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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Ondanks de aanzienlijke 
vooruitgang die met de integratie en de 
interconnectie op de interne 
elektriciteitsmarkt is geboekt, zijn 
sommige lidstaten of regio's nog steeds 
geïsoleerd of onvoldoende met elkaar 
verbonden. Dit is met name het geval voor 
insulaire lidstaten en lidstaten die 
gesitueerd zijn in de periferie. Het 
agentschap moet bij zijn werk zo nodig 
rekening houden met de specifieke 
situatie van deze lidstaten of regio's.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Als gevolg van de sterke (7) Als gevolg van de sterke 
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interconnectie van het elektriciteitsnet van 
de Unie en de toenemende noodzaak om 
samen te werken met buurlanden om 
netstabiliteit te behouden en grote 
hoeveelheden hernieuwbare energie in het 
net op te nemen, zullen regionale 
operationele centra een belangrijke rol 
spelen bij de coördinatie van 
transmissiesysteembeheerders. Het 
agentschap moet ervoor zorgen dat er, 
waar nodig, regelgevend toezicht is op de 
regionale operationele centra.

interconnectie van het elektriciteitsnet van 
de Unie en de toenemende noodzaak om 
samen te werken met buurlanden om 
netstabiliteit te behouden en grote 
hoeveelheden hernieuwbare energie in het 
net op te nemen, zullen regionale 
coördinatiecentra een belangrijke rol 
spelen bij de coördinatie van 
transmissiesysteembeheerders. Het 
agentschap moet ervoor zorgen dat er 
regelgevend toezicht is op de regionale 
coördinatiecentra, en toezicht houden op 
hun verrichtingen en hun naleving van 
het desbetreffende Unierecht.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien grote delen van de nieuwe 
elektriciteitsopwekking op lokaal niveau 
zullen worden aangesloten, zullen 
distributiesysteembeheerders een 
belangrijke rol spelen bij de exploitatie van 
het Europese elektriciteitssysteem op 
flexibele en doeltreffende wijze.

(8) Aangezien grote delen van de nieuwe 
elektriciteitsopwekking op lokaal niveau 
zullen worden aangesloten, zullen 
distributiesysteembeheerders een 
belangrijke rol spelen bij de exploitatie van 
het Europese elektriciteitssysteem op 
flexibele en doeltreffende wijze. Nu de 
Commissie de oprichting van een instantie 
op Unie-niveau overweegt om de 
samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders (DSB's) te 
intensiveren en nadere richtsnoeren en 
codes voor kwesties in verband met DSB's 
te ontwikkelen, moet het agentschap 
bepaalde toezichtbevoegdheden krijgen 
met betrekking tot deze instantie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het agentschap moet ervoor zorgen 
dat de reguleringstaken die de nationale 
regulerende instanties overeenkomstig [de 
herschikte elektriciteitsrichtlijn, zoals 
voorgesteld door COM(2016)0864] en 
Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 op nationaal 
niveau verrichten, op het niveau van de 
Unie naar behoren worden gecoördineerd 
en zo nodig aangevuld. Daartoe moet de 
onafhankelijkheid van het agentschap van 
elektriciteits- en gasproducenten, publieke 
of particuliere transmissie- en 
distributiesysteembeheerders en 
consumenten gewaarborgd worden, moet 
verzekerd worden dat zijn optreden met het 
recht van de Unie strookt en moeten zijn 
technische en regulerende capaciteiten, 
transparantie, ontvankelijkheid voor 
democratische controle en efficiëntie 
gewaarborgd zijn.

(10) Het agentschap moet ervoor zorgen 
dat de reguleringstaken die de nationale 
regulerende instanties overeenkomstig [de 
herschikte elektriciteitsrichtlijn, zoals 
voorgesteld door COM(2016)0864] en 
Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 op nationaal 
niveau verrichten, op het niveau van de 
Unie naar behoren worden gecoördineerd 
en zo nodig aangevuld. Daartoe moet de 
onafhankelijkheid van het agentschap van 
elektriciteits- en gasproducenten, publieke 
of particuliere transmissie- en 
distributiesysteembeheerders en 
consumenten gewaarborgd worden, moet 
verzekerd worden dat zijn optreden met het 
recht van de Unie strookt en moeten zijn 
technische en regulerende capaciteiten, 
transparantie, ontvankelijkheid voor 
democratische controle, inclusief 
aflegging van rekenschap aan het 
Europees Parlement, en efficiëntie 
gewaarborgd zijn.

__________________ __________________
30 Zie bladzijde 94 van dit Publicatieblad. 30 Zie bladzijde 94 van dit Publicatieblad.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het agentschap moet toezicht 
uitoefenen op de regionale samenwerking 
tussen transmissiesysteembeheerders in de 
elektriciteit- en de gassector en op de 
uitvoering van de taken van het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit („ENTSB voor 

(11) Het agentschap moet toezicht 
uitoefenen op de regionale samenwerking 
tussen transmissiesysteembeheerders in de 
elektriciteit- en de gassector en op de 
uitvoering van de taken van het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit („ENTSB voor 
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elektriciteit”) en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
(„ENTSB voor gas”). Het agentschap moet 
ook toezicht houden op de uitvoering van 
de taken van andere entiteiten met 
gereguleerde functies met een Uniebrede 
dimensie, zoals energiebeurzen. De 
betrokkenheid van het agentschap is van 
essentieel belang om te zorgen voor een 
efficiënte en transparante samenwerking 
tussen transmissiesysteembeheerders en het 
functioneren van andere entiteiten met 
Uniebrede functies in het belang van de 
interne markten voor elektriciteit en 
aardgas.

elektriciteit”) en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
(„ENTSB voor gas”) en moet een rol 
spelen bij het garanderen van de naleving 
van het Unierecht. Het agentschap moet 
ook toezicht houden op de uitvoering van 
de taken van andere entiteiten met 
gereguleerde functies met een Uniebrede 
dimensie, zoals energiebeurzen. De 
betrokkenheid van het agentschap is van 
essentieel belang om te zorgen voor een 
efficiënte en transparante samenwerking 
tussen transmissiesysteembeheerders en het 
functioneren van andere entiteiten met 
Uniebrede functies in het belang van de 
interne markten voor elektriciteit en 
aardgas. Het agentschap moet het ENTSB 
voor elektriciteit en het ENTSB voor gas 
informatie kunnen vragen die nodig is 
voor de uitvoering van zijn taken, en het 
moet deze informatie van hen kunnen 
ontvangen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Wegens de uitbreiding van de 
operationele verantwoordelijkheden van 
het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB 
voor gas, de EU-entiteit van 
distributiesysteembeheerders (de „DSB-
entiteit van de EU”) en de regionale 
coöperatiecentra moet het toezicht op 
dergelijke op regionaal of EU-niveau 
actieve entiteiten worden versterkt. Om de 
goede werking van de interne 
energiemarkt te waarborgen moet ACER 
in uitzonderlijke omstandigheden aan die 
entiteiten gerichte besluiten kunnen 
nemen om te waarborgen dat zij voldoen 
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aan hun verplichtingen uit hoofde van 
bepaalde energiewetgeving.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het agentschap biedt een 
geïntegreerd kader dat nationale 
regelgevende instanties in staat stelt deel te 
nemen en samen te werken. Dit kader 
bevordert de uniforme toepassing van de 
wetgeving inzake de interne markten voor 
elektriciteit en gas in de gehele Unie. In 
bepaalde zaken waarbij meer dan een 
lidstaat is betrokken, heeft het agentschap 
de bevoegdheid gekregen zelf een 
individuele beslissing te nemen. Deze 
bevoegdheid moet onder duidelijk 
gespecificeerde voorwaarden gelden voor 
technische en reguleringskwesties die 
regionaal gecoördineerd moeten worden, 
met name ten aanzien van de uitvoering 
van netcodes en richtsnoeren, 
samenwerking binnen regionale 
operationele centra, de 
reguleringsbesluiten die nodig zijn om 
doeltreffend toezicht te houden op de 
integriteit en de transparantie van de 
groothandelsmarkt, besluiten betreffende 
de infrastructuur voor elektriciteit en 
aardgas die ten minste twee lidstaten 
verbindt of kan verbinden, en ten slotte 
voor vrijstellingen van de 
internemarktregelgeving voor nieuwe 
elektriciteitsinterconnectoren en voor 
nieuwe gasinfrastructuur die ligt in meer 
dan een lidstaat.

