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Forslag til forordning (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) På trods af betydelige fremskridt 
med hensyn til integration og 
sammenkobling af det indre marked for 
elektricitet er nogle medlemsstater eller 
regioner stadig isolerede eller ikke 
tilstrækkeligt indbyrdes forbundne. Dette 
gælder især ømedlemsstater og 
medlemsstater, der ligger i periferien. 
Agenturet bør i sit arbejde tage 
tilstrækkelig hensyn til disse 
medlemsstaters eller regioners specifikke 
situation.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På grund af den tætte indbyrdes (7) På grund af den tætte indbyrdes 
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forbindelse i Unionens elnet og det stadigt 
voksende behov for at bevare 
netstabiliteten og integrere store mængder 
vedvarende energi, vil de regionale 
driftscentre spille en væsentlig rolle for 
koordineringen af 
transmissionssystemoperatørerne. 
Agenturet bør garantere tilsyn med de 
regionale driftscentre, hvor det er 
nødvendigt.

forbindelse i Unionens elnet og det stadigt 
voksende behov for at bevare 
netstabiliteten og integrere store mængder 
vedvarende energi, vil de regionale 
koordinationscentre spille en væsentlig 
rolle for koordineringen af 
transmissionssystemoperatørerne. 
Agenturet bør garantere tilsyn med de 
regionale koordinationscentre og overvåge 
deres resultater og overholdelse af den 
relevante EU-ret.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Eftersom store dele af 
elektricitetsproduktionen vil være 
forbundet på lokalt niveau, vil 
distributionssystemoperatørerne spille en 
væsentlig rolle, når det drejer sig om at 
drive det europæiske elsystem på fleksibel 
og effektiv vis.

(8) Eftersom store dele af 
elektricitetsproduktionen vil være 
forbundet på lokalt niveau, vil 
distributionssystemoperatørerne spille en 
væsentlig rolle, når det drejer sig om at 
drive det europæiske elsystem på fleksibel 
og effektiv vis. Da Kommissionen 
overvejer at oprette et nyt organ på EU-
plan med henblik på at styrke samarbejdet 
mellem transmissionssystemoperatører og 
distributionssystemoperatører (DSO'er) 
samt at udarbejde yderligere 
retningslinjer og regler om DSO-
spørgsmål, er det nødvendigt at give 
agenturet visse tilsynsbeføjelser over et 
sådant organ.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Agenturet bør sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages af de 
nationale reguleringsmyndigheder i 
henhold til [omarbejdning af eldirektivet 

(10) Agenturet bør sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages af de 
nationale reguleringsmyndigheder i 
henhold til [omarbejdning af eldirektivet 
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som foreslået i COM(2016) 864/2] og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/73/EF30, koordineres effektivt og om 
nødvendigt fuldføres på EU- plan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed i forhold til 
elektricitets- og gasproducenter, 
transmissions- og 
distributionssystemoperatører, uanset om 
de er offentlige eller private, og 
forbrugerne og sikre dets virksomheds 
overensstemmelse med EU- retten, dets 
tekniske og reguleringsmæssige kapacitet 
og dets åbenhed, modtagelighed for 
demokratisk kontrol og effektivitet.

som foreslået i COM(2016) 864/2] og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/73/EF , koordineres effektivt og om 
nødvendigt fuldføres på EU- plan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed i forhold til 
elektricitets- og gasproducenter, 
transmissions- og 
distributionssystemoperatører, uanset om 
de er offentlige eller private, og 
forbrugerne og sikre dets virksomheds 
overensstemmelse med EU-retten, dets 
tekniske og reguleringsmæssige kapacitet 
og dets åbenhed, modtagelighed for 
demokratisk kontrol, herunder 
ansvarlighed over for Europa-
Parlamentet, og effektivitet.

__________________ __________________
30 Se side 94 i denne EUT. 30 Se side 94 i denne EUT.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Agenturet bør overvåge det regionale 
samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører i 
elektricitets- og gassektoren og udførelsen 
af de opgaver, der er overdraget det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet ("ENTSO for elektricitet") og 
det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO for gas"). Agenturet bør 
ligeledes overvåge, at andre enheder, der 
varetager reguleringsopgaver med en EU-
dimension, såsom energiudveksling, løser 
disse opgaver. Det er afgørende, at 

(11) Agenturet bør overvåge det regionale 
samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører i 
elektricitets- og gassektoren og udførelsen 
af de opgaver, der er overdraget det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet ("ENTSO for elektricitet") og 
det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas 
("ENTSO for gas"), og spille en rolle med 
hensyn til at sikre overholdelse af EU-
retten. Agenturet bør ligeledes overvåge, at 
andre enheder, der varetager 
reguleringsopgaver med en EU-dimension, 
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agenturet inddrages for at sikre, at 
samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatører og driften 
af andre enheder med funktioner med en 
EU-dimension forløber effektivt og åbent 
til gavn for de indre markeder for 
elektricitet og naturgas.

såsom energiudveksling, løser disse 
opgaver. Det er afgørende, at agenturet 
inddrages for at sikre, at samarbejdet 
mellem transmissionssystemoperatører og 
driften af andre enheder med funktioner 
med en EU-dimension forløber effektivt og 
åbent til gavn for de indre markeder for 
elektricitet og naturgas. Agenturet bør 
kunne anmode ENTSO for elektricitet og 
ENTSO for gas om at fremlægge de 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
agenturet kan udføre sine opgaver.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Med en udvidelse af det 
operationelle ansvar for ENTSO for 
elektricitet, ENTSO for gas, EU-enheden 
for distributionssystemoperatører ("EU-
DSO-enheden") og de regionale 
samarbejdscentre er det nødvendigt at 
styrke tilsynet med sådanne enheder, der 
opererer på regionalt plan eller EU-plan. 
I særlige tilfælde, med henblik på at sikre 
et velfungerende indre marked for energi, 
bør ACER kunne træffe beslutninger, der 
er rettet mod sådanne enheder, for at 
sikre, at de overholder deres forpligtelser i 
henhold til energilovgivningen.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Agenturet udgør en integreret 
ramme, inden for hvilken de nationale 
reguleringsmyndigheder kan deltage og 
samarbejde. Denne ramme bør sikre 
ensartet anvendelse af lovgivningen om de 
indre markeder for elektricitet og naturgas i 
hele Unionen. Hvad angår forhold, der 
berører mere end én medlemsstat, har 
agenturet beføjelse til at vedtage konkrete 
afgørelser. Denne beføjelse bør under klart 
fastsatte betingelser omfatte tekniske og 
reguleringsmæssige spørgsmål, der kræver 
regional koordinering, navnlig hvad angår 
gennemførelsen af netregler og 
retningslinjer, samarbejdet med de 
regionale driftscentre, regulerings 
afgørelser, som er nødvendige for en 
effektiv overvågning af engrosmarkedets 
integritet og gennemsigtighed, afgørelser 
vedrørende elektricitets- og 
naturgasinfrastruktur, der forbinder eller vil 
kunne forbinde mindst to medlemsstater, 
og, hvis alle andre muligheder er udtømt, 
indrømmelse af undtagelser, for så vidt 
angår anvendelsen af reglerne for det indre 
marked vedrørende nye samkøringslinjer 
for elektricitet og ny gasinfrastruktur 
beliggende i mere end én medlemsstat.

(13) Agenturet udgør en integreret 
ramme, inden for hvilken de nationale 
reguleringsmyndigheder kan deltage og 
samarbejde. Denne ramme bør sikre 
ensartet anvendelse af lovgivningen om de 
indre markeder for elektricitet og naturgas i 
hele Unionen. Hvad angår forhold, der 
berører mere end én medlemsstat, har 
agenturet beføjelse til at vedtage konkrete 
afgørelser. Denne beføjelse bør under klart 
fastsatte betingelser omfatte tekniske og 
reguleringsmæssige spørgsmål, der kræver 
regional koordinering, navnlig hvad angår 
gennemførelsen af netregler og 
retningslinjer, samarbejdet med de 
regionale koordinationscentre, 
reguleringsafgørelser, som er nødvendige 
for en effektiv overvågning af 
engrosmarkedets integritet og 
gennemsigtighed, afgørelser vedrørende 
elektricitets- og naturgasinfrastruktur, der 
forbinder eller vil kunne forbinde mindst to 
medlemsstater, og, hvis alle andre 
muligheder er udtømt, indrømmelse af 
undtagelser, for så vidt angår anvendelsen 
af reglerne for det indre marked 
vedrørende nye samkøringslinjer for 
elektricitet og ny gasinfrastruktur 
beliggende i mere end én medlemsstat. 
Agenturet bør også have kapacitet til at 
yde operativ bistand til de nationale 
reguleringsmyndigheder. De nationale 
reguleringsmyndigheder bør også give 
agenturet de oplysninger, der er relevante 
for agenturets tilsynsaktiviteter.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Agenturet spiller en vigtig rolle i 
udarbejdelsen af overordnede 
retningslinjer, der efter deres beskaffenhed 
er ikke-bindende ("overordnede 
retningslinjer"). Netreglerne skal være i 
tråd med disse overordnede retningslinjer . 
Det vil også være hensigtsmæssigt og i 
overensstemmelse med agenturets formål, 
at det spiller en rolle i revisionen 
af udkastet til netreglerne for at sikre, at de 
er i tråd med de overordnede 
retningslinjer og sikrer den nødvendige 
grad af harmonisering , før agenturet 
indstiller dem til vedtagelse af 
Kommissionen.

