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RÖVID INDOKOLÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság támogatja az Európai Bizottságnak az 
Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló javaslatát. Ez az 
Ügynökség fontos szerepet játszik a Harmadik Energiaügyi Csomag kialakításában és 
végrehajtásában.

Az Ügynökségnek teljesen függetlennek kell lennie, valamint teljes igazgatási és költségvetési 
autonómiával kell rendelkeznie annak érdekében, hogy fontos szereplő lehessen a fogyasztók
és az érintettek jogainak védelmében. Indokolt, hogy már korai szakaszban képes legyen a 
piaci résztvevőkkel való párbeszédre, hatáskörökre van szüksége a befektetések 
koordinálásához és ellenőrzéséhez, illetve a piaci felügyelet ellátásához és a piaci 
torzulásokról való tájékoztatáshoz.

Az Ügynökség tevékenységei magukban foglalják az Európai Átviteli-rendszerüzemeltetők
Szövetségének (ENTSO) javaslattételi, monitoring és jóváhagyási eljárását, amely lehetővé 
teszi a belső villamosenergia-piac szabályozottabb fejlődését, és biztosítva a 
fogyasztóvédelem magas szintű ellátását megfelelő intézkedéseket hozhat.

Az Ügynökségnek kulcsfontosságú szereppel kell bírnia az átviteli-rendszerüzemeltetők piaci 
és technikai kódexeinek kezdeményezésében, fejlesztésében, érvényesítésében, 
végrehajtásában és kikényszerítésében. Továbbá részt kell vállalnia az európai kódexek 
hatályának és tartalmának megállapításában. Indokolt az Ügynökségnek döntéshozó 
hatásköröket biztosítani annak érdekében, hogy a szabályok meghatározásának felelősségét 
megoszthassa az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel. Az Ügynökség a Bizottsággal együtt dönt 
az új határokon átnyúló infrastruktúra szétválasztott követelményei alóli esetleges 
kivételekről.

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa.

Az Európai Parlament jóváhagyja az igazgató kiválasztását, megbízatásának megújítását vagy 
felmentését. Az ügynökség igazgatója, az ügyvezető tanács és a szabályozók tanácsa az 
Európai Parlamentnek felelős. Indokolt, hogy annak felkérésére kötelesek legyenek 
megjelenni az EP-ben.

Az ügyvezető tanács kizárólag irányítási és számviteli kérdésekért felel. Az ügyvezető tanács 
tagjainak számát csökkenteni kell, mivel a tizenkét főben meghatározott létszám nem áll 
összhangban a szabályozók tanácsával, illetve az ügynökség teljes személyzetével. Az 
ügyvezető tanács kizárólag a Bizottság által kinevezett személyekből állhat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás: 1

Rendeletre irányuló javaslat
(7 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Ügynökség folyamatosan felügyeli 
a piacot a piaci torzulások tekintetében, 
valamint tájékoztatja a Bizottságot, az 
Európai Parlamentet és a nemzeti 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség nem csupán tájékoztathatja, hanem felügyeli, és korai szakaszban figyelmezteti
az európai intézményeket és a nemzeti hatóságokat.

Módosítás: 2

Rendeletre irányuló javaslat
(10) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség hatásköreit meg kell erősíteni annak érdekében, hogy fontos szereplő lehessen 
a fogyasztók és az érintettek jogainak védelmében.
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Módosítás: 3

Rendeletre irányuló javaslat
(16) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Ügynökségnél indokolt kiváló 
szakembereket foglalkoztatni. Így indokolt, 
hogy az Ügynökség hasznosíthassa a 
nemzeti szabályozó hatóságok, a Bizottság 
és a tagállamok által kirendelt munkatársak 
szaktudását és tapasztalatát. Az 
Ügynökség személyzetére az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzatát, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételeket, valamint az Európai 
Közösségek intézményei által ezek 
alkalmazása céljából közösen elfogadott 
szabályokat kell alkalmazni. Kívánatos, 
hogy a szükséges végrehajtási szabályokat 
az ügyvezető tanács a Bizottsággal 
egyetértésben fogadja el.