(13) Het agentschap biedt een 
geïntegreerd kader dat nationale 
regelgevende instanties in staat stelt deel te 
nemen en samen te werken. Dit kader 
bevordert de uniforme toepassing van de 
wetgeving inzake de interne markten voor 
elektriciteit en gas in de gehele Unie. In 
bepaalde zaken waarbij meer dan een 
lidstaat is betrokken, heeft het agentschap 
de bevoegdheid gekregen zelf een 
individuele beslissing te nemen. Deze 
bevoegdheid moet onder duidelijk 
gespecificeerde voorwaarden gelden voor 
technische en reguleringskwesties die 
regionaal gecoördineerd moeten worden, 
met name ten aanzien van de uitvoering 
van netcodes en richtsnoeren, 
samenwerking binnen regionale 
coördinatiecentra, de reguleringsbesluiten 
die nodig zijn om doeltreffend toezicht te 
houden op de integriteit en de transparantie 
van de groothandelsmarkt, besluiten 
betreffende de infrastructuur voor 
elektriciteit en aardgas die ten minste twee 
lidstaten verbindt of kan verbinden, en ten 
slotte voor vrijstellingen van de 
internemarktregelgeving voor nieuwe 
elektriciteitsinterconnectoren en voor 
nieuwe gasinfrastructuur die ligt in meer 
dan een lidstaat. Het agentschap moet de 
nationale regulerende instanties ook 
operationele hulp kunnen verlenen. De 
nationale regulerende instanties moeten 
het agentschap de informatie verstrekken 
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die relevant is voor de toezichtactiviteiten 
van het agentschap.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het agentschap speelt een belangrijke 
rol bij de uitwerking van kaderrichtsnoeren 
(„kaderrichtsnoeren”) die naar hun aard 
niet-bindend zijn. De netcodes moeten 
overeenstemmen met die 
kaderrichtsnoeren. Het wordt tevens 
passend geacht dat het agentschap, in 
overeenstemming met het doel ervan, een 
rol speelt bij de beoordeling van de 
ontwerpnetcodes, teneinde te garanderen 
dat deze overeenstemmen met de 
kaderrichtsnoeren en te zorgen voor de 
nodige mate van harmonisatie, voordat het 
deze ter aanneming aan de Commissie 
voorlegt.

(14) Het agentschap speelt een belangrijke 
rol bij de uitwerking van kaderrichtsnoeren 
(„kaderrichtsnoeren”) die naar hun aard 
niet-bindend zijn. De netcodes moeten 
overeenstemmen met die 
kaderrichtsnoeren. Het wordt tevens 
passend geacht dat het agentschap, in 
overeenstemming met het doel ervan, een 
rol speelt bij de beoordeling en wijziging 
van de ontwerpnetcodes, teneinde te 
garanderen dat deze overeenstemmen met 
de kaderrichtsnoeren en te zorgen voor de 
nodige mate van harmonisatie, voordat het 
deze ter aanneming aan de Commissie 
voorlegt.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met de goedkeuring van een reeks 
netcodes en richtsnoeren die een 
stapsgewijze invoering en verdere 
verfijning van gemeenschappelijke 
regionale en Uniebrede regels bieden, heeft 

(15) Met de goedkeuring van een reeks 
netcodes en richtsnoeren die een 
stapsgewijze invoering en verdere 
verfijning van gemeenschappelijke 
regionale en Uniebrede regels bieden, heeft 
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het agentschap een grotere rol gekregen bij 
het toezicht en de uitvoering van de 
netcodes en richtsnoeren. Doeltreffend 
toezicht op netcodes en richtsnoeren is een 
belangrijke functie van het agentschap en 
is cruciaal voor de uitvoering van de 
internemarktregels.

het agentschap een grotere rol gekregen bij 
het toezicht op en het garanderen van de 
uitvoering van de netcodes en richtsnoeren. 
Doeltreffend toezicht op netcodes en 
richtsnoeren is een belangrijke functie van 
het agentschap en is cruciaal voor de 
uitvoering van de internemarktregels.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sinds voor de stapsgewijze 
harmonisatie van de energiemarkten van de 
Unie regelmatig regionale oplossingen 
moeten worden gevonden als tussentijdse 
maatregel, is het passend dat de regionale 
dimensie van de interne markt daarin 
doorklinkt en dat voor passende 
governancemechanismen wordt gezorgd. 
Regulerende instanties die 
verantwoordelijk zijn voor gecoördineerde 
regionale goedkeuring, moeten in staat 
zijn besluiten van de raad van regulators 
die van regionaal belang zijn, op te stellen 
in een regionaal subcomité van de raad 
van regulators, tenzij die 
aangelegenheden van algemeen belang 
voor de Unie zijn.

(17) Sinds voor de stapsgewijze 
harmonisatie van de energiemarkten van de 
Unie regelmatig regionale oplossingen 
moeten worden gevonden als tussentijdse 
maatregel, is het passend dat de regionale 
dimensie van de interne markt daarin 
doorklinkt en dat voor passende 
governancemechanismen wordt gezorgd. 
Besluiten betreffende voorstellen voor 
gezamenlijke regionale voorwaarden of 
methoden moeten daarom worden 
getroffen door de bevoegde regulerende 
instanties van de betrokken regio, tenzij 
die besluiten een tastbaar effect hebben op 
de interne energiemarkt. Besluiten 
betreffende kwesties die ook buiten de 
betrokken regio van significant belang 
zijn, moeten door het agentschap worden 
genomen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het agentschap moet zo nodig 
overleg plegen met belanghebbende 
partijen en hun in redelijke mate de 
mogelijkheid bieden commentaar te 
leveren op de voorgestelde maatregelen, 

(20) Het agentschap moet zo nodig 
overleg plegen met belanghebbende 
partijen en hun in redelijke mate de 
mogelijkheid bieden commentaar te 
leveren op alle voorgestelde maatregelen.
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zoals netcodes en voorschriften.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het agentschap moet bijdragen aan 
de inspanningen om de zekerheid van de 
energievoorziening te vergroten.

(22) Het agentschap moet bijdragen aan 
de inspanningen om de zekerheid van de 
energievoorziening te vergroten en de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
realiseren. Als uitvoerend orgaan moet 
het zich houden aan de strategische 
energie- en klimaatagenda die is 
vastgesteld door de beleidsinstellingen van 
de Unie.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het agentschap moet de benodigde 
bevoegdheden krijgen om zijn 
regelgevingstaken efficiënt, transparant, 
onderbouwd en vooral onafhankelijk te 
vervullen. De onafhankelijkheid van het 
agentschap van energieproducenten en 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders is niet alleen 
een basisbeginsel van goed bestuur, maar 
ook van essentieel belang voor het 
marktvertrouwen. Onverminderd het feit 
dat zijn leden namens hun respectieve 

(26) Het agentschap moet de benodigde 
bevoegdheden krijgen om zijn 
regelgevingstaken efficiënt, transparant, 
onderbouwd en vooral onafhankelijk te 
vervullen. De onafhankelijkheid van het 
agentschap van energieproducenten en 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders, alsmede van 
andere organisaties die de belangen van 
nationale regelgevende instanties dienen, 
is niet alleen een basisbeginsel van goed 
bestuur, maar ook van essentieel belang 
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nationale autoriteiten optreden, moet de 
raad van regulators daarom onafhankelijk 
van de belangen van de markt opereren, 
moet belangenverstrengeling vermijden en 
mag hij geen instructies verlangen of 
volgen noch aanbevelingen aanvaarden van 
een regering van een lidstaat, de 
instellingen van de Unie of een andere 
publieke of particuliere entiteit. De 
beslissingen van de raad van regulators 
moeten tegelijkertijd in overeenstemming 
zijn met het recht van de Unie inzake 
energie, zoals de interne energiemarkt, het 
milieu en mededinging. De raad van 
regulators moet verslag uitbrengen aan de 
instellingen van de Unie over zijn 
adviezen, aanbevelingen en besluiten.

voor het marktvertrouwen. Onverminderd 
het feit dat zijn leden namens hun 
respectieve nationale autoriteiten optreden, 
moet de raad van regulators daarom 
onafhankelijk van de belangen van de 
markt opereren, moet hij 
belangenverstrengeling vermijden en mag 
hij geen instructies verlangen of volgen 
noch aanbevelingen aanvaarden van een 
regering van een lidstaat, de instellingen 
van de Unie of een andere publieke of 
particuliere entiteit. De beslissingen van de 
raad van regulators moeten tegelijkertijd in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie inzake energie, zoals de interne 
energiemarkt, het milieu en mededinging. 
De raad van regulators moet verslag 
uitbrengen aan de instellingen van de Unie 
over zijn adviezen, aanbevelingen en 
besluiten. De besluiten van het agentschap 
moeten bindend zijn, terwijl zijn adviezen 
en aanbevelingen van het ENTSB voor 
elektriciteit, het ENTSB voor gas, de 
DSB-entiteit van de EU, de 
transmissiesysteembeheerders, de 
regionale operationele centra en de 
benoemde elektriciteitsmarktbeheerders 
de grootste aandacht moeten krijgen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het agentschap moet zijn 
beslissingsbevoegdheden uitoefenen 
overeenkomstig de beginselen van billijke, 
transparante en redelijke besluitvorming. 
Alle procedurele regels van het agentschap 
moeten worden vastgelegd in zijn 
reglement van orde.