(14) Agenturet spiller en vigtig rolle i 
udarbejdelsen af overordnede 
retningslinjer, der efter deres beskaffenhed 
er ikke-bindende ("overordnede 
retningslinjer"). Netreglerne skal være i 
tråd med disse overordnede retningslinjer. 
Det vil også være hensigtsmæssigt og i 
overensstemmelse med agenturets formål, 
at det spiller en rolle i revisionen og 
ændringen af udkastet til netreglerne for at 
sikre, at de er i tråd med de overordnede 
retningslinjer og sikrer den nødvendige 
grad af harmonisering, før agenturet 
indstiller dem til vedtagelse af 
Kommissionen.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Med vedtagelsen af en række 
netregler og retningslinjer, som giver en 
gradvis gennemførelse og en yderligere 
præcisering af de fælles regionale og EU-
dækkende regler, er agenturets rolle med 
hensyn til overvågning af gennemførelsen 
af netreglerne og retningslinjerne blevet 
større. Effektivt tilsyn med netreglerne og 
retningslinjerne er en af agenturets 
vigtigste funktioner og har afgørende 
betydning for gennemførelsen af reglerne 
for det indre marked.

(15) Med vedtagelsen af en række 
netregler og retningslinjer, som giver en 
gradvis gennemførelse og en yderligere 
præcisering af de fælles regionale og EU-
dækkende regler, er agenturets rolle med 
hensyn til overvågning og sikring af 
gennemførelsen af netreglerne og 
retningslinjerne blevet større. Effektivt 
tilsyn med netreglerne og retningslinjerne 
er en af agenturets vigtigste funktioner og 
har afgørende betydning for 
gennemførelsen af reglerne for det indre 
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marked.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Eftersom den gradvise harmonisering 
af Unionens energimarkeder indebærer, at 
der regelmæssigt skal findes regionale 
løsninger som et midlertidigt skridt, er det 
hensigtsmæssigt at afspejle det indre 
markeds regionale dimension og fastsætte 
passende styringsmekanismer. De 
reguleringsmyndigheder, der har ansvaret 
for de koordinerede regionale 
godkendelser, bør være i stand til at 
forberede repræsentantskabets afgørelser 
om spørgsmål af regional relevans i et 
regionalt underudvalg under 
repræsentantskabet, medmindre disse 
spørgsmål er af generel betydning for 
Unionen.

(17) Eftersom den gradvise harmonisering 
af Unionens energimarkeder indebærer, at 
der regelmæssigt skal findes regionale 
løsninger som et midlertidigt skridt, er det 
hensigtsmæssigt at afspejle det indre 
markeds regionale dimension og fastsætte 
passende styringsmekanismer. Afgørelser 
om forslag til fælles regionale vilkår og 
betingelser eller metoder bør derfor 
træffes af de kompetente 
reguleringsmyndigheder i den 
pågældende region, medmindre disse 
afgørelser har en konkret indvirkning på 
det indre energimarked. Afgørelser om 
spørgsmål, som er særlig relevante uden 
for den pågældende region, bør træffes af 
agenturet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Agenturet bør, hvis det er relevant, 
høre interesserede parter og give dem en 
rimelig mulighed for at kommentere 
forslag til foranstaltninger, f.eks. udkast til 
netregler og -bestemmelser.

(20) Agenturet skal, hvis det er relevant, 
høre interesserede parter og give dem en 
rimelig mulighed for at kommentere alle 
forslag til foranstaltninger.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Agenturet bør bidrage til 
bestræbelserne på at øge 
energisikkerheden.

(22) Agenturet bør bidrage til 
bestræbelserne på at øge energisikkerheden 
og opfylde Unionens klimamål. Som 
forvaltningsorgan bør agenturet 
overholde den strategiske energi- og 
klimadagsorden, der fastlægges af de 
institutioner, der udformer Unionens 
politik.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Agenturet bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage sine 
reguleringsmæssige funktioner effektivt, 
åbent, velovervejet og frem for alt 
uafhængigt. Agenturets uafhængighed i 
forhold til elektricitets- og gasproducenter 
og transmissions- og 
distributionssystemoperatører er ikke blot 
et centralt princip for god forvaltning, men 
også en grundlæggende forudsætning for 
tilliden til markedet. Med forbehold af, at 
medlemmerne optræder på vegne af deres 
respektive nationale myndigheder, bør 
repræsentantskabet derfor handle 
uafhængigt af alle markedsinteresser, 
undgå interessekonflikter og ikke søge eller 
efterleve instrukser eller acceptere 
henstillinger fra en medlemsstats 
regering, EU-institutionerne eller en anden 
offentlig eller privat enhed eller person . 
Repræsentantskabets afgørelser bør 

(26) Agenturet bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage sine 
reguleringsmæssige funktioner effektivt, 
åbent, velovervejet og frem for alt 
uafhængigt. Agenturets uafhængighed i 
forhold til elektricitets- og gasproducenter 
og transmissions- og 
distributionssystemoperatører samt andre 
organisationer, der fremmer de nationale 
reguleringsmyndigheders interesser, er 
ikke blot et centralt princip for god 
forvaltning, men også en grundlæggende 
forudsætning for tilliden til markedet. Med 
forbehold af, at medlemmerne optræder på 
vegne af deres respektive nationale 
myndigheder, bør repræsentantskabet 
derfor handle uafhængigt af alle 
markedsinteresser, undgå 
interessekonflikter og ikke søge eller 
efterleve instrukser eller acceptere 
henstillinger fra en medlemsstats regering, 
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samtidig overholde EU- retten vedrørende 
energi, herunder det indre marked for 
energi, og vedrørende miljø og 
konkurrence. Repræsentantskabet bør over 
for EU- institutionerne gøre rede for sine 
udtalelser, henstillinger og afgørelser .

EU-institutionerne eller en anden offentlig 
eller privat enhed eller person. 
Repræsentantskabets afgørelser bør 
samtidig overholde EU-retten vedrørende 
energi, herunder det indre marked for 
energi, og vedrørende miljø og 
konkurrence. Repræsentantskabet bør over 
for EU- institutionerne gøre rede for sine 
udtalelser, henstillinger og afgørelser. 
Agenturets afgørelser bør have bindende 
virkning, mens dets udtalelser og 
henstillinger nøje bør overvejes af 
ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, 
EU-DSO-enheden, 
transmissionssystemoperatører, regionale 
driftscentre og udpegede 
elektricitetsmarkedsoperatører.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Agenturet bør udøve sine 
beslutningsbeføjelser i overensstemmelse 
med principperne for rimelig og 
gennemsigtig beslutningstagning. Alle 
agenturets procedureregler bør være fastsat 
i dets forretningsorden.

