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Ændringsforslag 20
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning

Kommissionens forslag Forslag om forkastelse

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer 
Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi, som er korresponderende udvalg, 
til at foreslå forkastelse af Kommissionens 
forslag.

Or. fr

Begrundelse

Det agentur, som Kommissionen foreslår, er et for bureaukratisk og dyrt organ. Det 
Europæiske Råd opfordrede til oprettelse af en uafhængig mekanisme for samarbejde mellem 
nationale myndigheder.

Ændringsforslag 21
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af et agentur for 
samarbejde mellem energimyndigheder

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af et europæisk 
agentur for energimyndigheder
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. es
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Ændringsforslag 22
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det Europæiske Råd opfordrede i 
foråret 2007 Kommissionen til at foreslå 
foranstaltninger med henblik på oprettelse 
af en uafhængig mekanisme til sikring af 
samarbejdet mellem de nationale 
energimyndigheder.

(4) Det Europæiske Råd opfordrede i 
foråret 2007 Kommissionen til at foreslå 
foranstaltninger med henblik på oprettelse 
af en uafhængig mekanisme, der skulle 
give de nationale energimyndigheder
mulighed for at samarbejde indbyrdes og 
træffe afgørelser vedrørende vigtige 
grænseoverskridende sager.

Or. es

Ændringsforslag 23
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaterne skal arbejde tæt 
sammen og fjerne hindringerne for 
handel på tværs af grænserne med 
henblik på at nå målsætningerne for den 
europæiske energipolitik. Indførelsen af 
et uafhængigt instrument, som skal 
opfylde det behov, der eksisterer i dag, 
opfylder den dobbelte målsætning om at 
integrere det europæiske perspektiv i de 
nationale energimyndigheders udøvelse af 
deres kompetencer og bidrage til 
respekten for fællesskabsprincipperne om 
ligebehandling og lige adgang til de 
europæiske gas- og elforsyningsnet samt 
et velfungerende indre marked. Det 
europæiske agentur for samarbejde 
mellem energimyndigheder oprettes som 
en organisation, der skal give de nationale 
energimyndigheder mulighed for at styrke 
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deres samarbejde i et europæisk 
perspektiv og på fælles grundlag deltage i 
varetagelsen af funktioner med europæisk 
dimension.

Or. es

Ændringsforslag 24
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af konsekvensanalysen i 
relation til ressourcebehovene hos en 
central enhed kunne det konkluderes, at en 
uafhængig central enhed indebærer flere 
fordele på lang sigt end andre 
løsningsmodeller. Der bør derfor oprettes 
et agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder, i det følgende 
benævnt "agenturet".

(5) På grundlag af konsekvensanalysen i 
relation til ressourcebehovene hos en 
central enhed kunne det konkluderes, at en 
uafhængig central enhed indebærer flere 
fordele på lang sigt end andre 
løsningsmodeller. Modellen med et 
agentur blev foretrukket frem for andre, 
navnlig ERGEG+-modellen. De modeller, 
der blev vraget, bør genovervejes, hvis 
ikke agenturet giver de ønskede resultater.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen vragede en række andre muligheder, såsom ERGEG+ og en struktur, der 
ligner Det Europæiske System af Centralbanker. Hvis agenturet ikke giver de forventede 
resultater, bør Kommissionen overveje andre muligheder og ændre forordningen i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 25
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af konsekvensanalysen i (5) På grundlag af konsekvensanalysen i 
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relation til ressourcebehovene hos en 
central enhed kunne det konkluderes, at en 
uafhængig central enhed indebærer flere 
fordele på lang sigt end andre 
løsningsmodeller. Der bør derfor oprettes 
et agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder, i det følgende benævnt 
"agenturet".

relation til ressourcebehovene hos en 
central enhed kunne det konkluderes, at en 
uafhængig central enhed indebærer flere 
fordele på lang sigt end andre 
løsningsmodeller. Der bør derfor oprettes 
et netværk for samarbejde mellem 
energimyndigheder, i det følgende benævnt 
"netværket".

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. fr

Ændringsforslag 26
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Agenturet skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, 
koordineres effektivt og om nødvendigt 
suppleres på fællesskabsplan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed, dets tekniske og 
reguleringsmæssige kapacitet og dets 
åbenhed og effektivitet.