Az Ügynökségnél indokolt kiváló 
szakembereket foglalkoztatni, kivételesen 
alkalmazva a nemzeti szabályozó 
hatóságok által kirendelt munkatársakat. 
Az Ügynökség személyzetére az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzatát, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételeket, valamint az Európai 
Közösségek intézményei által ezek 
alkalmazása céljából közösen elfogadott 
szabályokat kell alkalmazni. Kívánatos, 
hogy a szükséges végrehajtási szabályokat 
az ügyvezető tanács a Bizottsággal 
egyetértésben fogadja el.

Or. en

Indokolás

A nemzeti hatóságok és szabályozó hatóságok által kirendelt munkatársak túlzott 
foglalkoztatása aláásná az Ügynökség függetlenségét, és kizárólag kivételes esetben indokolt 
alkalmazni.

Módosítás: 4

Rendeletre irányuló javaslat
(18) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Indokolt lehetővé tenni, hogy – a 
Közösség által e tárgyban megkötendő 
megállapodásokkal összhangban – az 
Ügynökség munkájában harmadik 
országok is részt vegyenek.

(18) Indokolt lehetővé tenni, – a Közösség 
által e tárgyban megkötendő 
megállapodásokkal összhangban – a
harmadik országbeli villamosenergia-
szabályozókkal való együttműködést.
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Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a harmadik országok részvétele a más energiaszabályozókkal 
(nem bármilyen külföldi alannyal) közös együttműködési projektekre korlátozódik és az 
Ügynökség munkáját semmilyen esetben sem befolyásolja közvetlenül.

Módosítás: 5

Rendeletre irányuló javaslat
(19 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a.) Az Ügynökség az Európai 
Parlamentnek lesz felelős.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa.

Módosítás: 6

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk - (a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a 
továbbiakban együtt: átvitelirendszer-
üzemeltetők) címzett véleményeket 
bocsáthat ki;

(a) a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a 
továbbiakban együtt: átvitelirendszer-
üzemeltetők) címzett véleményeket és 
ajánlásokat bocsáthat ki;

Or. en
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Indokolás

Indokolt az Ügynökség döntéshozó hatásköreit annak érdekében kibővíteni, hogy a szabályok 
meghatározásának felelősségét megoszthassa az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel.

Módosítás: 7

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk - (b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket bocsáthat ki;

(b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket és ajánlásokat bocsáthat ki;

Or. en

Indokolás

Indokolt az Ügynökség döntéshozó hatásköreit annak érdekében kibővíteni, hogy a szabályok 
meghatározásának felelősségét megoszthassa az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel.

Módosítás: 8

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az 5. és 6. módosításból következik.
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Módosítás: 9

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé véleményt terjeszthet a 
műszaki, illetve a piaci előírásokról, az 
éves munkaprogram tervezetéről és a tíz 
évre szóló beruházási terv tervezetéről.

3. Az Ügynökség jóváhagyja a kódexeket 
és a szabályzatokat, beleértve a tíz évre 
szóló beruházási tervet, biztosítva a 
diszkrimináció-mentességet, a hatékony 
versenyt, valamint a piac hatékony és 
biztonságos működését.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy az Ügynökség teljes hatáskörrel rendelkezzen az ENTSO javaslatainak 
koordinálása és jóváhagyása tekintetében.

Módosítás: 10

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – (3 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az Ügynökség az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, saját kezdeményezése vagy a 
Bizottság felkérése alapján tanácsot ad a 
Bizottság számára a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatainak szóló stratégiai 
iránymutatások megalkotásához, amelyek 
alapján a kódexek és szabályzatok 
készülnek (beleértve a technikai 
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kódexeket, közös hálózati működési 
eszközöket és kutatási terveket, egy tíz évre 
szóló beruházási tervet, amely magában 
foglal egy generációs megfelelőségi 
kitekintést, kétévente egy éves 
munkatervet), adott esetben beleértve a 
kötelező irányelvek elfogadását. Az 
Ügynökség saját kezdeményezése vagy a 
Bizottság felkérése alapján tanácsot ad a 
Bizottság számára a piaci kódexek 
megalkotásához, beleértve a kötelező 
irányelvek elfogadását.