(28) Agenturet bør udøve sine 
beslutningsbeføjelser i overensstemmelse 
med principperne for rimelig og 
gennemsigtig beslutningstagning. Alle 
agenturets procedurer bør følge en 
passende forretningsorden. Alle 
agenturets procedureregler bør være 
fastsat i dets forretningsorden.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Agenturet bør primært finansieres (29) Agenturet bør have tilstrækkelige 
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over Unionens almindelige budget og ved 
gebyrer og frivillige bidrag. Navnlig bør de 
finansielle ressourcer, hvormed 
reguleringsmyndighederne i dag i 
fællesskab bidrager til deres samarbejde 
på EU- plan, fremover stilles til rådighed 
for agenturet. Unionens budgetprocedure 
bør fortsat være gældende for alle tilskud, 
der konteres Unionens almindelige budget. 
Revisionen bør udføres af en uafhængig 
ekstern revisor i henhold til artikel 107 
i Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/2013 .

ressourcer til at udføre sine opgaver. 
Agenturet bør primært finansieres over 
Unionens almindelige budget og ved 
gebyrer og frivillige bidrag. Navnlig bør de 
finansielle ressourcer, hvormed 
reguleringsmyndighederne i dag i 
fællesskab bidrager til deres samarbejde på 
EU- plan, fremover stilles til rådighed for 
agenturet. Agenturet bør have mulighed 
for at opkræve gebyrer for nogle af sine 
aktiviteter. Unionens budgetprocedure bør 
fortsat være gældende for alle tilskud, der 
konteres Unionens almindelige budget. 
Revisionen bør udføres af en uafhængig 
ekstern revisor i henhold til artikel 107 
i Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/201333.

__________________ __________________
33 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 
om rammefinansforordningen for de 
organer, der er omhandlet i artikel 208 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 
7.12.2013, s. 42).

33 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 
om rammefinansforordningen for de 
organer, der er omhandlet i artikel 208 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 
7.12.2013, s. 42).

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Agenturets budget bør udarbejdes i 
overensstemmelse med princippet om 
resultatbaseret budgetlægning og under 
hensyntagen til dets mål og de forventede 
resultater af dets opgaver.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
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eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Agenturets budget bør løbende 
evalueres af budgetmyndigheden under 
hensyntagen til agenturets arbejdsbyrde og 
resultater. Budgetmyndigheden bør sikre, 
at de bedste standarder for effektivitet er 
opfyldt.

(30) Agenturets budget bør løbende 
evalueres af budgetmyndigheden under 
hensyntagen til agenturets arbejdsbyrde, 
resultater og målet om at arbejde hen imod 
et indre marked for energi og bidrage til 
energisikkerhed til gavn for EU's 
forbrugere. Budgetmyndigheden bør sikre, 
at de bedste standarder for effektivitet er 
opfyldt.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De nationale 
reguleringsmyndigheders samarbejde inden 
for agenturet gør det klart, at 
flertalsafgørelser er en væsentlig 
forudsætning for at opnå fremskridt med 
hensyn til spørgsmål vedrørende det indre 
energimarked, der har afgørende 
økonomiske virkninger i adskillige 
medlemsstater. De nationale 
reguleringsmyndigheder bør derfor stemme 
ved simpelt flertal i repræsentantskabet.

(34) De nationale 
reguleringsmyndigheders samarbejde inden 
for agenturet gør det klart, at 
flertalsafgørelser er en væsentlig 
forudsætning for at opnå fremskridt med 
hensyn til spørgsmål vedrørende det indre 
energimarked, der har afgørende 
økonomiske virkninger i adskillige 
medlemsstater. De nationale 
reguleringsmyndigheder bør derfor stemme 
ved flertal på to tredjedele i 
repræsentantskabet. Agenturet bør om 
nødvendigt kunne stilles til ansvar over 
for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.



PE635.479/ 12

DA

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Afgørelse 2009/913/EU truffet ved 
fælles overenskomst mellem 
repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer1a fastslår, at agenturet skal 
have hjemsted i Ljubljana i Slovenien. 
Agenturets hjemsted er centrum for dets 
aktiviteter og dets lovpligtige funktioner. 
De lovpligtige organers møder bør således 
finde sted på hjemstedet.
__________________
1a Afgørelse 2009/913/EU truffet ved 
fælles overenskomst mellem 
repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer den 7. december 2009 om 
fastlæggelse af hjemstedet for Agenturet 
for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (EUT L 
322 af 9.12.2009, s. 39).

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Agenturets værtsmedlemsstat skal 
sikre de bedst mulige vilkår for, at 
agenturet kan fungere smidigt og 
effektivt, herunder tilbud om 
skoleundervisning på flere sprog med et 
europæisk indhold og hensigtsmæssige 
transportforbindelser —

(38) Hjemstedsaftalen mellem 
Republikken Sloveniens regering og 
agenturet, som blev indgået den 26. 
november 2010 og trådte i kraft den 10. 
januar 2011, og andre specifikke 
ordninger opfylder kravene i forordning 
(EU) nr. 713/2009 og 863/2016.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Agenturet bør tilskynde til og lette 
samarbejdet mellem de nationale 
reguleringsmyndigheder på tværs af 
sektorer, hvor det er relevant, især inden 
for databeskyttelse og privatlivets fred.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med agenturet er at bistå de 
reguleringsmyndigheder , som er 
omhandlet i artikel 57 i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
864/2] og artikel 39 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/73/EF , med 
på EU- plan at udføre de 
reguleringsopgaver, der varetages i 
medlemsstaterne, og om nødvendigt 
koordinere disse myndigheders indsats.

2. Formålet med agenturet er at bistå de 
reguleringsmyndigheder, som er omhandlet 
i artikel 57 i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
864/2] og artikel 39 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/73/EF, med på 
EU-plan at udføre de reguleringsopgaver, 
der varetages i medlemsstaterne, og om 
nødvendigt koordinere disse myndigheders 
indsats, mægle og løse 
uoverensstemmelser imellem dem såvel 
som at bidrage til etablering af fælles 
regulerings- og tilsynspraksisser af høj 
kvalitet og sikre konsistent, effektiv og 
produktiv anvendelse af EU-retsakter med 
henblik på at nå EU's klima- og 
energimål.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
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eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet skal ved udførelsen af 
sine opgaver handle uafhængigt og 
objektivt og udelukkende i Unionens 
interesse. Agenturet skal træffe 
selvstændige afgørelser uafhængigt af 
private og virksomheders interesser og 
have separate årlige budgetbevillinger 
med selvbestemmelse i forbindelse med 
gennemførelsen af det tildelte budget og 
tilstrækkelige menneskelige og finansielle 
ressourcer til at varetage sine opgaver 
effektivt.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afgive udtalelser og henstillinger 
rettet til transmissionssystemoperatører 
, regionale driftscentre og udpegede 
elektricitetsmarkedsoperatører

a) afgive udtalelser og henstillinger 
rettet til transmissionssystemoperatører, 
ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, 
EU-DSO-enheden, regionale 
koordinationscentre og udpegede 
elektricitetsmarkedsoperatører

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) træffe konkrete afgørelser i 
specifikke tilfælde, jf. artikel 6, 8 og 11 i 
denne forordning

d) træffe afgørelser i de specifikke 
tilfælde, der nævnes i denne forordning

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, 
EU-DSO-enheden, 
transmissionssystemoperatører, regionale 
koordinationscentre og udpegede 
elektricitetsmarkedsoperatører skal i 
videst mulige udstrækning tage hensyn til 
og bestræbe sig på at efterkomme de 
udtalelser og henstillinger, som agenturet 
retter til dem i overensstemmelse med 
nærværende forordning.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturets opgaver vedrørende 
samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatører

Agenturets opgaver vedrørende 
samarbejdet mellem transmissions- og 
distributionssystemoperatører.
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Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet afgiver udtalelse til 
Kommissionen om udkast til vedtægter, 
medlemsfortegnelse og udkast til 
forretningsorden for ENTSO for 
elektricitet i henhold til artikel 26, stk. 2, i 
[Publikationskontoret: omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2] og for ENTSO for gas i henhold til 
artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
715/2009.

