létrejöttének céljával.

Indokolás

Kiterjeszti az Ügynökség feladatait az európai jogalkotónak való tanácsadás terén.

Módosítás: 10
6. cikk 4. bekezdés

4. Az Ügynökség kellő indokolással ellátott 
véleményt terjeszt a Bizottság elé, ha úgy 
ítéli meg, hogy az éves munkaprogram vagy 
a tíz évre szóló beruházási terv tervezete, 
amelyet az 1228/2003/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésével és az 
1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban hozzá 
benyújtottak, nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

4. Az Ügynökség kellő indokolással ellátott 
véleményt terjeszt a Bizottság elé, ha úgy 
ítéli meg, hogy az éves munkaprogram vagy 
a tíz évre szóló beruházási terv tervezete, 
amelyet az 1228/2003/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésével és az 
1775/2005/EK rendelet 2d. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban hozzá 
benyújtottak, nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését, vagy 
a közösségi szabályozás által kijelölt 
energiapolitikának való megfelelést.
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Indokolás

Emlékeztet az Ügynökség tevékenységének jogalkotási keretére.

Módosítás: 11
6. cikk 5. bekezdés

5. Az Ügynökség az 1228/2003/EK rendelet 
2e. cikkének (2) bekezdésével és az 
1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének (2)
bekezdésével összhangban kellő 
indokolással ellátott véleményt terjeszt a
Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy a 
műszaki, illetve a piaci előírások nem 
biztosítják a megkülönböztetésmentességet, 
a tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését, hogy a műszaki vagy a piaci 
előírásokat nem fogadták el ésszerű határidő 
alatt, vagy hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők nem alkalmazzák a műszaki 
vagy a piaci előírások valamelyikét.

5. Az Ügynökség a Bizottság hatáskörének 
átruházása révén, illetve az 1228/2003/EK 
rendelet 2e. cikkének (2) bekezdésével és az 
1775/2005/EK rendelet 2e. cikkének (2)
bekezdésében szereplő meghatározások 
alapján felfüggesztő hatályú határozatot 
hozhat és büntetés kiszabását javasolhatja a
Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a 
műszaki, illetve a piaci előírások nem 
biztosítják a megkülönböztetésmentességet, 
a tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését, hogy a műszaki vagy a piaci 
előírásokat nem fogadták el ésszerű határidő 
alatt, vagy hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők nem alkalmazzák a műszaki 
vagy a piaci előírások valamelyikét.

Indokolás

Rögzíti a jogalapot és az Ügynökség felfüggesztési hatáskörét a versenyjog és a belső piac 
terén. Nyilvánvaló jogalap híján azonban a Bizottságnak tartja fenn a büntetéskiszabás jogát.

Módosítás: 12
7. cikk 2. bekezdés

2. Az Ügynökség – saját 
munkaprogramjával összhangban vagy a 
Bizottság kérésére – nem kötelező erejű
iránymutatásokat fogadhat el, hogy a 
szabályozó hatóságokat és a piaci 
szereplőket segítse a helyes gyakorlat 
egymással való megosztásában.

2. Az Ügynökség – saját 
munkaprogramjával összhangban vagy a 
Bizottság kérésére – iránymutatásokat 
fogadhat el, hogy a szabályozó hatóságokat 
és a piaci szereplőket segítse a helyes 
gyakorlat egymással való megosztásában. Az 
iránymutatások kötelező erejűek, 
amennyiben a piaci erőfölénnyel való 
visszaélésre, a termelők és elosztók 
hálózathoz való hozzáférésére és a 
diszkrimináció tilalmára vonatkoznak; nem 
kötelező erejűek, amennyiben az 
energiapiac egyensúlyára (a termelés 
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növelésével vagy a termelési technológia 
módosításával), az energiatakarékosságra, 
az üvegházhatású gázokra vagy az Unió 
energetikai hatékonyságának javítására 
irányulnak, a közösségi szabályozás által 
kijelölt energiapolitikának megfelelően.

Indokolás

Világos különbséget tesz az Ügynökség határozatainak kötelező erejét illetően: kötelező 
érvényűek a határozatok azokon a területeken, ahol az elsődleges, másodlagos vagy 
értelmezett közösségi jog világosan rendelkezik erről, illetve nem kötelező érvényűek az Unió 
politikájának végrehajtásával kapcsolatos véleményei azokon a területeken, ahol a legjobb 
politikák még vita tárgyát képezik.

Módosítás: 13
7. cikk 4. bekezdés

4. Az Ügynökség – bármely szabályozó 
hatóság vagy a Bizottság kérésére –
véleményt bocsáthat ki arról, hogy egy 
szabályozó hatóság a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet, illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 
szerinti iránymutatásoknak megfelelő 
határozatot hozott-e.

4. Az Ügynökség – bármely szabályozó 
hatóság vagy a Bizottság kérésére –
véleményt bocsáthat ki arról, hogy egy 
szabályozó hatóság a 2003/54/EK irányelv, a 
2003/55/EK irányelv, az 1228/2003/EK 
rendelet, az 1775/2005/EK rendelet, 
valamint az Unió energiapolitikáját kijelölő 
közösségi szabályozás szerinti 
iránymutatásoknak megfelelő határozatot 
hozott-e.

Indokolás

Kiterjeszti az Ügynökség demokratikus felelősségét az Unió energiával kapcsolatos jogának 
fejlődésének figyelembe vételére.