(28) Het agentschap moet zijn 
beslissingsbevoegdheden uitoefenen 
overeenkomstig de beginselen van billijke, 
transparante en redelijke besluitvorming. 
Bij alle procedures van het agentschap 
moet een adequaat reglement van orde 
worden gevolgd. Alle procedurele regels 
van het agentschap moeten worden 
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vastgelegd in zijn reglement van orde.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het agentschap moet voornamelijk 
worden gefinancierd uit de algemene 
begroting van de Unie, uit vergoedingen en 
uit vrijwillige bijdragen. Met name moeten 
de middelen die de regulerende instanties 
momenteel beschikbaar stellen voor hun 
samenwerking op het niveau van de Unie, 
beschikbaar blijven voor het agentschap. 
Voor subsidies ten laste van de algemene 
begroting van de Unie moet de 
begrotingsprocedure van de Unie blijven 
gelden. Bovendien moet een 
onafhankelijke externe auditeur de 
rekeningen controleren overeenkomstig 
artikel 107 van Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 1271/2013 van de Commissie33.

(29) Het agentschap moeten passende 
middelen worden verstrekt om zijn taken 
uit te voeren. Het agentschap moet 
voornamelijk worden gefinancierd uit de 
algemene begroting van de Unie, uit 
vergoedingen en uit vrijwillige bijdragen. 
Met name moeten de middelen die de 
regulerende instanties momenteel 
beschikbaar stellen voor hun 
samenwerking op het niveau van de Unie, 
beschikbaar blijven voor het agentschap. 
Het agentschap moet de mogelijkheid 
hebben vergoedingen te innen voor 
bepaalde van zijn activiteiten. Voor 
subsidies ten laste van de algemene 
begroting van de Unie moet de 
begrotingsprocedure van de Unie blijven 
gelden. Bovendien moet een 
onafhankelijke externe auditeur de 
rekeningen controleren overeenkomstig 
artikel 107 van Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 1271/2013 van de Commissie33.

__________________ __________________
33 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 1271/2013 van de Commissie van 
30 september 2013 houdende de financiële 
kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 328 van 
7.12.2013, blz. 42).

33 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 1271/2013 van de Commissie van 
30 september 2013 houdende de financiële 
kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 328 van 
7.12.2013, blz. 42).

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Bij het opstellen van de 
begroting van het agentschap moet het 
beginsel van resultaatgericht begroten in 
acht worden genomen, met oog voor zijn 
doelstellingen en de verwachte resultaten 
van zijn werk.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De begroting van het agentschap 
dient doorlopend geëvalueerd te worden 
door de begrotingsautoriteit op basis van 
de werklast en resultaten van het 
agentschap. De begrotingsautoriteit moet 
waarborgen dat wordt voldaan aan de beste 
normen op het gebied van 
doeltreffendheid.

(30) De begroting van het agentschap 
dient doorlopend geëvalueerd te worden 
door de begrotingsautoriteit op basis van 
de werklast en resultaten van het 
agentschap en de doelstelling om te komen 
tot een interne energiemarkt met het oog 
op energiezekerheid, ten voordele van de 
consumenten in de Unie. De 
begrotingsautoriteit moet waarborgen dat 
wordt voldaan aan de beste normen op het 
gebied van doeltreffendheid.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Via de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties binnen 
het agentschap blijkt dat 
meerderheidsbesluiten een essentiële 
voorwaarde zijn om vooruitgang te boeken 
ten aanzien van aangelegenheden 
betreffende de interne energiemarkt die in 
verschillende lidstaten aanzienlijke 
economische gevolgen hebben. De 
nationale regelgevende instanties moeten 
derhalve in de raad van regulators bij 
gewone meerderheid stemmen.

(34) Via de samenwerking tussen 
nationale regelgevende instanties binnen 
het agentschap blijkt dat 
meerderheidsbesluiten een essentiële 
voorwaarde zijn om vooruitgang te boeken 
ten aanzien van aangelegenheden 
betreffende de interne energiemarkt die in 
verschillende lidstaten aanzienlijke 
economische gevolgen hebben. De 
nationale regelgevende instanties moeten 
derhalve in de raad van regulators bij 
tweederdemeerderheid stemmen. Het 
agentschap moet naargelang het geval 
verantwoording afleggen aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) In Besluit 2009/913/EU in 
onderlinge overeenstemming genomen 
door de vertegenwoordigers van de 
regeringen der lidstaten1 bis is bepaald dat 
het agentschap wordt gevestigd in 
Ljubljana, Slovenië. De vestigingsplaats 
van het agentschap is het centrum van 
zijn activiteiten en zijn wettelijke taken. 
De vergaderingen van de wettelijke 
organen moeten dus plaatsvinden in de 
vestigingsplaats.
__________________
1 bisBesluit 2009/913/EU in onderlinge 
overeenstemming genomen door de 
vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten van 7 december 2009 betreffende 
de plaats van de zetel van het Agentschap 
voor de samenwerking tussen 
energieregulators (PB L 322 van 
9.12.2009, blz. 39).
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Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De lidstaten van vestiging van het 
agentschap dienen de gunstigst mogelijke 
voorwaarden voor de soepele en efficiënte 
werking van het agentschap te bieden, 
waaronder meertalig, op Europa gericht 
onderwijs en passende 
vervoersverbindingen.

(38) De vestigingsovereenkomst tussen 
de regering van de Republiek Slovenië en 
het agentschap is op 26 november 2010 
gesloten en op 10 januari 2011 in werking 
getreden en andere specifieke regelingen 
voldoen aan de voorschriften van 
Verordeningen (EU) nr. 713/2009 en 
(EU) nr. 863/2016.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Het agentschap moet de 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties indien nodig 
sectoroverschrijdend aanmoedigen en 
faciliteren, met name op het gebied van 
gegevensbescherming en de persoonlijke 
levenssfeer.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van het agentschap is de in 
artikel 57 van [de bij COM(2016)0864 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en artikel 39 van 
Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad bedoelde 
regulerende instanties bij te staan bij het op 
het niveau van de Unie uitoefenen van de 
in de lidstaten vervulde reguleringstaken, 
en zo nodig hun optreden te coördineren.