1. Agenturet afgiver udtalelse til 
Kommissionen om udkast til vedtægter, 
medlemsfortegnelse og udkast til 
forretningsorden for ENTSO for 
elektricitet i henhold til artikel 26, stk. 2, i 
[Publikationskontoret: omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2], for EU-DSO-enheden i 
overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i 
forordning (EU)... [Publikationskontoret: 
omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016)861/2] og for 
ENTSO for gas i henhold til artikel 5, 
stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) til ENTSO for elektricitet i henhold 
til artikel 27, stk. 1, litra a, i 
[Publikationskontoret:omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2] og til ENTSO for gas i henhold til 
artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
715/2009 om netregler, og 

a) til ENTSO for elektricitet i henhold 
til artikel 27, stk. 1, litra a) i 
[Publikationskontoret: omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2] og til ENTSO for gas i henhold til 
artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
715/2009 om netregler;
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Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) til ENTSO for elektricitet i henhold 
til artikel 27, stk. 1, litra b) og h), i 
[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016) 861/2] og til 
ENTSO for gas i henhold til artikel 9, stk. 
2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 
715/2009 om udkastet til årligt 
arbejdsprogram, udkastet til europæisk 
netudviklingsplan og andre relevante 
dokumenter, jf. artikel 27, stk. 1, i 
[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016) 861/2] og artikel 8, 
stk. 3, i forordning (EF) nr. 715/2009 under 
hensyntagen til målene om ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og 
effektivt fungerende og sikre indre 
markeder for elektricitet og naturgas.

b) til ENTSO for elektricitet i henhold 
til artikel 29, stk. 2, første afsnit, i 
[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016) 861/2] og til 
ENTSO for gas i henhold til artikel 9, stk. 
2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 
715/2009 om udkastet til årligt 
arbejdsprogram, udkastet til europæisk 
netudviklingsplan og andre relevante 
dokumenter, jf. artikel 27, stk. 1, i 
[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016) 861/2] og artikel 8, 
stk. 3, i forordning (EF) nr. 715/2009 under 
hensyntagen til målene om ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og 
effektivt fungerende og sikre indre 
markeder for elektricitet og naturgas. og

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) til EU-DSO-enheden om udkastet til 
det årlige arbejdsprogram og andre 
relevante dokumenter, der er omhandlet i 
artikel 51, stk. 1, og 2, i forordning (EU)... 
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[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016) 861/2] under 
hensyntagen til målene om ikke-
diskrimination, effektiv konkurrence og

effektivt fungerende og sikre indre 
markeder for elektricitet og naturgas.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Agenturet kan udstede afgørelser 
rettet til ENTSO for elektricitet, ENTSO 
for gas og EU-DSO-enheden for at kræve, 
at de overholder deres forpligtelser som 
fastlagt i
a) denne forordning;
b) forordning nr. (EF) nr. 715/2009 og 
forordning (EU) .../... [den foreslåede 
omarbejdning af elforordningen, COD 
(2016)0379];
c) de netregler, der er vedtaget i 
henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 
715/2009 og artikel 54 og 55 i forordning 
(EU) .../... [den foreslåede elforordning, 
COD (2016)0379];
d) de retningslinjer, der er vedtaget i 
henhold til artikel 23 i forordning (EF) 
nr. 715/2009 og artikel 57 og 55 i 
forordning (EU) .../... [den foreslåede 
elforordning, COD (2016)0379];
e) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 347/2013;
f) forordning (EU) ... [forordningen 
om risikoberedskab som foreslået i 
COM(2016) 862]
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Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 b. Agenturet træffer udelukkende en 
afgørelse i medfør af stk. 4a, når:
a) den manglende overholdelse 
påvirker den effektive funktion af det 
indre marked for energi; og
b) ingen kompetent myndighed har 
truffet foranstaltninger eller de 
foranstaltninger, der er truffet af en eller 
flere kompetente myndigheder, ikke har 
været tilstrækkelige til at sikre 
overholdelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 c. På agenturets anmodning skal 
ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas og 
EU-DSO-enheden forelægge agenturet de 
oplysninger, der er nødvendige for, at det 
kan udføre sine opgaver.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
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eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e)  overvåge og analysere 
gennemførelsen af de netregler og 
retningslinjer, som Kommissionen 
vedtager i overensstemmelse med artikel 
55, stk. 12, i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2], og artikel 6, stk. 11, i forordning 
(EF) nr. 715/2009 og deres virkning på 
harmoniseringen af gældende regler, der 
tager sigte på at lette markedsintegrationen, 
samt på ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et effektivt fungerende 
marked, og aflægger rapport til 
Kommissionen.

e) overvåge og analysere 
gennemførelsen af de netregler og 
retningslinjer, som Kommissionen 
vedtager i overensstemmelse med artikel 
55, stk. 12, i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2], og artikel 6, stk. 11, i forordning 
(EF) nr. 715/2009 og deres virkning på 
harmoniseringen af gældende regler, der 
tager sigte på at lette markedsintegrationen, 
samt på ikke-diskrimination, reel 
konkurrence og et effektivt fungerende 
marked, og aflægger rapport til 
Kommissionen. Agenturet kan også træffe 
afgørelser i overensstemmelse med artikel 
4, stk. 4a, i denne forordning.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde, hvor de netregler og 
retningslinjer, der er udarbejdet i henhold 
til kapitel VII i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2] indeholder bestemmelser om 
udarbejdelse af forslag til vilkår og 
betingelser eller metoder til gennemførelse 
af disse netregler og retningslinjer, der 

2. I tilfælde, hvor de netregler og 
retningslinjer, der er udarbejdet i henhold 
til kapitel VII i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2] indeholder bestemmelser om 
udarbejdelse af forslag til vilkår og 
betingelser eller metoder til gennemførelse 
af disse netregler og retningslinjer, der 
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kræver reguleringsmæssig godkendelse af 
alle reguleringsmyndigheder i den berørte 
region, fremlægges vilkårene og 
betingelserne eller metoderne for 
agenturet til revision og godkendelse. Før 
agenturet godkender vilkårene og 
betingelserne eller metoderne, reviderer 
og ændrer det dem, hvor det er 
nødvendigt, for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med formålet med 
netreglen eller retningslinjen, og at de 
bidrager til markedsintegration, ikke-
diskrimination og et effektivt fungerende 
marked. Proceduren for koordinering af 
regionale opgaver i henhold til artikel 7 
finder anvendelse.

kræver godkendelse af 
reguleringsmyndighederne i alle 
medlemsstater, fremlægges de foreslåede 
vilkår og betingelser eller metoder for 
agenturet til revision og godkendelse.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. I tilfælde, hvor de netregler og 
retningslinjer, der er udarbejdet i henhold 
til kapitel VII i forordning (EU).../... 
[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016)0379], indeholder 
bestemmelser om udarbejdelse af forslag 
til fælles regionale vilkår og betingelser 
eller metoder til gennemførelse af 
netregler og retningslinjer, der kræver 
godkendelse fra alle 
reguleringsmyndigheder i den berørte 
region, underrettes agenturet om de 
foreslåede vilkår og betingelser eller 
metoder.
Inden for en måned efter en sådan 
underretning kan direktøren på eget 
initiativ efter høring af 
repræsentantskabet eller på anmodning af 
repræsentantskabet, kræve, at de 
regulerende myndigheder i den berørte 
region henviser forslaget til agenturet til 
godkendelse, hvis forslaget har en reel 
indvirkning på det indre energimarked.
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Et forslag anses at have en reel virkning 
på det indre marked for energi, hvis det:
i) vil få en reel indvirkning på de 
endelige forbrugere uden for den 
pågældende region, eller
ii) i væsentlig grad vil påvirke EU's 
energiinteresser uden for den pågældende 
region.
I sådanne tilfælde eller i de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 6, stk. 8, litra a) og b) 
træffer agenturet en afgørelse inden for 
den frist, der er angivet i de relevante 
netregler og retningslinjer. Denne periode 
begynder dagen efter den dato, hvor 
forslaget blev meddelt.
Før agenturet godkender vilkårene og 
betingelserne eller metoderne, reviderer 
og ændrer det dem, hvor det er 
nødvendigt, for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med formålet med 
netreglen eller retningslinjerne, og at de 
bidrager til markedsintegration, ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
effektivt fungerende marked.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for rammerne af revisionen af 
budområderne godkender og om 
nødvendigt anmoder agenturet om 
ændringer af metoden og de 
formodninger, som vil blive anvendt i 
forbindelse med denne revision, jf. artikel 
13, stk. 3, i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2].

3. Proceduren til revision af 
budområderne foretages i henhold til 
artikel 13, stk. 3, i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2]



PE635.479/ 23

DA

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan i overensstemmelse 
med sit arbejdsprogram, på anmodning af 
Kommissionen eller på eget initiativ 
udarbejde henstillinger for at bistå 
reguleringsmyndigheder og 
markedsaktører med at dele god praksis.