(6) Agenturet skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, 
koordineres effektivt og om nødvendigt 
suppleres på fællesskabsplan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets og dets medlemmers 
uafhængighed, dets tekniske kapacitet, 
reguleringsmæssige beføjelser, åbenhed, 
demokratiske kontrol og effektivitet.

Or. es
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Ændringsforslag 27
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Agenturet skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, 
koordineres effektivt og om nødvendigt 
suppleres på fællesskabsplan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed, dets tekniske 
og reguleringsmæssige kapacitet og dets 
åbenhed og effektivitet.

(6) Netværket skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF,
koordineres effektivt og om nødvendigt 
suppleres på fællesskabsplan.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Agenturet skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, 
koordineres effektivt og om nødvendigt 
suppleres på fællesskabsplan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed, dets tekniske og 
reguleringsmæssige kapacitet og dets 
åbenhed og effektivitet.

(6) Agenturet skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, 
koordineres effektivt og om nødvendigt 
suppleres på fællesskabsplan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed i forhold til 
forbrugerne, dets tekniske og 
reguleringsmæssige kapacitet og dets 
åbenhed og effektivitet.

Or. ro
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at præcisere, at agenturet er uafhængigt: Der er tale om 
uafhængighed over for de operatører, som agenturet skal mægle mellem, og demokratisk 
ansvar over for fællesskabsretten og over for EU’s lovgivende organer.

Ændringsforslag 29
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Agenturet skal overvåge samarbejdet 
mellem transmissionssystemoperatører i 
elektricitets- og gassektoren og udførelsen 
af de opgaver, der er overdraget det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet og det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas. 
Det er afgørende, at agenturet inddrages 
for at sikre, at samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatører forløber 
effektivt og åbent til gavn for det indre 
marked.

(7) Netværket skal planlægge samarbejdet 
mellem de nationale 
transmissionssystemoperatører i 
elektricitets- og gassektoren.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør etableres en ramme, inden for 
hvilken de nationale energimyndigheder 
kan samarbejde. Denne ramme skal sikre 
ensartet anvendelse af lovgivningen om 
det indre marked for elektricitet i hele 
Fællesskabet. Hvad angår forhold, der 
berører mere end én medlemsstat, bør 

udgår
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agenturet have beføjelse til at vedtage 
individuelle beslutninger. Denne beføjelse 
bør omfatte reguleringsordningen for 
infrastruktur, der forbinder mindst to 
medlemsstater, indrømmelse af 
undtagelser, for så vidt angår 
anvendelsen af reglerne for det indre 
marked, for nye samkøringslinjer for 
elektricitet og ny gasinfrastruktur 
beliggende i mere end én medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør etableres en ramme, inden for 
hvilken de nationale energimyndigheder 
kan samarbejde. Denne ramme skal sikre 
ensartet anvendelse af lovgivningen om det 
indre marked for elektricitet i hele 
Fællesskabet. Hvad angår forhold, der 
berører mere end én medlemsstat, bør 
agenturet have beføjelse til at vedtage 
individuelle beslutninger. Denne beføjelse 
bør omfatte reguleringsordningen for 
infrastruktur, der forbinder mindst to 
medlemsstater, indrømmelse af 
undtagelser, for så vidt angår anvendelsen 
af reglerne for det indre marked, for nye 
samkøringslinjer for elektricitet og ny 
gasinfrastruktur beliggende i mere end én 
medlemsstat.

(8) Der bør etableres en integreret ramme, 
inden for hvilken de nationale 
energimyndigheder kan deltage og 
samarbejde. Denne ramme skal sikre 
ensartet anvendelse af lovgivningen om det 
indre marked for elektricitet i hele 
Fællesskabet. Hvad angår forhold, der 
berører mere end én medlemsstat, bør 
agenturet have beføjelse til at vedtage 
individuelle beslutninger. Denne beføjelse 
bør omfatte reguleringsordningen for 
infrastruktur, der forbinder mindst to 
medlemsstater, indrømmelse af 
undtagelser, for så vidt angår anvendelsen 
af reglerne for det indre marked, for nye 
samkøringslinjer for elektricitet og ny 
gasinfrastruktur beliggende i mere end én 
medlemsstat.