Or. en

Indokolás

A javasolt kódexek és szabályzatok hatálya és mélysége – függetlenül attól, hogy minden 
átviteli infrastruktúrára vagy a fennálló nemzeti átviteli hálózatok közötti kölcsönhatásokra 
vonatkoznak-e – ex ante határozandó meg. Az Ügynökség elsősorban, felkérés vagy saját 
kezdeményezés alapján, tanácsot ad a Bizottság számára a villamos- és gázenergiai rendelet 
2c. cikk (3) bekezdésében meghatározott területeken a kódex vagy a szabályzat pontos hatálya
és mélysége tekintetében. A tíz évre szóló beruházási terv magas szintű céljait és hatályát 
hasonlóképpen ex ante kell meghatározni.

Módosítás: 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Ügynökség, különösen az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel 
kapcsolatos feladatainak tekintetében,
már korai szakaszban széleskörű, nyitott 
és átlátható konzultációkat folytat a piaci 
szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végső 
felhasználókkal.

Or. en

Indokolás

Az ERGEG jelenleg uniós szintű társadalmi konzultációt folytat. Emiatt az ACER-nek kellene 
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megörökölnie ezt a feladatot, amely már megalapozott szabályokkal és tapasztalattal 
rendelkezik a társadalmi konzultációk megvalósításával kapcsolatban. Ezenfelül, az 
átvitelirendszer-üzemeltetőktől eltérően, az Ügynökséget az összes piaci szereplő érdekében 
hozzák létre.

Módosítás: 12

Rendeletre irányuló javaslat
9. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az ügyvezető tanács hat tagból áll, 
akiket a Bizottság nevez ki. A tagok 
megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható. A tanácsot az Európai 
Parlament szavazás útján hagyja jóvá.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa. 
Emiatt az Ügynökség a Parlamentnek felelős.

Módosítás: 13

Rendeletre irányuló javaslat
9. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ügyvezető tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken részt vesz 
az Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető 
tanács évente legalább kétszer rendes ülést 
tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, 
a Bizottság kérésére vagy saját tagjai 
legalább egyharmadának kérésére is 
összeül. Az ügyvezető tanács bárkit 
felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az 
ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is 

3. Az ügyvezető tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken részt vesz 
az Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető 
tanács évente legalább négy alkalommal
rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke 
kezdeményezésére, a Bizottság kérésére 
vagy saját tagjai legalább egyharmadának 
kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács 
bárkit felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az 
ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is 
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figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető 
tanács titkársági feladatait az Ügynökség 
látja el.

figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető 
tanács titkársági feladatait az Ügynökség 
látja el.

Or. en

Indokolás
Évente négy ülés nagyobb áttekintést biztosítana az Ügynökség által menedzselt politikákkal, 
valamint naprakészebb tájékoztatást a munkájával kapcsolatban.

Módosítás: 14

Rendeletre irányuló javaslat
9. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügyvezető tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz.

4. Az ügyvezető tanács a jelen levő tagok 
abszolút többségével határoz.

Or. en

Indokolás

Mivel az ügyvezető tanács tagjainak száma csökken (6. módosítás), a szavazásról szóló 
szabályokat tisztázni kell.

Módosítás: 15

Rendeletre irányuló javaslat
9. cikk – (5 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az ügyvezető tanács a Bizottság 
javaslata és az Európai Parlament döntése 
alapján menthető fel. A Parlament 
döntését abszolút többséggel hozza meg.

Or. en

Indokolás

A 12. módosításból következik.
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Módosítás: 16

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk – (-1 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Az ügyvezető tanács kizárólag 
irányítási és számviteli kérdésekért lesz 
felelős.