2. Agenturet kan i overensstemmelse 
med sit arbejdsprogram, på anmodning af 
Kommissionen eller på eget initiativ 
udarbejde henstillinger for at bistå 
reguleringsmyndigheder og 
markedsaktører med at dele god praksis og 
sikre fuld overholdelse af den eksisterende 
forordning.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet kan på eget initiativ 
forelægge Kommissionen en udtalelse om 
en bestemt national 
reguleringsmyndigheds uafhængighed 
eller manglende ressourcer og tekniske 
kapacitet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet tilvejebringer en ramme, 
inden for hvilken de nationale 
reguleringsmyndigheder kan samarbejde. 
Det fremmer samarbejdet mellem de 
nationale reguleringsmyndigheder og 
mellem reguleringsmyndigheder på 
regionalt plan og på EU- plan med henblik 
på at sikre interoperabilitet, 
kommunikation og overvågning af det 
regionale fremskridt på de områder, der 
stadig ikke er harmoniseret på EU-plan, og 
tager ved udarbejdelsen af sine udtalelser, 
henstillinger og afgørelser hensyn til 
resultaterne af dette samarbejde. Hvor der 
efter agenturets opfattelse er behov for 
bindende regler for et sådant samarbejde, 
fremsætter det passende henstillinger til 
Kommissionen.

3. Agenturet tilvejebringer en ramme, 
inden for hvilken de nationale 
reguleringsmyndigheder kan samarbejde 
for at sikre effektiv beslutningstagning om 
spørgsmål med grænseoverskridende 
relevans. Det fremmer samarbejdet mellem 
de nationale reguleringsmyndigheder og 
mellem reguleringsmyndigheder på 
regionalt plan og på EU-plan med henblik 
på at sikre interoperabilitet, 
kommunikation og overvågning af det 
regionale fremskridt på de områder, der 
stadig ikke er harmoniseret på EU-plan, og 
tager ved udarbejdelsen af sine udtalelser, 
henstillinger og afgørelser hensyn til 
resultaterne af dette samarbejde. Hvor der 
efter agenturets opfattelse er behov for 
bindende regler for et sådant samarbejde, 
fremsætter det passende henstillinger til 
Kommissionen.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet afgiver på anmodning af 
en reguleringsmyndighed eller 
Kommissionen en faktuel udtalelse om, 
hvorvidt en afgørelse truffet af en 
reguleringsmyndighed er i 
overensstemmelse med de i [omarbejdning 
af eldirektivet som foreslået i COM(2016) 
864/2], direktiv 2009/73/EF, 
[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016) 861/2] eller 
forordning (EF) nr. 715/2009 omhandlede 
retningslinjer eller med andre relevante 

4. Agenturet afgiver på anmodning af 
en eller flere reguleringsmyndigheder 
eller Kommissionen en faktuel udtalelse 
om, hvorvidt en afgørelse truffet af en 
reguleringsmyndighed er i 
overensstemmelse med de i [omarbejdning 
af eldirektivet som foreslået i COM(2016) 
864/2], direktiv 2009/73/EF, 
[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016) 861/2] eller 
forordning (EF) nr. 715/2009 omhandlede 
retningslinjer eller med andre relevante 
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bestemmelser i disse direktiver eller 
forordninger.

bestemmelser i disse direktiver eller 
forordninger.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Efter anmodning fra en national 
reguleringsmyndighed kan agenturet 
beslutte at yde operativ bistand til den 
pågældende nationale 
reguleringsmyndighed i forbindelse med 
efterforskning, herunder med henblik på 
håndhævelse som følge af manglende 
overholdelse af reglerne vedrørende 
markedsmisbrug, manipulation og 
insiderhandel, i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1227/20111a.
________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. 
oktober 2011 om integritet og 
gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 
8.12.2011, s. 1). 

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Agenturet træffer afgørelse om vilkår 
og betingelser for adgang til og operativ 
sikkerhed i forbindelse med infrastruktur 
for elektricitet og gas, der forbinder eller 
vil kunne forbinde mindst to medlemsstater 
("grænseoverskridende infrastruktur"), i 
overensstemmelse med stk. 8. 

7. Agenturet træffer afgørelse om vilkår 
og betingelser for adgang til og operativ 
sikkerhed i forbindelse med infrastruktur 
for elektricitet og gas, der forbinder eller 
vil kunne forbinde mindst to medlemsstater 
("grænseoverskridende infrastruktur"), i 
overensstemmelse med stk. 8, 9 og 10.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10 a. De nationale 
reguleringsmyndigheder sikrer, at 
agenturets afgørelser håndhæves.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturets opgaver med hensyn til de 
regionale driftscentre

Agenturets opgaver med hensyn til de 
regionale koordinationscentre

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet sørger i tæt samarbejde 
med de nationale reguleringsmyndigheder 
og ENTSO for elektricitet for at overvåge 
og analysere de regionale driftscentres 
resultater under hensyntagen til de i [artikel 
43, stk. 4, i omarbejdningen af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2] fastsatte rapporter.

1. Agenturet sørger i tæt samarbejde 
med de nationale reguleringsmyndigheder 
og ENTSO for elektricitet for at overvåge 
og analysere de regionale 
koordinationscentres resultater og 
overholdelse under hensyntagen til de i 
[artikel 43, stk. 4], i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2] fastsatte rapporter og deres 
overholdelse af forpligtelserne i henhold 
til forordning (EU).../... [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i 
COM(2016) 861/2], de netregler, der er 
vedtaget i henhold til artiklerne 54 og 55, 
og de retningslinjer, som er vedtaget i 
henhold til artikel 57.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) anmode de regionale driftscentre om 
oplysninger, hvis det er nødvendigt, jf. 
artikel 43 i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2]

(b) anmode de regionale 
koordinationscentre om oplysninger, hvis 
det er nødvendigt, jf. artikel 43 i 
[omarbejdning af elforordningen som 
foreslået i COM(2016) 861/2]

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afgive udtalelser og henstillinger 
rettet til de regionale driftscentre.

d) afgive udtalelser og henstillinger 
rettet til de regionale koordinationscentre.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Agenturet kan træffe afgørelser 
rettet til de regionale koordinationscentre 
for at kræve, at de overholder deres 
forpligtelser som fastlagt i
a) forordning (EU) ... [den foreslåede 
omarbejdning af elforordningen, COD 
(2016)0379];
b) de netregler, der er vedtaget i 
henhold til artikel 54 og 55 i forordning 
(EU) .../... [den foreslåede elforordning, 
COD (2016)0379];
c) de retningslinjer, der er vedtaget i 
henhold til artikel 57 i forordning (EU) 
.../... [den foreslåede elforordning, COD 
(2016)0379];

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 b. Agenturet træffer udelukkende en 
afgørelse i medfør af stk. 2a, når:
a) den manglende overholdelse 
påvirker den effektive funktion af det 
indre marked for energi; og
b) ingen kompetent myndighed har 
truffet foranstaltninger eller de 
foranstaltninger, der er truffet af en eller 
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flere kompetente myndigheder, ikke har 
været tilstrækkelige til at sikre 
overholdelse. 

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forslagene til metoder og beregninger 
vedrørende den europæiske vurdering af 
ressourcetilstrækkeligheden, jf. artikel 19, 
stk. 2 og 5, i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2]

a) forslagene til metoder og beregninger 
vedrørende den europæiske vurdering af 
ressourcetilstrækkeligheden, jf. artikel 19, 
stk. 2, 3 og 5, i [omarbejdning af 
elforordningen som foreslået i COM(2016) 
861/2] samt resultaterne fra den 
europæiske vurdering af 
ressourcetilstrækkeligheden jf. artikel 19, 
stk. 6, i forordning (EU) ... [omarbejdning 
af elforordningen som foreslået i 
COM(2016) 861/2].