2. Het doel van het agentschap is de in 
artikel 57 van [de bij COM(2016)0864 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en artikel 39 van 
Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad bedoelde 
regulerende instanties bij te staan bij het op 
het niveau van de Unie uitoefenen van de 
in de lidstaten vervulde reguleringstaken, 
zo nodig hun optreden te coördineren en 
tussen hen te bemiddelen en geschillen te 
beslechten, alsmede bij te dragen tot de 
invoering van kwalitatief hoogstaande 
gemeenschappelijke regelgevings- en 
toezichtpraktijken, om te zorgen voor de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van de rechtshandelingen van 
de Unie ter verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de uitvoering van zijn taken 
handelt het agentschap onafhankelijk en 
objectief en uitsluitend in het belang van 
de Unie. Het agentschap neemt 
zelfstandig besluiten, onafhankelijk van 
particuliere en bedrijfsbelangen, en 
ontvangt afzonderlijke jaarlijkse 
begrotingstoewijzingen, waarbij het de 
toegewezen begroting autonoom kan 
uitvoeren, en middelen op het gebied van 
personeel en financiën die adequaat zijn 
om zijn taken effectief uit te voeren.
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Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt advies uit en doet 
aanbevelingen aan 
transmissiesysteembeheerders, regionale 
operationele centra en benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders;

(a) brengt advies uit en doet 
aanbevelingen aan 
transmissiesysteembeheerders, het ENTSB 
voor elektriciteit, het ENTSB voor gas, de 
DSB-entiteit van de EU, de regionale 
coördinatiecentra en benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) neemt in de in de artikelen 6, 8 en 11 
van deze verordening genoemde specifieke 
gevallen zelf een individuele beslissing;

(d) neemt in de in deze verordening 
genoemde specifieke gevallen zelf een 
beslissing;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ENTSB voor elektriciteit, het ENTSB 
voor gas, de DSB-entiteit van de EU, de 
transmissiesysteembeheerders, de 
regionale coördinatiecentra en de 
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benoemde elektriciteitsmarktbeheerders 
besteden de grootst mogelijke aandacht 
aan de krachtens deze verordening tot hen 
gerichte adviezen en aanbevelingen van 
het agentschap en stellen alles in het werk 
om hieraan te voldoen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken van het agentschap in verband met 
de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders

Taken van het agentschap in verband met 
de samenwerking van transmissie- en 
distributiesysteembeheerders

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap brengt de Commissie 
advies uit over de ontwerpstatuten, de 
ledenlijst en het ontwerpreglement van 
orde van het ENTSB voor elektriciteit, en 
van het ENTSB voor gas, overeenkomstig 
respectievelijk artikel 26, lid 2, [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en artikel 5, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 715/2009.

1. Het agentschap brengt de Commissie 
advies uit over de ontwerpstatuten, de 
ledenlijst en het ontwerpreglement van 
orde van het ENTSB voor elektriciteit, van 
de DSB-entiteit van de EU en van het 
ENTSB voor gas overeenkomstig 
respectievelijk artikel 26, lid 2, van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], artikel 50, lid 2, 
van Verordening (EU) … [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en artikel 5, lid 2, 
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van Verordening (EG) nr. 715/2009.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ENTSB voor elektriciteit en aan 
het ENTSB voor gas overeenkomstig 
respectievelijk artikel 27, lid 1, onder a), 
van [de bij COM(2016)0861 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] en 
artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 over de netcodes; en

(a) het ENTSB voor elektriciteit en aan 
het ENTSB voor gas overeenkomstig 
respectievelijk artikel 27, lid 1, onder a), 
van [de bij COM(2016)0861 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] en 
artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 over de netcodes;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het ENTSB voor elektriciteit en aan 
het ENTSB voor gas overeenkomstig 
respectievelijk artikel 27, lid 1, onder b) 
en h), van [de bij COM(2016)0861 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en artikel 9, lid 2, 
eerste alinea van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 over de ontwerpversie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
ontwerp van tienjarig netontwikkelingsplan 
dat de gehele Unie dekt, en andere 
relevante documenten als genoemd in 
artikel 27, lid 1, van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 

(b) het ENTSB voor elektriciteit en aan 
het ENTSB voor gas overeenkomstig 
respectievelijk artikel 27, lid 1, onder b) 
en h), van [de bij COM(2016)0861 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en artikel 9, lid 2, 
eerste alinea van Verordening (EG) 
nr. 715/2009 over de ontwerpversie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
ontwerp van tienjarig netontwikkelingsplan 
dat de gehele Unie dekt, en andere 
relevante documenten als genoemd in 
artikel 27, lid 1, van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
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elektriciteitsverordening] en artikel 8, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 715/2009, 
daarbij rekening houdend met de 
doelstellingen van afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte en zekere 
werking van de interne markten voor 
elektriciteit en aardgas.

elektriciteitsverordening] en artikel 8, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 715/2009, 
daarbij rekening houdend met de 
doelstellingen van afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte en zekere 
werking van de interne markten voor 
elektriciteit en aardgas; en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de DSB-entiteit van de EU 
over de ontwerpversie van het jaarlijkse 
werkprogramma en andere relevante 
documenten als genoemd in artikel 51, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) ... [de 
bij COM(2016)0861 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening], 
daarbij rekening houdend met de 
doelstellingen van afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte en zekere 
werking van de interne markten voor 
elektriciteit en aardgas.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het agentschap kan besluiten 
nemen ten aanzien van het ENTSB voor 
elektriciteit, het ENTSB voor gas en de 
DSB-entiteit van de EU om hen te 
verplichten hun verplichtingen na te 
komen als omschreven in:
(a) deze verordening;
(b) Verordening (EG) nr. 715/2009 en 
Verordening (EU) .../... [voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening, 
COD(2016)0379];
(c) de overeenkomstig artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 en de 
artikelen 54 en 55 van Verordening (EU) 
.../... [voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening, 
COD(2016)0379] vastgestelde netcodes;
(d) de overeenkomstig artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 en 
artikel 57 van Verordening (EU) .../... 
[voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening, 
COD(2016)0379] vastgestelde 
richtsnoeren;
(e) Verordening (EU) nr. 347/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad;
(f) Verordening (EU) ... [de bij 
COM(2016)0862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening].

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Het agentschap neemt slechts een 
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besluit krachtens lid 4 bis indien:
(a) de niet-nakoming de efficiënte 
werking van de interne energiemarkt 
verstoort; en
(b) geen bevoegde instantie 
maatregelen heeft genomen of de 
maatregelen van een of meer bevoegde 
instanties onvoldoende zijn gebleken om 
de nakoming te waarborgen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Op verzoek van het 
agentschap verstrekken het ENTSB voor 
elektriciteit, het ENTSB voor gas en de 
DSB-entiteit van de EU het agentschap de 
nodige informatie voor de vervulling van 
zijn taken.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) toezicht uitoefenen op en de 
implementatie analyseren van de netcodes 
en de door de Commissie overeenkomstig 
in artikel 55, lid 12 van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en artikel 6, 

(e) toezicht uitoefenen op en de 
implementatie analyseren van de netcodes 
en de door de Commissie overeenkomstig 
artikel 55, lid 12 van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en artikel 6, 
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lid 11, van Verordening (EG) nr. 715/2009 
aangenomen richtsnoeren, alsmede de 
weerslag ervan op de harmonisatie van de 
toepasselijke voorschriften die gericht zijn 
op het vergemakkelijken van de 
marktintegratie, alsmede non-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en 
verslag uitbrengen aan de Commissie.

lid 11, van Verordening (EG) nr. 715/2009 
aangenomen richtsnoeren, alsmede de 
weerslag ervan op de harmonisatie van de 
toepasselijke voorschriften die gericht zijn 
op het vergemakkelijken van de 
marktintegratie, alsmede non-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en 
verslag uitbrengen aan de Commissie. Het 
agentschap kan ook besluiten nemen 
overeenkomstig artikel 4, lid 4 bis, van 
deze verordening.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In gevallen waarin de netcodes en 
richtsnoeren die zijn ontwikkeld 
overeenkomstig hoofdstuk VII van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], zorgen voor de 
opstelling van voorstellen voor 
voorwaarden of methoden voor de 
tenuitvoerlegging van die netcodes en 
richtsnoeren die een formele goedkeuring 
door alle regulerende instanties of door 
alle regulators van de betrokken regio 
behoeven, worden de voorwaarden of 
methoden ter beoordeling en goedkeuring 
voorgelegd aan het agentschap. 
Voorafgaand aan de goedkeuring van de 
voorwaarden of methoden, worden ze 
door het agentschap aangepast en zo 
nodig veranderd om ervoor te zorgen dat 
ze in overeenstemming zijn met het doel 
van de netcode of de richtsnoeren en 
bijdragen tot marktintegratie, non-
discriminatie en de doeltreffende werking 
van de markt. De procedure voor de 
coördinatie van regionale taken 