Or. es
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Ændringsforslag 32
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Eftersom agenturet har et overblik 
over de nationale regulerende 
myndigheder på energiområdet, bør det 
have en rådgivende funktion over for 
Kommissionen i spørgsmål vedrørende 
markedsregulering. Det bør også have 
pligt til at underrette Kommissionen, hvis 
det finder, at samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatører ikke giver 
de fornødne resultater, eller at en national 
energimyndighed, der har truffet en 
beslutning i strid med retningslinjerne, 
ikke er indstillet på at følge agenturets 
udtalelse.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 33
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Eftersom agenturet har et overblik over 
de nationale regulerende myndigheder på 
energiområdet, bør det have en rådgivende 
funktion over for Kommissionen i 
spørgsmål vedrørende markedsregulering. 
Det bør også have pligt til at underrette 
Kommissionen, hvis det finder, at 
samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatører ikke giver 
de fornødne resultater, eller at en national 
energimyndighed, der har truffet en 
beslutning i strid med retningslinjerne, ikke 
er indstillet på at følge agenturets udtalelse.

(9) Eftersom agenturet har oplysninger fra
de nationale regulerende myndigheder på 
energiområdet og andre kilder, bør det 
have en rådgivende funktion i forhold til
Kommissionen, de andre 
fællesskabsinstitutioner og de nationale 
regulerende myndigheder i mindst to 
medlemsstater i spørgsmål vedrørende 
markedsregulering. Det bør også have pligt 
til at underrette Kommissionen, hvis det 
finder, at samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatører ikke giver 
de fornødne resultater, eller at en national 
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energimyndighed, der har truffet en 
beslutning i strid med retningslinjerne, ikke 
er indstillet på at følge agenturets udtalelse.

Or. es

Ændringsforslag 34
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Agenturet bør også kunne opstille 
ikke-bindende retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører 
med at udbrede god praksis.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 35
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Agenturet bør også kunne opstille 
ikke-bindende retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører med 
at udbrede god praksis.

(10) Agenturet bør også kunne udarbejde 
vejledninger i god praksis og opstille 
retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder, 
transmissionssystemoperatører og 
markedsaktører med at udbrede god praksis
og råde over retningslinjer, der skal 
hjælpe dem med at respektere 
fællesskabsprincipperne i den europæiske 
energipolitik.

Or. es
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Ændringsforslag 36
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Agenturet bør også kunne opstille 
ikke-bindende retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører med 
at udbrede god praksis.

(10) Agenturet bør også kunne opstille 
bindende retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører med 
at udbrede god praksis.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal have de beføjelser, der er nødvendige for, at det kan nå sine målsætninger, 
nemlig at sikre et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag 37
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Agenturets struktur bør tilpasses de 
særlige behov, der gør sig gældende for 
regulering på energiområdet. Det er især 
vigtigt, at der tages fuldt hensyn til de 
nationale energimyndigheders specifikke 
rolle og uafhængighed.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 38
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Bestyrelse bør have de fornødne 
beføjelser til at opstille budgettet, 
kontrollere dets gennemførelse, udarbejde 
vedtægter, vedtage finansielle 
bestemmelser og udnævne direktøren.

(12) Netværkets bestyrelse bør have de 
fornødne beføjelser til at opstille budgettet, 
kontrollere dets gennemførelse, udarbejde 
vedtægter, vedtage finansielle 
bestemmelser og udnævne direktøren.

Or. fr

Ændringsforslag 39
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Agenturet bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage de 
reguleringsmæssige funktioner effektivt og 
frem for alt uafhængigt. Regulerende 
myndigheders uafhængighed er ikke blot et 
centralt princip for god forvaltning, men 
også en grundlæggende forudsætning for 
tilliden til markedet. Til afspejling af 
forholdene på nationalt plan bør 
repræsentantskabet derfor handle 
uafhængigt af alle markedsinteresser og 
ikke søge eller modtage instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat enhed.

(13) Agenturet bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage de 
reguleringsmæssige funktioner effektivt, 
åbent, motiveret og frem for alt 
uafhængigt. Regulerende myndigheders 
uafhængighed er et centralt princip for god 
forvaltning og en grundlæggende 
forudsætning for tilliden til markedet. Til 
afspejling af forholdene på nationalt plan 
og fællesskabsplan bør repræsentantskabet
og dets medlemmer derfor handle 
uafhængigt af alle markedsinteresser eller 
interessekonflikter og ikke søge eller 
acceptere instrukser eller henstillinger fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat enhed.