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) (a) overvåge engrosmarkederne, 
indsamle data og registrere 
markedsdeltagerne i overensstemmelse 
med artikel 7-9 i forordning (EU) nr. 
1227/201137 

a) overvåge engrosmarkederne, 
herunder de regionale markeder, indsamle 
og dele data og etablere et europæisk 
register over markedsdeltagere i 
overensstemmelse med artikel 7-12 i 
forordning (EU) nr. 1227/201137;

__________________ __________________
37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. 
oktober 2011 om integritet og 
gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 
8.12.2011, s. 1-16).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. 
oktober 2011 om integritet og 
gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 
8.12.2011, s. 1-16).
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Retssikkerhedsgarantier for adressater for 

agenturets afgørelser
1. Inden agenturet træffer de 
afgørelser, der er fastsat i denne 
forordning, oplyser agenturet parterne om 
afgørelsen og opfordrer dem til at 
fremsætte bemærkninger inden for en 
fastsat frist under fuld hensyntagen til 
sagens hastekarakter, kompleksitet og 
mulige konsekvenser.
2. Afgørelser truffet af agenturet skal 
være fuldt begrundet henblik på at 
muliggøre en klage om sagens realiteter.
3. De berørte parter skal informeres 
om de retsmidler, som er til rådighed til at 
anfægte afgørelser i henhold til denne 
forordning.
4. Agenturet vedtager og offentliggør 
en passende og forholdsmæssig 
forretningsorden for alle agenturets 
opgaver, jf. kapitel 1. For alle agenturets 
afgørelser skal forretningsordenen som 
minimum fastsætte de standarder, der 
fremgår af stk. 1, 2 og 3, og sikre en 
gennemsigtig og rimelig 
beslutningsproces, der garanterer 
grundlæggende proceduremæssige 
rettigheder baseret på retsstatsprincippet. 
For alle andre af agenturets opgaver i 
henhold til kapitel I skal 
forretningsordenen som minimum sikre, 
at grundlæggende proceduremæssige 
rettigheder garanteres.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet overvåger i tæt samarbejde 
med Kommissionen, medlemsstaterne og 
de relevante nationale myndigheder, 
herunder de nationale 
reguleringsmyndigheder , og uden at dette 
berører konkurrencemyndighedernes 
beføjelser, engros- og detailmarkederne for 
elektricitet og naturgas, særligt 
detailpriserne for elektricitet og 
naturgas, overholdelsen af 
forbrugerrettighederne som fastsat i 
[omarbejdning af eldirektivet som foreslået 
i COM(2016) 864/2] og direktiv 
2009/73/EF, netadgang, herunder adgang 
for elektricitet, der er produceret fra 
vedvarende energikilder, og potentielle 
hindringer for handel på tværs af 
grænserne, statslige indgreb, som 
forhindrer priserne i at afspejle den reelle 
knaphed, medlemsstaternes fremskridt 
inden for elektricitetsforsyningssikkerhed 
baseret på resultaterne i den europæiske 
vurdering af ressourcetilstrækkeligheden 
som omtalt i artikel 19 i [omarbejdning af 
elforordningen], navnlig under 
hensyntagen til den efterfølgende 
evaluering, der er omtalt i artikel 16 i 
[forordningen om risikoberedskab som 
foreslået i COM(2016) 862] .

1. Agenturet overvåger i tæt samarbejde 
med Kommissionen, medlemsstaterne og 
de relevante nationale myndigheder, 
herunder de nationale 
reguleringsmyndigheder, og uden at dette 
berører konkurrencemyndighedernes 
beføjelser, engros- og detailmarkederne for 
elektricitet og naturgas, særligt 
detailpriserne for elektricitet og 
naturgas, overholdelsen af 
forbrugerrettighederne som fastsat i 
[omarbejdning af eldirektivet som foreslået 
i COM(2016) 864/2] og direktiv 
2009/73/EF, markedsudviklingens 
indvirkning på privatkunders netadgang, 
herunder adgang for elektricitet, der er 
produceret fra vedvarende energikilder, de 
fremskridt, der er nået med hensyn til 
sammenkobling, potentielle hindringer for 
handel på tværs af 
grænserne, reguleringsmæssige 
hindringer for nye markedsdeltagere og 
mindre aktører, herunder 
energifællesskaber, statslige indgreb, som 
forhindrer priserne i at afspejle den reelle 
knaphed, medlemsstaternes fremskridt 
inden for elektricitetsforsyningssikkerhed 
baseret på resultaterne i den europæiske 
vurdering af ressourcetilstrækkeligheden 
som omtalt i artikel 19 i [omarbejdning af 
elforordningen], navnlig under 
hensyntagen til den efterfølgende 
evaluering, der er omtalt i artikel 16 i 
[forordningen om risikoberedskab som 
foreslået i COM(2016) 862].

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Agenturet kan anmode de nationale 
reguleringsmyndigheder, ENTSO for 
elektricitet, ENTSO for gas, de regionale 
koordinationscentre, EU-DSO-enheden 
og de udpegede 
elektricitetsmarkedsoperatører om at 
fremlægge alle nødvendige oplysninger 
med henblik på at udføre overvågning i 
henhold til denne artikel. Agenturet skal 
til dette formål have beføjelse til at 
udstede afgørelser. Agenturet skal i sine 
afgørelser henvise til det retsgrundlag, i 
henhold til hvilket der anmodes om 
oplysninger, inden for hvilken frist 
oplysningerne skal forelægges og 
formålet med anmodningen. Agenturet 
må kun anvende fortrolige oplysninger, 
som det har modtaget i medfør af denne 
artikel, til brug for udførelsen af de 
opgaver, det er tillagt i denne forordning. 
Agenturet sørger for en passende 
databeskyttelse af alle oplysninger i 
henhold til artikel 41.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan oprette lokale kontorer i 
medlemsstaterne under forudsætning af 
disses samtykke og i overensstemmelse 
med artikel 25, litra j).

Agenturet kan oprette lokale kontorer i 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 25, litra k).

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen vedtager sine 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
tilstedeværende medlemmer, medmindre 
andet fastlægges i denne forordning. Hvert 
bestyrelsesmedlem eller suppleant har én 
stemme.

5. Bestyrelsen vedtager sine 
beslutninger med et flertal på to tredjedele 
af de tilstedeværende medlemmer, 
medmindre andet fastlægges i denne 
forordning. Hvert bestyrelsesmedlem eller, 
i hans eller hendes fravær, hver suppleant 
har én stemme.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemmerne af bestyrelsen 
forpligter sig til at handle uafhængigt og ud 
fra almene samfundshensyn Hvert 
medlem afgiver med henblik herpå en 
skriftlig loyalitetserklæring og en skriftlig 
interesseerklæring, hvori de enten 
anfører, at de ikke har nogen interesser, 
der berører deres uafhængighed, eller at 
de har visse direkte eller indirekte 
interesser, der kan anses for at berøre 
deres uafhængighed. Disse erklæringer 
offentliggøres hvert år.

8. Medlemmerne af bestyrelsen 
forpligter sig til at handle uafhængigt og 
objektivt i Unionens interesse som helhed 
uden at søge eller modtage instrukser fra 
EU-institutioner eller -organer, 
medlemsstaters regeringer eller noget 
andet offentligt eller privat organ. Hvert 
medlem afgiver med henblik herpå en 
skriftlig loyalitetserklæring og en skriftlig 
interesseerklæring, hvori de enten anfører, 
at de ikke har nogen interesser, der berører 
deres uafhængighed, eller at de har visse 
direkte eller indirekte interesser, der kan 
anses for at berøre deres uafhængighed. 
Disse erklæringer offentliggøres hvert år.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) vedtager hvert år 
Kommissionens udtalelse og efter 
repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 23, stk. 5, 
litra c), agenturets 
programmeringsdokument med et flertal på 
to tredjedele af medlemmerne og 
fremsender det til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure og 
offentliggøres.

e) vedtager hvert år, inden den 31. 
januar, det i artikel 21 omhandlede 
programmeringsdokument og fremsender 
det til Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet. Den vedtager efter 
Kommissionens udtalelse og i forbindelse 
med den flerårige programmering efter 
forelæggelse for Europa-Parlamentet og 
efter repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 23, stk. 5, 
litra c), agenturets 
programmeringsdokument med et flertal på 
to tredjedele af medlemmerne og 
fremsender det til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen senest den 31. 
oktober. Programmeringsdokumentet 
vedtages med forbehold af den årlige 
budgetprocedure og offentliggøres

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I henhold til vedtægtens artikel 110 
vedtager bestyrelsen på grundlag af artikel 
2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i 
vilkårene for de øvrige ansatte en 
beslutning, hvorved den delegerer 
relevante beføjelser, som tilkommer 
ansættelsesmyndigheden, til direktøren og 
fastlægger betingelserne for, hvornår 
denne delegation af beføjelser kan 
suspenderes. Direktøren skal have 
beføjelse til at kunne videredelegere disse 
beføjelser.

2. I henhold til vedtægtens artikel 110 
vedtager bestyrelsen på grundlag af artikel 
2, stk. 1, i vedtægten og artikel 6 i 
vilkårene for de øvrige ansatte en 
beslutning, hvorved den delegerer 
relevante beføjelser, som tilkommer 
ansættelsesmyndigheden, til direktøren. 
Direktøren skal have beføjelse til at kunne 
videredelegere disse beføjelser.
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beføjelser, der tilkommer 
ansættelsesmyndigheden, og som er 
delegeret til direktøren, eller som 
direktøren har videredelegeret, kan 
bestyrelsen ved en afgørelse under helt 
særlige omstændigheder midlertidigt 
suspendere til fordel for sig selv, eller den 
kan delegere dem til et af sine medlemmer 
eller til en anden ansat end direktøren.

udgår

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert år vedtager bestyrelsen på grundlag 
af et udkast fra direktøren et 
programmeringsdokument, der indeholder 
en flerårig og en årlig programmering, 
under hensyntagen til Kommissionens 
udtalelse og, for såvidt angår den flerårige 
programmering, efter høring af Europa-
Parlamentet. Den sender hvert år 
dokumentet til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen senest den 31. januar.