2. In gevallen waarin de netcodes en 
richtsnoeren die zijn ontwikkeld 
overeenkomstig hoofdstuk VII van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], zorgen voor de 
opstelling van voorstellen voor 
voorwaarden of methoden voor de 
tenuitvoerlegging van die netcodes en 
richtsnoeren die een goedkeuring door de 
regulerende instanties van alle lidstaten 
behoeven, worden de voorgestelde 
voorwaarden of methoden ter beoordeling 
en goedkeuring voorgelegd aan het 
agentschap.
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overeenkomstig artikel 7 is van 
toepassing.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In gevallen waarin de netcodes en 
richtsnoeren die zijn ontwikkeld 
overeenkomstig hoofdstuk VII van 
Verordening (EU) .../... [voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening, 
COD(2016)0379], voorzien in de 
opstelling van voorstellen voor 
gezamenlijke regionale voorwaarden of 
methoden voor de tenuitvoerlegging van 
die netcodes en richtsnoeren die een 
goedkeuring door alle regulerende 
instanties van de betrokken regio 
behoeven, worden de voorgestelde 
voorwaarden of methoden aan het 
agentschap meegedeeld.
Binnen een maand na die kennisgeving 
kan de directeur, op eigen initiatief na 
raadpleging van de raad van regulators, 
of op verzoek van de raad van regulators, 
de regulerende instanties van de 
betrokken regio verplichten het voorstel 
ter goedkeuring voor te leggen aan het 
agentschap indien het voorstel een 
tastbaar effect heeft op de interne 
energiemarkt.
Een voorstel wordt geacht een tastbaar 
effect op de interne energiemarkt te 
hebben indien het:
(i) ook buiten de betrokken regio een 
tastbaar effect op de eindverbruikers zou 
hebben, of
(ii) ook buiten de betrokken regio de 
energiebelangen van de Unie aanzienlijk 
zou beïnvloeden.
In dergelijke gevallen of in de in artikel 6, 
lid 8, onder a) en b), bedoelde gevallen 
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neemt het agentschap een besluit binnen 
de in de desbetreffende netcodes en 
richtsnoeren vastgestelde termijn. Die 
termijn gaat in op de dag na de 
kennisgeving van het voorstel.
Voorafgaand aan de goedkeuring van de 
voorwaarden of methoden, worden ze 
door het agentschap aangepast en zo 
nodig veranderd om ervoor te zorgen dat 
ze in overeenstemming zijn met het doel 
van de netcode of het richtsnoer en 
bijdragen tot marktintegratie, non-
discriminatie, daadwerkelijke 
mededinging en de goede werking van de 
markt.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van de herziening van 
de biedzone, keurt het agentschap de 
methode en de aannames goed die zullen 
worden gebruikt in het proces van 
herziening van de biedzone 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van [de 
bij COM(2016)0861 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening], en 
mag het om wijziging daarvan vragen.

3. Het proces van herziening van de 
biedzone verloopt overeenkomstig 
artikel 13, lid 3, van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het agentschap mag op basis van zijn 
werkprogramma, op verzoek van de 
Commissie of op eigen initatief 
aanbevelingen doen om de uitwisseling van 
deugdelijke werkmethoden onder 
regulerende instanties en marktpartijen te 

2. Het agentschap mag op basis van zijn 
werkprogramma, op verzoek van de 
Commissie of op eigen initiatief 
aanbevelingen doen om de uitwisseling van 
deugdelijke werkmethoden onder 
regulerende instanties en marktpartijen te 
bevorderen en de volledige naleving van 
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bevorderen. de bestaande regelgeving te waarborgen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het agentschap mag de Commissie 
op eigen initiatief een advies verstrekken 
over de onafhankelijkheid of het gebrek 
aan middelen en technische capaciteiten 
van een specifieke nationale regulerende 
instantie.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap zorgt voor een kader 
waarbinnen nationale regulerende 
instanties kunnen samenwerken. Het 
bevordert de samenwerking tussen de 
nationale regulerende instanties en tussen 
de regulerende instanties op regionaal 
niveau en op het niveau van de Unie om te 
zorgen voor interoperabiliteit, 
communicatie en toezicht van regionale 
prestaties op die gebieden die nog niet 
geharmoniseerd zijn op het niveau van de 
Unie en houdt, wanneer het adviezen, 
aanbevelingen en besluiten opstelt, 
rekening met het resultaat van deze 
samenwerking. Wanneer het agentschap 

3. Het agentschap zorgt voor een kader 
waarbinnen nationale regulerende 
instanties kunnen samenwerken teneinde 
een doeltreffende besluitvorming over 
aangelegenheden van 
grensoverschrijdend belang te 
waarborgen. Het bevordert de 
samenwerking tussen de nationale 
regulerende instanties en tussen de 
regulerende instanties op regionaal niveau 
en op het niveau van de Unie om te zorgen 
voor interoperabiliteit, communicatie en 
toezicht van regionale prestaties op die 
gebieden die nog niet geharmoniseerd zijn 
op het niveau van de Unie en houdt, 
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bindende voorschriften voor een dergelijke 
samenwerking nodig acht, richt het tot de 
Commissie aanbevelingen ter zake.

wanneer het adviezen, aanbevelingen en 
besluiten opstelt, rekening met het resultaat 
van deze samenwerking. Wanneer het 
agentschap bindende voorschriften voor 
een dergelijke samenwerking nodig acht, 
richt het tot de Commissie aanbevelingen 
ter zake.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het agentschap brengt op verzoek 
van een regulerende instantie of de 
Commissie een feitelijk advies uit over de 
vraag of een besluit van een regulerende 
instantie in overeenstemming is met de 
richtsnoeren als bedoeld in [de bij 
COM(2016)0864 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn], Richtlijn 
2009/73/EG, [de bij COM(2016)0861 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] of Verordening 
(EG) nr. 715/2009 of met andere relevante 
bepalingen van deze richtlijnen of 
verordeningen.

4. Het agentschap brengt op verzoek 
van een of meer regulerende instanties of 
de Commissie een feitelijk advies uit over 
de vraag of een besluit van een regulerende 
instantie in overeenstemming is met de 
richtsnoeren als bedoeld in [de bij 
COM(2016)0864 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn], Richtlijn 
2009/73/EG, [de bij COM(2016)0861 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] of Verordening 
(EG) nr. 715/2009 of met andere relevante 
bepalingen van deze richtlijnen of 
verordeningen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Op verzoek van een nationale 
regulerende instantie kan het agentschap 
besluiten operationele bijstand te verlenen 
aan de nationale regulerende instantie 
waarop het onderzoek betrekking heeft, 
onder meer met het oog op handhaving 
met betrekking tot de niet-naleving van de 
regels betreffende marktmisbruik, 
marktmanipulatie en handel met 
voorkennis overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 1227/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis.
________________
1 bis Verordening (EU) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie (PB 
L 326 van 8.12.2011, blz. 1). 

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het agentschap neemt 
overeenkomstig lid 8 een besluit inzake de 
voorwaarden voor toegang tot en de 
operationele veiligheid van infrastructuur 
voor elektriciteit en gas die ten minste twee 
lidstaten verbindt of kan verbinden 
(„grensoverschrijdende infrastructuur”).

7. Het agentschap neemt 
overeenkomstig de leden 8, 9 en 10 een 
besluit inzake de voorwaarden voor 
toegang tot en de operationele veiligheid 
van infrastructuur voor elektriciteit en gas 
die ten minste twee lidstaten verbindt of 
kan verbinden („grensoverschrijdende 
infrastructuur”).

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De nationale regulerende 
instanties waarborgen de handhaving van 
de besluiten van het agentschap.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken van het agentschap ten aanzien van 
de regionale operationele centra

Taken van het agentschap ten aanzien van 
de regionale coördinatiecentra

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
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agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale operationele centra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van en de 
naleving door de regionale 
coördinatiecentra, rekening houdend met 
de verslagen als bedoeld in [artikel 43, 
lid 4, van Verordening … [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en de naleving 
van hun verplichtingen uit hoofde van 
Verordening (EU) ..../... [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], de 
overeenkomstig de artikelen 54 en 55 
daarvan vastgestelde netcodes en de 
overeenkomstig artikel 57 daarvan 
vastgestelde richtsnoeren.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) waar nodig informatie vragen van 
regionale operationele centra 
overeenkomstig artikel 43 van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

(b) waar nodig informatie vragen van 
regionale coördinatiecentra 
overeenkomstig artikel 43 van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) advies uitbrengen en aanbevelingen 
doen aan regionale operationele centra.