Or. en

Indokolás

A két tanács közötti feladatmegosztás egyértelműbb, valamint az ügyvezető tanács kizárólag 
irányítási feladatokat lát el annak érdekében, hogy az Ügynökség valóban a szükséges 
jogkörök birtokában, hatékonyan és függetlenül valósíthassa meg szabályozási funkcióit.

Módosítás: 17

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk – (7 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az Európai Parlament az ügyvezető 
tanács bármely tagját (vagy tagjait) 
felkérheti a hatáskörrel rendelkező 
bizottság előtti nyilatkozattételre és a 
bizottsági tagok által feltett kérdésekre 
való válaszadásra.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy az Európai Parlament az Ügynökség teljesítményét és működését vizsgálhassa.
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Módosítás: 18

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás: 19

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk – (4a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az Európai Parlament a szabályozók 
tanácsának bármely tagját vagy tagjait 
felkérheti a hatáskörrel rendelkező 
bizottság előtti nyilatkozattételre és a 
bizottsági tagok által feltett kérdésekre 
való válaszadásra.

Or. en

Indokolás

A 16. módosításból következik.
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Módosítás: 20

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás: 21

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Ha az ügyvezető tanácsnak szándékában 
áll megújítani az igazgató megbízatását, 
erről tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal 
megbízatásának megújítása előtt az 
igazgatót felkérik, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre. Az igazgató hivatali idejének 
meghosszabbítását az Európai Parlament 
szavazás útján hagyja jóvá.
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Or. en

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás: 22

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (7) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. Az igazgató az ügyvezető tanács által 
hozott határozat útján, a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az ügyvezető 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz. Az igazgatót a 
szabályozók tanácsával folytatott 
konzultáció után az Európai Parlament is 
felmentheti. A Parlament a döntését 
abszolút többséggel hozza meg.

Or. en

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás: 23

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk – (4 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az Európai Parlament felkérheti az 
igazgatót a hatáskörrel rendelkező 
bizottság előtti nyilatkozattételre és a 
tagok által feltett kérdésekre való 
válaszadásra.

Or. en
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Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás: 24

Rendeletre irányuló javaslat
15. cikk – (6 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az Európai Parlament a fellebbezési 
tanács bármely tagját (vagy tagjait) 
felkérheti a hatáskörrel rendelkező 
bizottság előtti nyilatkozattételre és a 
tagok által feltett kérdésekre való 
válaszadásra.

Or. en

Indokolás

A 17. módosításból következik.

Módosítás: 25

Rendeletre irányuló javaslat
25. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ügynökség elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy kirendelt tagállami szakértőket 
alkalmazzanak az Ügynökségnél.

4. Az ügynökség elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek kivételes 
esetekben lehetővé teszik, hogy kirendelt 
tagállami szakértőket alkalmazzanak az 
Ügynökségnél.

Or. en

Indokolás

A nemzeti hatóságok és szabályozó hatóságok által kirendelt munkatársak túlzott 
foglalkoztatása aláásná az Ügynökség függetlenségét, és kizárólag kivételes esetben indokolt 
alkalmazni.
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Módosítás: 26

Rendeletre irányuló javaslat
28. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

28. Az Ügynökség készen áll az olyan 
országok villamosenergia-szabályozóival 
való együttműködésre, amelyek nem tagjai 
az Európai Uniónak és a Közösséggel ilyen 
célú megállapodást kötöttek. E 
megállapodások vonatkozó 
rendelkezéseiben az adott harmadik 
országbeli villamosenergia-szabályozókra
nézve rögzíteni kell különösen a részvétel 
jellegét, tárgyát és eljárási vonatkozásait, 
kitérve a pénzügyi hozzájárulásokat és a 
személyzetet érintő kérdésekre is.

Or. en

Indokolás

Újrafogalmazás. A cikk szövegének egyértelművé tétele.
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