Hvert år vedtager bestyrelsen på grundlag 
af et udkast fra direktøren et udkast til et 
programmeringsdokument, der indeholder 
en årlig og en flerårig programmering i 
overensstemmelse med artikel 32 i 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/2013. Bestyrelsen vedtager 
programmeringsdokumentet under 
hensyntagen til Kommissionens udtalelse, 
efter repræsentantskabets godkendelse af 
agenturets årlige arbejdsprogram og, for 
så vidt angår den flerårige programmering, 
efter forelæggelse for Europa-Parlamentet. 
Den sender hvert år dokumentet til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
senest den 31. oktober.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) en repræsentant for Europa-
Parlamentet uden stemmeret.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.  Repræsentantskabet og de i artikel 
7 omhandlede underudvalg træffer 
afgørelse med et simpelt flertal af de 
tilstedeværende medlemmer , idet hvert 
medlem har en stemme; undtaget er den 
udtalelse, der er omhandlet i stk. 5, litra 
b), som skal vedtages med et flertal på to 
tredjedele af de tilstedeværende 
medlemmer. 

1. Repræsentantskabet træffer afgørelse 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) fremsætter, hvor det anser det for at 
være hensigtsmæssigt, bemærkninger, 
herunder forslag til ændringer til 
direktøren om udkast til udtalelser, 
henstillinger og afgørelser, der er 
omhandlet i artiklerne 3 til 11 og 
artikel 14. Direktøren tager hensyn til 
disse bemærkninger, inden udtalelserne, 
henstillingerne og afgørelserne 
fremlægges for repræsentantskabet med 
henblik på udtalelse, og forelægger en 
skriftlig begrundelse, hvis han eller hun 
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ikke følger den holdning, 
repræsentantskabet har afgivet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afgiver udtalelse til direktøren om de 
i artikel 4-14, omhandlede udtalelser, 
henstillinger og afgørelser, der behandles 
med henblik på vedtagelse. 
Repræsentantskabet bistår desuden inden 
for sine beføjelser direktøren med 
vejledning vedrørende varetagelsen af 
dennes opgaver med undtagelse af 
afgørelser, der træffes i henhold til artikel 
16, stk. 6, i forordning (EU) nr. 
1227/200138.

a) afgiver udtalelse til direktøren om de 
i artikel 3 til 11 og artikel 14, omhandlede 
udtalelser, henstillinger og afgørelser, der 
behandles med henblik på vedtagelse. 
Repræsentantskabet bistår desuden inden 
for sine beføjelser direktøren med 
vejledning vedrørende varetagelsen af 
hans eller hendes opgaver med undtagelse 
af de aktiviteter, agenturet gennemfører i 
henhold til forordning (EU) nr. 
1227/2011, og bistår agenturets 
arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til 
artikel 30, med vejledning.

__________________ __________________
38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 1227/2011 af 25. oktober 
2011 om integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 
8.12.2011, s. 1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 1227/2011 af 25. oktober 
2011 om integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 
8.12.2011, s. 1).

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) godkender i henhold til artikel 20, 
stk. 1, litra e), og artikel 25, litra f), og i 
overensstemmelse med det i henhold til 
artikel 33, stk. 3, stk. 1, opstillede 
foreløbige budgetforslag agenturets 
arbejdsprogram for det følgende år og 
forelægger det senest den 1. september 
hvert år for bestyrelsen til vedtagelse.

c) godkender i henhold til artikel 20, 
stk. 1, litra e), og artikel 25, litra f), og i 
overensstemmelse med det foreløbige 
udkast til overslag, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 33, stk. 1 til 3, udkastet 
til programmeringsdokument inklusive 
agenturets årlige arbejdsprogram og 
forelægger det senest den 30. september 
hvert år for bestyrelsen til vedtagelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler i overensstemmelse med den 
vejledning, der er omhandlet i artikel 23, 
stk. 5, litra a) , stk. 1, og, hvis det er fastsat 
i denne forordning, i overensstemmelse 
med repræsentantskabets udtalelser. Med 
forbehold af bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive roller i 
forbindelse med direktørens opgaver, må 
direktøren ikke søge eller efterleve 
instrukser fra nogen regering, fra EU-
institutioner eller fra nogen offentlig eller 
privat enhed eller person. Direktøren står 
til ansvar over for bestyrelsen. Direktøren 
kan deltage i repræsentantskabets møder 
som observatør .

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler i overensstemmelse med den 
vejledning, der er omhandlet i artikel 23, 
stk. 5, litra a), andet punktum, og, hvis det 
er fastsat i denne forordning, i 
overensstemmelse med 
repræsentantskabets udtalelser. Med 
forbehold af bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive roller i 
forbindelse med direktørens opgaver, må 
direktøren ikke søge eller efterleve 
instrukser fra nogen regering, fra EU-
institutioner eller fra nogen offentlig eller 
privat enhed eller person. Direktøren 
aflægger rapport til bestyrelsen. 
Direktøren kan deltage i 
repræsentantskabets møder som 
observatør .

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
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opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen 
efter positiv udtalelse fra 
repræsentantskabet på grundlag af sine 
præstationer, kvalifikationer og erfaring 
med relevans for energisektoren fra en liste 
med mindst tre ansøgere, som er indstillet 
af Kommissionen efter en åben og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Før 
udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen 
har valgt, opfordres til at fremkomme med 
en udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra medlemmerne af dette udvalg. Ved 
indgåelsen af kontrakten med direktøren 
repræsenteres agenturet af 
bestyrelsesformanden

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen 
efter positiv udtalelse fra 
repræsentantskabet og efter godkendelse af 
Europa-Parlamentet på grundlag af sine 
præstationer, kvalifikationer og erfaring 
med relevans for energisektoren fra en liste 
med mindst tre ansøgere, som er indstillet 
af Kommissionen efter en åben og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Før 
udnævnelsen opfordres den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, til at fremkomme 
med en udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra medlemmerne af dette udvalg. Ved 
indgåelsen af kontrakten med direktøren 
repræsenteres agenturet af 
bestyrelsesformanden

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) affatter , vedtager og offentliggør 
udtalelser, henstillinger og afgørelser. 
Udtalelser, henstillinger og afgørelser, der 
er omhandlet i artikel 3-11 og 14, må kun 
vedtages, hvis de har opnået en positiv 
udtalelse fra repræsentantskabet

c) affatter, vedtager og offentliggør 
udtalelser, henstillinger og afgørelser. 
Udtalelser, henstillinger og afgørelser, der 
er omhandlet i artikel 3-11 og artikel 14, 
må kun vedtages, hvis de har opnået en 
positiv udtalelse fra repræsentantskabet
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udarbejder hvert år et udkast til 
agenturets arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det efter 
bestyrelsens godkendelse for 
repræsentantskabet, Europa-Parlamentet 
og Kommissionen inden den 31. 
januar hvert år. Direktøren er ansvarlig for 
at gennemføre programmeringsdokumentet 
og for at aflægge rapport til bestyrelsen om 
gennemførelsen

f) udarbejder hvert år et udkast til 
agenturets programmeringsdokument, der 
indeholder flerårig programmering og det 
årlige arbejdsprogram for det følgende år 
i overensstemmelse med artikel 21. 
Direktøren er ansvarlig for at gennemføre 
programmeringsdokumentet og for at 
aflægge rapport til bestyrelsen om 
gennemførelsen

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) er ansvarlig for at afgøre, om det af 
hensyn til en effektiv udførelse af 
agenturets opgaver er nødvendigt at have 
en eller flere ansatte i en eller flere 
medlemsstater. Beslutningen om at oprette 
et lokalt kontor kræver forudgående 
godkendelse fra Kommissionen, 
bestyrelsen og den eller de berørte 
medlemsstat(er). Det skal fremgå af 
beslutningen, hvilket omfang det lokale 
kontors påtænkte foranstaltninger har, 
således at der ikke opstår unødvendige 
omkostninger og dobbeltarbejde i forhold 
til agenturets opgaver.

k) er ansvarlig for at afgøre, om det af 
hensyn til en effektiv udførelse af 
agenturets opgaver er nødvendigt at have 
en eller flere ansatte i en eller flere 
medlemsstater. Beslutningen om at oprette 
et lokalt kontor kræver forudgående 
godkendelse fra bestyrelsen. Det skal 
fremgå af beslutningen, hvilket omfang det 
lokale kontors påtænkte foranstaltninger 
har, således at der ikke opstår unødvendige 
omkostninger og dobbeltarbejde i forhold 
til agenturets opgaver.
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Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k a) udøver med hensyn til agenturets 
personale de beføjelser, der er omhandlet 
i artikel 39, stk. 3.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Klagenævnet kan udøve de 
beføjelser, der ligger inden for agenturets 
kompetence, eller hjemvise sagen til 
agenturets kompetente organ. Sidstnævnte 
er bundet af klagenævnets afgørelse.