(d) advies uitbrengen en aanbevelingen 
doen aan regionale coördinatiecentra.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het agentschap kan besluiten 
nemen ten aanzien van de regionale 
coördinatiecentra om hen te verplichten 
hun verplichtingen na te komen als 
omschreven in:
(a) Verordening (EU) .../... 
[voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening, 
COD(2016)0379];
(b) de overeenkomstig de artikelen 54 
en 55 van Verordening (EU) .../... 
[voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening, 
COD(2016)0379] vastgestelde netcodes;
(c) de overeenkomstig artikel 57 van 
Verordening (EU) .../... [voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening, 
COD(2016)0379] vastgestelde 
richtsnoeren;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het agentschap neemt slechts een 
besluit krachtens lid 2 bis indien:
(a) de niet-nakoming de efficiënte 
werking van de interne energiemarkt 
verstoort; en
(b) geen bevoegde instantie 
maatregelen heeft genomen of de 
maatregelen van een of meer bevoegde 
instanties onvoldoende zijn gebleken om 
de nakoming te waarborgen. 

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorstellen voor methoden en 
berekeningen in verband met de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van de 
middelen overeenkomstig artikel 19, 
leden 2, 3 en 5, van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

(a) de voorstellen voor methoden en 
berekeningen in verband met de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van de 
middelen overeenkomstig artikel 19, 
leden 2, 3 en 5, van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], alsook de 
resultaten van de Europese beoordeling 
van de toereikendheid van de middelen 
overeenkomstig artikel 19, lid 6, van 
Verordening (EU) … [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) toezicht houden op 
groothandelsmarkten, gegevens 
verzamelen en de marktdeelnemers 
registreren overeenkomstig artikel 7 tot en 
met 9 van Verordening (EU) 
nr. 1227/201137;

(a) toezicht houden op 
groothandelsmarkten, met inbegrip van 
regionale markten, gegevens verzamelen 
en delen en een Europees register van de 
marktdeelnemers oprichten 
overeenkomstig artikel 7 tot en met 12 van 
Verordening (EU) nr. 1227/201137;

__________________ __________________
37 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, 
blz. 1).

37 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, 
blz. 1).

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Procedurele waarborgen voor de 
adressaten van besluiten van het 

agentschap
1. Voordat het de in deze verordening 
bedoelde besluiten neemt, stelt het 
agentschap de betrokken partijen in 
kennis van de besluiten en verzoekt het 
hen binnen een bepaalde termijn 
opmerkingen te maken, terdege rekening 
houdend met de urgentie, complexiteit en 
mogelijke consequenties van de zaak.
2. De door het agentschap genomen 
besluiten worden volledig gemotiveerd om 
een beroep ten gronde mogelijk te maken.
3. De betrokken partijen worden 
geïnformeerd over de krachtens deze 
verordening ter beschikking staande 
rechtsmiddelen om beroep aan te tekenen 
tegen besluiten.
4. Het agentschap stelt een passend en 
evenredig reglement van orde vast voor de 
taken van het agentschap uit hoofde van 
hoofdstuk I. In dit reglement worden voor 
alle besluiten van het agentschap ten 
minste de in de leden 1, 2 en 3 van dit 
artikel bedoelde normen vastgelegd en 
wordt voorzien in een transparant en 
redelijk besluitvormingsproces, waarbij de 
fundamentele procedurele rechten op 
basis van de rechtsstaat worden 
gewaarborgd. Voor alle andere taken van 
het agentschap uit hoofde van hoofdstuk I 
dient het reglement van orde op zijn minst 
de fundamentele procedurele rechten te 
waarborgen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap ziet, in nauwe 
samenwerking met de Commissie, de 
lidstaten en relevante nationale instanties, 
met inbegrip van de nationale regulerende 
instanties, en onverminderd de 
bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten, toe op de 
groothandels- en kleinhandelsmarkten voor 
elektriciteit en aardgas, met name op de 
consumptieprijzen van aardgas en 
elektriciteit, de naleving van de in [de bij 
COM(2016)0864 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 
2009/73/EG vastgestelde 
consumentenrechten, de toegang tot de 
netten, met inbegrip van de toegang van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, 
potentiële belemmeringen van 
grensoverschrijdende handel, 
staatsinterventies die voorkomen dat 
prijzen de werkelijke schaarste weergeven, 
de prestaties van de lidstaten op het gebied 
van zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening, op basis van de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de middelen, zoals 
bedoeld in artikel 19 van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], met name 
rekening houdend met de in artikel 16 van 
[de bij COM(2016)0862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening] bedoelde 
evaluatie achteraf.

1. Het agentschap ziet, in nauwe 
samenwerking met de Commissie, de 
lidstaten en relevante nationale instanties, 
met inbegrip van de nationale regulerende 
instanties, en onverminderd de 
bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten, toe op de 
groothandels- en kleinhandelsmarkten voor 
elektriciteit en aardgas, met name op de 
consumptieprijzen van aardgas en 
elektriciteit, de naleving van de in [de bij 
COM(2016)0864 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 
2009/73/EG vastgestelde 
consumentenrechten, de gevolgen van 
marktontwikkelingen voor huishoudelijke 
afnemers, de toegang tot de netten, met 
inbegrip van de toegang van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen, de vooruitgang met 
betrekking tot het niveau van 
interconnectie, potentiële belemmeringen 
van grensoverschrijdende handel, 
regelgevende belemmeringen voor nieuwe 
marktdeelnemers en kleine marktspelers, 
met inbegrip van 
energiegemeenschappen, 
staatsinterventies die voorkomen dat 
prijzen de werkelijke schaarste weergeven, 
de prestaties van de lidstaten op het gebied 
van zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening, op basis van de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de middelen, zoals 
bedoeld in artikel 19 van [de bij 
COM(2016)0861 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], met name 
rekening houdend met de in artikel 16 van 
[de bij COM(2016)0862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening] bedoelde 
evaluatie achteraf.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het agentschap kan de nationale 
regulerende instanties, het ENTSB voor 
elektriciteit, het ENTSB voor gas, de 
regionale coördinatiecentra, de DSB-
entiteit van de EU en de benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders verzoeken 
alle nodige informatie beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van het in dit 
artikel bedoelde toezicht. Daartoe is het 
agentschap bevoegd om besluiten te 
nemen. In zijn besluiten verwijst het 
agentschap naar de rechtsgrond op basis 
waarvan de informatie wordt opgevraagd, 
de voor de informatieverstrekking 
vastgestelde termijn en het doel van het 
verzoek. Het agentschap gebruikt 
ingevolge dit artikel ontvangen 
vertrouwelijke informatie alleen voor het 
uitvoeren van de taken die het bij deze 
verordening zijn opgedragen. Het 
agentschap waarborgt een passende 
gegevensbescherming voor alle informatie 
overeenkomstig artikel 41.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten, mits die daarmee 
instemmen en mits wordt voldaan aan 
artikel 25, onder j),.

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten mits wordt voldaan 
aan artikel 25, onder k).
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Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een gewone meerderheid van 
de aanwezige leden genomen, tenzij in 
deze verordening anders is bepaald. Elk lid 
van de raad van bestuur of zijn 
plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een meerderheid van twee 
derde van de aanwezige leden genomen, 
tenzij in deze verordening anders is 
bepaald. Elk lid van de raad van bestuur of, 
bij afwezigheid, een plaatsvervanger heeft 
één stem.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid 
een schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe onafhankelijk en op 
objectieve wijze op te treden, in het belang 
van de Unie als geheel, en verlangen noch 
volgen instructies van instellingen of 
organen van de Unie, van de regering van 
een lidstaat of van enig ander publiek of 
privaat orgaan. Daartoe legt ieder lid een 
schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elk jaar het in artikel 21 bedoelde 
ontwerp-programmeringsdocument 
vaststellen voordat het aan de Commissie 
wordt voorgelegd voor haar advies, en in 
aansluiting op het advies van de 
Commissie, en na goedkeuring 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, van de 
raad van regulators, het 
programmeringsdocument van het 
agentschap met een meerderheid van twee 
derde van zijn leden vaststellen en aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie toezenden. Het 
programmeringsdocument wordt 
vastgesteld onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en wordt openbaar 
gemaakt;