Or. es
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Ændringsforslag 40
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Agenturet bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage de 
reguleringsmæssige funktioner effektivt og 
frem for alt uafhængigt. Regulerende 
myndigheders uafhængighed er ikke blot et 
centralt princip for god forvaltning, men 
også en grundlæggende forudsætning for 
tilliden til markedet. Til afspejling af 
forholdene på nationalt plan bør 
repræsentantskabet derfor handle 
uafhængigt af alle markedsinteresser og 
ikke søge eller modtage instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat enhed.

(13) Netværket bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage de 
reguleringsmæssige funktioner effektivt og 
frem for alt uafhængigt. Regulerende 
myndigheders uafhængighed er ikke blot et 
centralt princip for god forvaltning, men 
også en grundlæggende forudsætning for 
tilliden til markedet. Til afspejling af 
forholdene på nationalt plan bør 
repræsentantskabet derfor handle 
uafhængigt af alle markedsinteresser og 
ikke søge eller modtage instrukser fra 
nogen regering eller anden offentlig eller 
privat enhed.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) På de områder, hvor agenturet har 
beslutningsbeføjelser, bør de berørte 
parter for at sikre hurtig sagsbehandling 
kunne appellere en beslutning til et 
klagenævn, som bør være en del af 
agenturet, men uafhængigt af både dets 
administrative og dets regulerende 
struktur.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 42
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) På de områder, hvor agenturet har 
beslutningsbeføjelser, bør de berørte parter 
for at sikre hurtig sagsbehandling kunne 
appellere en beslutning til et klagenævn, 
som bør være en del af agenturet, men 
uafhængigt af både dets administrative og 
dets regulerende struktur.

(14) På de områder, hvor agenturet har 
beslutningsbeføjelser, bør de berørte parter 
for at sikre hurtig sagsbehandling kunne 
appellere en beslutning til et klagenævn, 
som bør være en del af agenturet, men 
uafhængigt af både dets administrative og 
dets regulerende struktur. De endelige 
beslutninger skal kunne indbringes for De 
Europæiske Fællesskabers Domstol.

Or. es

Ændringsforslag 43
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Agenturet bør anvende de almindelige 
regler om aktindsigt i dokumenter 
beroende hos fællesskabsorganer. 
Bestyrelsen bør fastsætte de praktiske 
foranstaltninger med henblik på beskyttelse 
af forretningsmæssigt følsomme data og 
persondata.

(17) Agenturet bør anvende de almindelige 
regler om aktindsigt i dokumenter 
beroende hos fællesskabsorganer. 
Bestyrelsen bør godkende protokoller og 
fastsætte de praktiske foranstaltninger med 
henblik på beskyttelse af 
forretningsmæssigt følsomme data og 
persondata.

Or. es



PE402.870v01-00 16/68 AM\712362DA.doc

DA

Ændringsforslag 44
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Tredjelandes deltagelse i agenturets 
arbejde bør være mulig i henhold til 
passende aftaler, der indgås med 
Fællesskabet.

(18) Tredjelandes deltagelse i agenturets 
arbejde bør være mulig i henhold til 
passende aftaler, der indgås med 
Fællesskabet i overensstemmelse med 
traktatens bestemmelser.

Or. ro

Begrundelse

Aftaler med tredjelande skal godkendes af Europa-Parlamentet i overensstemmelse med 
traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 45
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Eftersom målet for den foreslåede 
foranstaltning, nemlig samarbejde på 
fællesskabsplan mellem de nationale 
energimyndigheder, ikke kan realiseres 
tilfredsstillende af medlemsstaterne og 
derfor bedre kan realiseres på 
fællesskabsplan, kan Fællesskabet i 
henhold til subsidiaritetsprincippet i 
traktatens artikel 5 vedtage 
foranstaltninger. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet i samme artikel 
er nærværende forordning ikke mere 
vidtrækkende end nødvendigt for 
realiseringen af dette mål.