5. Klagenævnet kan bekræfte 
afgørelsen eller hjemvise sagen til 
agenturets kompetente organ. Sidstnævnte 
er bundet af klagenævnets afgørelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 a
Indbringelse af klager for Domstolen

Klager med henblik på annullering af en 
afgørelse, agenturet har truffet i henhold 
til nærværende forordning, eller 
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vedrørende manglende handling inden for 
de gældende tidsfrister, kan kun 
indbringes for Den Europæiske Unions 
Domstol, efter at appelproceduren i 
artikel 29 er udtømt. Agenturet træffer de 
alle foranstaltninger, der er nødvendige 
for at efterkomme Den Europæiske 
Unions Domstols afgørelse.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen kan nedsætte 
arbejdsgrupper, hvor dette er berettiget og 
navnlig for at støtte direktøren og 
repræsentantskabet i deres 
reguleringsarbejde.

1. Direktøren og repræsentantskabet 
kan i fællesskab nedsætte arbejdsgrupper, 
hvor dette er berettiget og navnlig for at 
støtte direktøren og repræsentantskabet i 
deres reguleringsarbejde.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgrupperne skal bestå af 
eksperter fra agenturets ansatte, fra de 
nationale reguleringsmyndigheder og fra 
Kommissionen efter behov. Agenturet er 
ikke ansvarligt for omkostningerne til de 
nationale reguleringsmyndigheders 
eksperters deltagelse i agenturets 
arbejdsgrupper.

2. Arbejdsgrupperne skal bestå af 
eksperter fra agenturets ansatte og fra de 
nationale reguleringsmyndigheder. 
Eksperter fra Kommissionen deltager som 
observatører efter behov. Agenturet er ikke 
ansvarligt for omkostningerne til de 
nationale reguleringsmyndigheders 
eksperters deltagelse i agenturets 
arbejdsgrupper.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsen vedtager og offentliggør 
forretningsordenen for arbejdsgruppernes 
virke.

3. Direktøren vedtager og offentliggør 
efter høring af repræsentantskabet 
forretningsordenen for arbejdsgruppernes 
virke.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Arbejdsgrupperne skal udføre de 
aktiviteter, de er blevet tildelt i det 
programmeringsdokument, som vedtages i 
henhold til artikel 21.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller 
reguleringsmyndighederne, jf. artikel 20, 
stk. 1, litra g)

c) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller 
reguleringsmyndighederne, jf. artikel 20, 
stk. 1, litra g), uden at agenturets 
neutralitet og uafhængighed bringes i 
fare;

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE635.479/ 44

DA

4a. De indtægter, som agenturet 
modtager, må ikke bringe dets 
uafhængighed og upartiskhed i fare.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der betales gebyrer til agenturet for 
anmodninger om indrømmelser af 
undtagelser i henhold til artikel 11, stk. 1, 
og for afgørelser om grænseoverskridende 
omkostningsfordeling, der er truffet af 
agenturet i henhold til artikel 12 i 
forordning (EU) nr. 347/201339.

1. Der betales gebyrer til agenturet for 
følgende:

a) anmodninger om indrømmelser af 
undtagelser i henhold til artikel 11, stk. 1, 
og for afgørelser om grænseoverskridende 
omkostningsfordeling, der er truffet af 
agenturet i henhold til artikel 12 i 
forordning (EU) nr. 347/201339;

b) registrering som rapporteringspart i 
henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 
1227/2011;
c) overvågning af aktiviteter og af 
transmissions- og 
distributionssystemoperatørers 
samarbejde, herunder gennem ENTSO 
for elektricitet, ENTSO for gas, og EU-
DSO-enheden. 

__________________ __________________
39 EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39. 39 EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
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opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede gebyrer 
fastsættes af Kommissionen.

2. De i stk. 1 omhandlede gebyrer 
fastsættes af Kommissionen efter høring af 
bestyrelsen. Kommissionen fastsætter 
niveauet af gebyrer og afgifter og 
betalingsbetingelserne. Gebyrer og 
afgifter fastsættes på et niveau, som 
sikrer, at den dermed forbundne indtægt 
er tilstrækkelig til at dække de fulde 
omkostninger i forbindelse med den 
leverede ydelse. Kommissionen evaluerer 
om nødvendigt niveauet af gebyrer og 
afgifter i lyset af behovet for at pålægge 
sådanne gebyrer og afgifter.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det foreløbige udkast til overslag 
skal være baseret på de mål og forventede 
resultater, der er fastlagt i det årlige 
programmeringsdokument, jf. artikel 21, 
stk. 1, og skal tage hensyn til de 
finansielle ressourcer, der er nødvendige 
for at nå disse mål og forventede 
resultater, i overensstemmelse med 
princippet om resultatorienteret 
budgetlægning.

Begrundelse
Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
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eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Senest den ... [12 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden] foretager 
Kommissionen en evaluering af 
agenturets tildelte budget med det formål 
at sikre passende midler og 
personaleressourcer, som gør det muligt 
for agenturet at opfylde sin rolle om at 
arbejde hen imod et indre marked for 
energi og bidrage til energisikkerhed til 
gavn for EU's forbrugere. Kommissionen 
fremsætter om nødvendigt forslag til at 
ændre agenturets budget.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De oversættelsesopgaver, der er 
påkrævet i forbindelse med agenturets 
virksomhed, udføres af 
Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer.

3. De oversættelsesopgaver, der er 
påkrævet i forbindelse med agenturets 
virksomhed, udføres af 
Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions organer eller andre udbydere af 
oversættelsestjenester i henhold til 
udbudsbestemmelserne og de relevante 
finansielle bestemmelser.

Begrundelse

Ændringsforslaget er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, 
eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der 
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opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter nærværende 
forordnings ikrafttrædelse og derefter hvert 
femte år foretager Kommissionen med 
bistand fra en uafhængig ekstern ekspert en 
evaluering med henblik på at vurdere, 
hvilke resultater agenturet har opnået med 
hensyn til målsætninger, mandat og 
opgaver. Der skal ved evalueringen navnlig 
ses på et eventuelt behov for at ændre 
agenturets mandat og de finansielle 
konsekvenser af en sådan ændring

1. Senest fem år efter nærværende 
forordnings ikrafttrædelse og derefter hvert 
femte år foretager Kommissionen med 
bistand fra en uafhængig ekstern ekspert en 
evaluering med henblik på at vurdere, 
hvilke resultater agenturet har opnået med 
hensyn til målsætninger, mandat og 
opgaver. Der skal ved evalueringen navnlig 
ses på et eventuelt behov for at ændre 
agenturets mandat og de finansielle 
konsekvenser af en sådan ændring i 
overensstemmelse med princippet om 
resultatorienteret budgetlægning.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at 
agenturets videreførelse ikke længere er 
berettiget, hvad angår dets målsætninger, 
mandat og opgaver, kan den foreslå, at 
nærværende forordning ændres tilsvarende 
eller ophæves.

2. Hvis Kommissionen finder, at 
agenturets videreførelse ikke længere er 
berettiget, hvad angår dets målsætninger, 
mandat og opgaver, skal den høre 
repræsentantskabet. Repræsentantskabet 
afgiver en udtalelse om agenturets 
fremtidige roller senest 12 måneder efter 
at have modtaget Kommissionens 
anmodning. Kommissionen kan, samtidig 
med at den tager behørigt hensyn til 
repræsentantskabets udtalelse, foreslå, at 
nærværende forordning ændres tilsvarende 
eller ophæves.