Módosítás: 14
9. cikk 1. bekezdés

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból áll. 
Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a Tanács
nevez ki. A tagok megbízatása öt évre szól, 
és egyszer megújítható.

1. Az ügyvezető tanács tizenkét tagból áll, 
akik közül hatot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács jelöltjei közül választanak ki. A 
tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható.
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Indokolás

Kiterjeszti az ügyvezető tanács tagjainak jelölési rendjét.

Módosítás: 15
10. cikk 10. bekezdés

10. Az ügyvezető tanács elfogadja, majd az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek legkésőbb június 15-ig 
továbbítja a 14. cikk (8) bekezdésben 
említett éves jelentést az Ügynökség 
tevékenységéről. A jelentésben a 
szabályozók tanácsa által jóváhagyott külön 
szakaszban kell kitérni az Ügynökség 
tárgyévi szabályozási tevékenységeire.

10. Az ügyvezető tanács elfogadja, majd az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek legkésőbb április 15-ig 
továbbítja a 14. cikk (8) bekezdésben 
említett éves jelentést az Ügynökség 
tevékenységéről. A jelentésben a 
szabályozók tanácsa által jóváhagyott külön 
szakaszban kell kitérni az Ügynökség 
tárgyévi szabályozási tevékenységeire. Ez az 
öt intézmény hoz döntést arról, hogy 
megadja-e a mentesítést az Ügynökségnek 
az Unió energiapolitikájának, belső piaci 
politikájának és versenypolitikájának 
végrehajtása tekintetében. A Parlament a 
10. cikk 4. bekezdése szerinti 
munkaprogram kapcsán ajánlásokat 
fogalmaz meg. 

Indokolás

Pontosítja, hogy az uniós hatóságok milyen választ adnak az Ügynökség éves jelentésére, 
illetve előrehozza ennek határidejét oly módon, hogy a válaszok befolyásolhassák az 
Ügynökség következő évi munkaprogramját.

Módosítás: 16
13. cikk 2. bekezdés

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

2. Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és 
tapasztalata alapján – a szabályozói tanács 
nevezi ki, a Bizottság és a Tanács által 
pályázati felhívás nyomán előterjesztett 
jegyzékben felsorolt legalább két-két jelölt 
közül. Kinevezése előtt az ügyvezető tanács 
által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy 
tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
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kérdésekre. annak tagjai által feltett kérdésekre.
Amennyiben a jelölt válaszai nem felelnek 
meg az Unió iránymutatásainak, a 
Parlament elutasíthatja a kinevezést.

Indokolás

Pontosítja az igazgató demokratikus felelősségét.

Módosítás: 17
16. cikk 1. bekezdés

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
fellebbezhet a 7. és a 8. cikk szerinti olyan 
határozat ellen, amelynek ő a címzettje, vagy 
amely, noha alakilag más személynek van 
címezve, őt közvetlenül és egyénileg érinti.

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
fellebbezhet a 6., a 7. és a 8. cikk szerinti 
olyan határozat ellen, amelynek ő a 
címzettje, vagy amely, noha alakilag más 
személynek van címezve, őt közvetlenül és 
egyénileg érinti.

Indokolás

A 6. cikkben szereplő határozathozatali jogkör kiterjesztéséhez kapcsolódik.

Módosítás: 18
27. cikk 2. bekezdés

2. Az ügyvezető tanács e rendelet 
hatálybalépésétől számítva hat hónapon 
belül gyakorlati intézkedéseket fogad el az 
1049/2001/EK rendelet alkalmazására.

2. Az ügyvezető tanács e rendelet 
hatálybalépésétől számítva hat hónapon 
belül gyakorlati intézkedéseket fogad el az 
1049/2001/EK rendelet és az Aarhusi 
Egyezmény alkalmazására.

Indokolás

Megerősíti az Aarhusi Egyezmény kötelező jellegét (különösen a környezeti hatástanulmányok 
átláthatóságát) az Unió valamennyi intézményére, köztük az Ügynökségre nézve is.

Módosítás: 19
30. cikk 1. bekezdés

1. A Bizottság értékeli az Ügynökség 
tevékenységét. Az értékelés az Ügynökség 
eredményeire és munkamódszereire terjed 
ki, az e rendeletben és az éves 

1. A Bizottság értékeli az Ügynökség 
tevékenységét. Az értékelés az Ügynökség 
eredményeire és munkamódszereire terjed 
ki, az e rendeletben és az éves 
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munkaprogramokban meghatározott 
célkitűzéseivel, megbízatásával és 
feladataival összehasonlításban.

munkaprogramokban meghatározott 
célkitűzéseivel, megbízatásával és 
feladataival összehasonlításban. Az értékelés 
a Bizottság honlapján keresztül az 
energiapolitikában, a versenypolitikában és 
a belső piaci politikában érintett 
szereplőkkel, nevezetesen az 
energiaszállítókkal, -elosztókkal és -
termelőkkel, a szakmai és fogyasztói 
szervezetekkel, valamint a környezetvédelmi 
szervezetekkel végzett széleskörű 
konzultáción alapszik. A jelentést a 10. cikk 
10. bekezdésében kijelölt időpontban kell a 
Parlament és a Tanács elé terjeszteni.

Indokolás

Pontosítja az értékelés módszertanát és hasznát az Ügynökség programjainak kialakításában.
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