(19) Eftersom målet for den foreslåede 
foranstaltning, nemlig deltagelse og 
samarbejde på fællesskabsplan mellem de 
nationale energimyndigheder, ikke kan 
realiseres tilfredsstillende af 
medlemsstaterne og derfor bedre kan 
realiseres på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet i henhold til 
subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 
5 vedtage foranstaltninger. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet i samme artikel 
er nærværende forordning ikke mere 
vidtrækkende end nødvendigt for 
realiseringen af dette mål.
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Or. es

Ændringsforslag 46
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 1 – Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse Oprettelse af et netværk af 
energimyndigheder

Or. fr

Begrundelse

De opgaver, som Kommissionen vil overdrage til et agentur, kan bedre varetages af et 
netværk af energimyndigheder i lighed med Det Europæiske Tilsynsudvalg for Finansielle 
Markeder.

Ændringsforslag 47
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes et agentur for samarbejde 
mellem energimyndigheder, i det følgende 
benævnt "agenturet", med det formål på 
fællesskabsplan at supplere de 
reguleringsopgaver, der varetages 
nationalt af de regulerende myndigheder, 
som er nævnt i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i 
direktiv2003/55/EF, og om nødvendigt 
koordinere disse myndigheders indsats.

Kommissionen opretter et netværk for 
samarbejde mellem energimyndigheder, i 
det følgende benævnt "netværket", efter 
samstemmende udtalelse fra Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr
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Begrundelse

De opgaver, som Kommissionen vil overdrage til et agentur, kan bedre varetages af et 
netværk af energimyndigheder i lighed med Det Europæiske Tilsynsudvalg for Finansielle 
Markeder.

Ændringsforslag 48
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes et agentur for samarbejde 
mellem energimyndigheder, i det følgende 
benævnt "agenturet", med det formål på 
fællesskabsplan at supplere de 
reguleringsopgaver, der varetages nationalt 
af de regulerende myndigheder, som er 
nævnt i artikel 22a i direktiv 2003/54/EF 
og artikel 24a i direktiv2003/55/EF, og om 
nødvendigt koordinere disse myndigheders 
indsats.

Der oprettes et agentur for samarbejde 
mellem energimyndigheder, i det følgende 
benævnt "agenturet", med det formål på 
fællesskabsplan - når mindst to 
medlemsstater er berørt - at supplere de 
reguleringsopgaver, der varetages nationalt 
af de regulerende myndigheder, som er 
nævnt i artikel 22a i direktiv 2003/54/EF 
og artikel 24a i direktiv2003/55/EF, og om 
nødvendigt koordinere disse myndigheders 
indsats.

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at agenturet skal gribe ind, når reglerne risikerer at være utilstrækkelige 
som følge af indsatsens grænseoverskridende karakter.

Ændringsforslag 49
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 udgår
Juridisk status og hjemsted
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1. Agenturet er et fællesskabsorgan med 
status som juridisk person.
2. Agenturet har i hver medlemsstat den 
videstgående rets- og handleevne, som 
vedkommende stats lovgivning tillægger 
juridiske personer. Det kan i særdeleshed 
erhverve og afhænde fast ejendom og 
løsøre og optræde som part i retssager.
3. Agenturet repræsenteres af direktøren.
4. Agenturets hjemsted er beliggende i 
[sted]. Det placeres i Kommissionens 
lokaler, indtil dets egne lokaler kan 
benyttes.

Or. fr

Ændringsforslag 50
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet har i hver medlemsstat den 
videstgående rets- og handleevne, som 
vedkommende stats lovgivning tillægger 
juridiske personer. Det kan i særdeleshed 
erhverve og afhænde fast ejendom og 
løsøre og optræde som part i retssager.

2. Agenturet har i hver medlemsstat den 
videstgående rets- og handleevne, som 
vedkommende stats lovgivning tillægger 
juridiske personer. Det kan i særdeleshed 
optræde som part i retssager.

Or. de

Begrundelse

Agenturet bør ikke kunne erhverve fast ejendom og løsøre.
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Ændringsforslag 51
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturets hjemsted er beliggende i 
[sted]. Det placeres i Kommissionens 
lokaler, indtil dets egne lokaler kan 
benyttes.

4. Agenturets hjemsted er beliggende i 
Potsdam. Det placeres i Kommissionens 
lokaler, indtil dets egne lokaler kan 
benyttes.

Or. de

Begrundelse

Potsdam i Brandenburg, som er et centrum for energiproduktion og er let tilgængelig for 
medlemmerne af agenturet, ville være et ideelt hjemsted for dette.