(e) elk jaar uiterlijk op 31 januari het in 
artikel 21 bedoelde ontwerp-
programmeringsdocument vaststellen en 
dit aan de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad voorleggen. De 
raad van bestuur stelt, in aansluiting op 
het advies van de Commissie, en in 
verband met de meerjarige 
programmering na voorlegging ervan aan 
het Europees Parlement, en na 
goedkeuring overeenkomstig artikel 23, 
lid 5, onder c), van de raad van regulators, 
het programmeringsdocument van het 
agentschap met een meerderheid van twee 
derde van zijn leden vast en zendt dit 
uiterlijk op 31 oktober aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie toe. 
Het programmeringsdocument wordt 
vastgesteld onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en wordt openbaar 
gemaakt;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur neemt 
overeenkomstig artikel 110 van het statuut 
een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, 
lid 1, van het statuut en artikel 6 van de 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden, waarin hij de 
nodige bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag delegeert aan 

2. De raad van bestuur neemt 
overeenkomstig artikel 110 van het statuut 
een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, 
lid 1, van het statuut en artikel 6 van de 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden, waarin hij de 
nodige bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag delegeert aan 
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de directeur en de voorwaarden vastlegt 
voor de opschorting van deze 
gedelegeerde bevoegdheden. De directeur 
kan deze bevoegdheden op zijn beurt 
delegeren.

de directeur. De directeur kan deze 
bevoegdheden op zijn beurt delegeren.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer uitzonderlijke 
omstandigheden dat vereisen, kan de raad 
van bestuur door middel van een besluit 
de delegatie van de bevoegdheden van het 
tot aanstelling bevoegde gezag aan de 
directeur en de bevoegdheden die deze 
laatste op zijn beurt heeft gedelegeerd, 
tijdelijk opschorten en deze bevoegdheden 
zelf uitoefenen of delegeren aan een van 
zijn leden of aan een ander personeelslid 
dan de uitvoerend directeur.

Schrappen

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 
31 januari door naar het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur 
overeenkomstig artikel 32 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 1271/2013 van de Commissie een 
ontwerpprogrammeringsdocument vast 
dat de jaarlijkse en meerjarige 
programmering bevat, op basis van een 
ontwerpvoorstel van de directeur. De raad 
van bestuur stelt het 
programmeringsdocument vast, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie, na goedkeuring van het 
jaarlijkse werkprogramma van het 
agentschap door de raad van regulators, 
en in verband met de meerjarige 
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programmering, na voorlegging ervan aan 
het Europees Parlement. Hij stuurt het elk 
jaar uiterlijk op 31 oktober door naar het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een vertegenwoordiger, zonder 
stemrecht, van het Europees Parlement.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités uit hoofde van artikel 7 
beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), bedoelde advies, dat met een 
meerderheid van twee derde van zijn 
aanwezige leden wordt vastgesteld.

1. De raad van regulators beslist met 
een meerderheid van twee derde van zijn 
aanwezige leden, waarbij elk lid één stem 
heeft.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) dient, wanneer hij dit passend acht, 
bij de directeur opmerkingen, met 
inbegrip van voorstellen voor wijzigingen, 
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in betreffende de in de artikelen 3 tot en 
met 11 en artikel 14 bedoelde 
ontwerpadviezen, -aanbevelingen en -
besluiten. De directeur houdt rekening 
met deze opmerkingen voordat hij de 
adviezen, aanbevelingen en besluiten ter 
advies aan de raad van regulators 
voorlegt, en verschaft een schriftelijke 
rechtvaardiging indien hij het standpunt 
van de raad van regulators niet volgt.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. Voorts geeft de raad van 
regulators de directeur bij de uitoefening 
van zijn taken richtsnoeren op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, met 
uitzondering van besluiten die worden 
genomen uit hoofde van artikel 16, lid 6, 
van Verordening (EG) nr. 1227/201138;

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 3 tot en met 11 en 
artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten waarvan de 
aanneming wordt overwogen. Voorts geeft 
de raad van regulators de directeur bij de 
uitoefening van zijn taken richtsnoeren op 
de gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen, met uitzondering van de activiteiten 
van het agentschap uit hoofde van 
Verordening (EU) nr. 1227/201138, en 
tevens geeft hij richtsnoeren aan de 
krachtens artikel 30 opgerichte 
werkgroepen van het agentschap;

__________________ __________________
38 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie, PB L 326 van 8.12.2011, 
blz. 1.

38 Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie, PB L 326 van 8.12.2011, 
blz. 1.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
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logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) keurt overeenkomstig artikel 20, 
lid 1, onder e), en artikel 25, onder f), en in 
overeenstemming met de overeenkomstig 
artikel 33, lid 3, opgestelde voorlopige 
ontwerpbegroting het werkprogramma 
van het agentschap voor het volgende jaar 
goed en dient het vóór 1 september van elk 
jaar ter goedkeuring in bij de raad van 
bestuur;

(c) keurt overeenkomstig artikel 20, 
lid 1, onder e), en artikel 25, onder f), en in 
overeenstemming met de overeenkomstig 
artikel 33, leden 1 tot en met 3, opgestelde 
voorlopige ontwerpraming het 
ontwerpprogrammeringsdocument met 
inbegrip van het jaarlijkse 
werkprogramma van het agentschap goed 
en dient het vóór 30 september van elk jaar 
ter goedkeuring in bij de raad van bestuur;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door 
een directeur, die optreedt overeenkomstig 
de in artikel artikel 23, lid 5, onder a), 
bedoelde richtsnoeren alsmede, waar in 
deze richtlijn vermeld, overeenkomstig het 
advies van de raad van regulators. 
Onverminderd de respectieve rollen van de 
raad van bestuur en de raad van regulators 
met betrekking tot de taken van de 
directeur, verlangt of volgt de directeur 
geen instructies van enige regering, noch 
van de instellingen van de Unie of van 
enige andere publieke of private entiteit of 
persoon. De directeur legt verantwoording 
af aan de raad van bestuur. De directeur 
mag de vergaderingen van de raad van 

1. Het agentschap wordt geleid door 
een directeur, die optreedt overeenkomstig 
de in artikel 23, lid 5, onder a), tweede zin, 
bedoelde richtsnoeren alsmede, waar in 
deze richtlijn vermeld, overeenkomstig het 
advies van de raad van regulators. 
Onverminderd de respectieve rollen van de 
raad van bestuur en de raad van regulators 
met betrekking tot de taken van de 
directeur, verlangt of volgt de directeur 
geen instructies van enige regering, noch 
van de instellingen van de Unie of van 
enige andere publieke of private entiteit of 
persoon. De directeur brengt verslag uit 
aan de raad van bestuur. De directeur mag 
de vergaderingen van de raad van 
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regulators als waarnemer bijwonen. regulators als waarnemer bijwonen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een open en 
transparante selectieprocedure, op grond 
van zijn verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring die relevant zijn voor de 
energiesector, door de raad van bestuur 
benoemd uit ten minste drie door de 
Commissie voorgedragen kandidaten, na 
gunstig advies van de raad van regulators. 
Vóór de benoeming kan de door de raad 
van bestuur gekozen kandidaat worden 
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden. Voor het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst met de directeur 
wordt het agentschap vertegenwoordigd 
door de voorzitter van de raad van bestuur.

2. De directeur wordt, na een open en 
transparante selectieprocedure, op grond 
van zijn verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring die relevant zijn voor de 
energiesector, door de raad van bestuur 
benoemd uit ten minste drie door de 
Commissie voorgedragen kandidaten, na 
gunstig advies van de raad van regulators 
en na goedkeuring door het Europees 
Parlement. Vóór de benoeming wordt de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat verzocht een verklaring voor de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden. Voor het 
sluiten van de arbeidsovereenkomst met de 
directeur wordt het agentschap 
vertegenwoordigd door de voorzitter van 
de raad van bestuur.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
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bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

versie)    

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) stelt jaarlijks een 
ontwerpwerkprogramma van het 
agentschap voor het volgende jaar op en 
dient het, na goedkeuring van het ontwerp 
door de raad van bestuur, elk jaar op 
31 januari in bij de raad van regulators, 
het Europees Parlement en de Commissie. 
De directeur is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het 
programmeringsdocument en voor de 
rapportage aan de raad van bestuur;

(f) stelt jaarlijks een 
ontwerpprogrammeringsdocument op dat 
overeenkomstig artikel 21 de meerjarige 
programmering en het jaarlijkse 
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar bevat. De directeur is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het programmeringsdocument en voor de 
rapportage aan de raad van bestuur;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) is verantwoordelijk voor het besluit 
of het, om de taken van het agentschap op 
een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren, nodig is een of meer 
personeelsleden in een of meer lidstaten te 
vestigen. Het besluit om een plaatselijk 
kantoor op te zetten vereist de toestemming 
vooraf van de Commissie, de raad van 
bestuur en de betrokken lidstaat of 
lidstaten. In die besluiten wordt het 
toepassingsgebied gespecificeerd van de 

(k) is verantwoordelijk voor het besluit 
of het, om de taken van het agentschap op 
een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren, nodig is een of meer 
personeelsleden in een of meer lidstaten te 
vestigen. Het besluit om een plaatselijk 
kantoor op te zetten vereist de toestemming 
vooraf van de raad van bestuur. In die 
besluiten wordt het toepassingsgebied 
gespecificeerd van de activiteiten die in dat 
lokale kantoor moeten worden uitgevoerd, 
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activiteiten die in dat lokale kantoor 
moeten worden uitgevoerd, op zodanige 
wijze dat onnodige kosten en verdubbeling 
van administratieve functies van het 
agentschap worden vermeden.

op zodanige wijze dat onnodige kosten en 
verdubbeling van administratieve functies 
van het agentschap worden vermeden;

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) oefent jegens het personeel 
van het agentschap de bevoegdheden uit 
als bedoeld in artikel 39, lid 3.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van beroep kan elke 
bevoegdheid uitoefenen die binnen de 
bevoegdheid van het agentschap valt, dan 
wel de zaak terugverwijzen naar het 
bevoegde orgaan van het agentschap. Dit 
orgaan is gebonden aan de beslissing van 
de kamer van beroep.

5. De raad van beroep kan het besluit 
bekrachtigen, dan wel de zaak 
terugverwijzen naar het bevoegde orgaan 
van het agentschap. Dit orgaan is gebonden 
aan de beslissing van de kamer van beroep.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
Beroep bij het Hof van Justitie

Een beroep tot nietigverklaring van een 
besluit dat het agentschap uit hoofde van 
deze verordening heeft genomen of 
wegens het nalaten te handelen binnen de 
gestelde termijnen, kan pas bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie worden 
ingeleid nadat de in artikel 29 bedoelde 
beroepsprocedure is uitgeput. Het 
agentschap treft alle maatregelen die 
nodig zijn om te voldoen aan het arrest 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan 
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regulators op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, 
kunnen de directeur en de raad van 
regulators gezamenlijk werkgroepen 
instellen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap, van de nationale regulerende 
instanties en van de Commissie, indien 
nodig. Het agentschap behoeft de kosten 
van de deelname van deskundigen van het 

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap en van de nationale regulerende 
instanties. Indien nodig nemen 
deskundigen van de Commissie als 
waarnemers deel aan de werkgroepen. 
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personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

Het agentschap behoeft de kosten van de 
deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen.

3. De directeur stelt, na raadpleging 
van de raad van regulators, een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De werkgroepen voeren de taken uit 
die hun in het overeenkomstig artikel 21 
vastgestelde programmeringsdocument 
zijn toegewezen.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vrijwillige bijdragen van de lidstaten 
of de regulerende instanties, uit hoofde van 
artikel 20, lid 1, onder g);

(c) vrijwillige bijdragen van de lidstaten 
of de regulerende instanties, uit hoofde van 
artikel 20, lid 1, onder g), die de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
het agentschap niet in het gedrang mogen 
brengen;
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Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De inkomsten van het agentschap 
mogen de onafhankelijkheid en 
objectiviteit van het agentschap niet in het 
gedrang brengen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor het 
aanvragen van een vrijstellingsbesluit 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en voor 
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling die door het agentschap 
worden genomen overeenkomstig 
artikel 12 van Verordening (EU) 
nr. 347/201339.

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor:

(a) vrijstellingsbesluiten 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en 
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling die door het agentschap 
worden genomen overeenkomstig 
artikel 12 van Verordening (EU) 
nr. 347/201339;
(b) registraties als rapporterende partij 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
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(EU) nr. 1227/2011;
(c) het toezicht op de activiteiten van en 
de samenwerking tussen transmissie- en 
distributiesysteembeheerders, onder meer 
middels het ENTSB voor elektriciteit, het 
ENTSB voor gas, en de DSB-entiteit van 
de EU. 

__________________ __________________
39 PB C 115 van 25.4.2013, blz. 39. 39 PB C 115 van 25.4.2013, blz. 39.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen 
worden vastgesteld door de Commissie.

2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen 
worden vastgesteld door de Commissie, na 
raadpleging van de raad van bestuur. De 
Commissie bepaalt de hoogte van de 
vergoedingen en kosten alsmede de wijze 
waarop zij moeten worden betaald. De 
hoogte van de vergoedingen en kosten 
wordt zodanig vastgesteld dat wordt 
gezorgd dat de inkomsten daarvan 
toereikend zijn om de volledige kosten van 
de geleverde diensten te dekken. Indien 
nodig beoordeelt de Commissie de hoogte 
van de vergoedingen en kosten in het licht 
van de noodzaak om dergelijke 
vergoedingen en kosten aan te rekenen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De voorlopige ontwerpraming stoelt 
op de doelstellingen en verwachte 
resultaten van het jaarlijkse 
programmeringsdocument zoals bedoeld 
in artikel 21, lid 1, en houdt rekening met 
de financiële middelen die nodig zijn voor 
het verwezenlijken van die doelstellingen 
en verwachte resultaten, in 
overeenstemming met het beginsel van 
resultaatgericht begroten.

Motivering
Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Uiterlijk … [twaalf maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] beoordeelt de Commissie de 
aan het agentschap toegewezen begroting 
teneinde te waarborgen dat het over 
voldoende financiële en personele 
middelen beschikt om ten behoeve van de 
consumenten in de Unie zijn functie bij de 
totstandbrenging van de interne 
energiemarkt te kunnen vervullen en bij 
te kunnen dragen tot de energiezekerheid. 
Indien nodig dient de Commissie 
voorstellen tot wijziging van de begroting 
van het agentschap in.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3



PE635.479/ 48

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor het functioneren van het 
agentschap vereiste vertaaldiensten worden 
geleverd door het Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese Unie.

3. De voor het functioneren van het 
agentschap vereiste vertaaldiensten worden 
geleverd door het Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese Unie of andere 
aanbieders van vertaaldiensten in 
overeenstemming met de 
aanbestedingsregels en de toepasselijke 
financiële regels.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening en daarna om de vijf jaar, 
voert de Commissie, bijgestaan door een 
externe, onafhankelijke deskundige, een 
evaluatie uit om de prestaties van het 
agentschap ten aanzien zijn doelstellingen, 
mandaat en taken te beoordelen. In de 
evaluatie wordt met name nagegaan of het 
noodzakelijk is om het mandaat van het 
agentschap te wijzigen, alsmede de 
financiële implicaties van zo'n wijziging

1. Uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening en daarna om de vijf jaar, 
voert de Commissie, bijgestaan door een 
externe, onafhankelijke deskundige, een 
evaluatie uit om de prestaties van het 
agentschap ten aanzien van zijn 
doelstellingen, mandaat en taken te 
beoordelen. In de evaluatie wordt met 
name nagegaan of het noodzakelijk is om 
het mandaat van het agentschap te 
wijzigen, alsmede de financiële implicaties 
van zo'n wijziging, in overeenstemming 
met het beginsel van resultaatgericht 
begroten.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie van oordeel 2. Wanneer de Commissie van oordeel 
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is dat het voortbestaan van het agentschap 
niet langer gerechtvaardigd is in het licht 
van zijn doelstellingen, mandaat en taken, 
kan zij voorstellen om deze verordening 
dienovereenkomstig te wijzigen of in te 
trekken.

is dat het voortbestaan van het agentschap 
niet langer gerechtvaardigd is in het licht 
van zijn doelstellingen, mandaat en taken, 
raadpleegt zij de raad van regulators. De 
raad van regulators brengt binnen twaalf 
maanden na ontvangst van het verzoek 
van de Commissie advies uit over de 
toekomstige functie van het agentschap. 
De Commissie kan, naar behoren 
rekening houdend met het advies van de 
raad van regulators, voorstellen om deze 
verordening dienovereenkomstig te 
wijzigen of in te trekken.