Ændringsforslag 52
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Sammensætning

Agenturet omfatter:
(a) en bestyrelse, der varetager de i artikel
10 nævnte opgaver
(b) et repræsentantskab, der varetager de i 
artikel 12 nævnte opgaver
(c) en direktør, der varetager de i artikel 
14 nævnte opgaver
(d) et klagenævn, der varetager de i 
artikel 16 nævnte opgaver

Or. fr
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Ændringsforslag 53
Jorgo Chatzimarkakis og Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arten af agenturets dokumenter Agenturets opgaver
Agenturet kan vedtage: Agenturet:

(a) udtalelser rettet til 
transmissionssystemoperatører

(a) vedtager udtalelser og udarbejder 
henstillinger rettet til 
transmissionssystemoperatører om 
spørgsmål, der angår et velfungerende 
indre marked

(b) udtalelser rettet til energimyndigheder (b) vedtager udtalelser og udarbejder 
henstillinger rettet til energimyndigheder
om spørgsmål, der angår et velfungerende 
indre marked

(c) udtalelser og henstillinger rettet til 
Kommissionen

(c) vedtager udtalelser og udarbejder 
henstillinger rettet til Kommissionen og

(d) relevante individuelle beslutninger i 
specifikke sager, jf. artikel 7 og 8.

(d) træffer relevante individuelle 
beslutninger i specifikke sager, jf. artikel 6,
7 og 8.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag giver ikke agenturet de beføjelser, der er nødvendige for, at det kan 
nå sine målsætninger, nemlig at give mulighed for samarbejde mellem nationale 
energimyndigheder, behandle grænseoverskridende spørgsmål og generelt bidrage til et 
velfungerende indre marked.

Ændringsforslag 54
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udtalelser rettet til (Vedrører ikke den danske tekst)
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transmissionssystemoperatører

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 55
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) vejledninger i god praksis og 
retningslinjer i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 6 og 7;

Or. es

Ændringsforslag 56
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) relevante individuelle beslutninger i 
specifikke sager, jf. artikel 7 og 8.

d) relevante individuelle beslutninger i 
specifikke sager, jf. artikel, 6, 7 og 8.

Or. es
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Ændringsforslag 57
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan på anmodning af 
Kommissionen eller på eget initiativ afgive 
udtalelse til Kommissionen om alle 
spørgsmål af relevans for formålet med 
dets oprettelse.

Agenturet kan på anmodning af Europa-
Parlamentet, Rådet eller Kommissionen 
eller på eget initiativ afgive udtalelse til
Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen om alle spørgsmål af 
relevans for formålet med dets oprettelse.

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af agenturets samarbejde med Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 58
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan på anmodning af 
Kommissionen eller på eget initiativ 
afgive udtalelse til Kommissionen om alle 
spørgsmål af relevans for formålet med 
dets oprettelse.

Netværket kan afgive udtalelse til 
Kommissionen om alle spørgsmål af 
relevans for formålet med dets oprettelse.

Or. fr
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Ændringsforslag 59
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Agenturet sørger for en åben, 
gennemsigtig og løbende dialog med de 
organisationer, der repræsenterer de
eksisterende interesser i sektoren, og 
hører de interesserede parter inden 
vedtagelsen af retsakter, der angår disse.

Or. es

Ændringsforslag 60
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Opgaver vedrørende samarbejdet mellem 

transmissionssystemoperatører
1. Agenturet afgiver udtalelse til 
Kommissionen om udkast til vedtægter, 
medlemsfortegnelse og udkast til 
forretningsorden for det europæiske net 
af transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2b, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og for det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2b, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005.
2. Agenturet overvåger varetagelsen af de 
opgaver, der påhviler det europæiske net 
af transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og det 
europæiske net af 
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transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d i forordning (EF) 
nr. 1775/2005.
3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan.
4. Agenturet afgiver en behørigt 
begrundet udtalelse til Kommissionen, 
hvis det mener, at det udkast til årligt 
arbejdsprogram eller det udkast til 10-årig 
investeringsplan, det har fået forelagt i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1228/2003 og artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, kan være 
diskriminatorisk eller ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked.
5. Agenturet afgiver en behørigt 
begrundet udtalelse til Kommissionen i 
henhold til artikel 2e, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at en teknisk markedsregel kan 
være diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk 
markedsregel.
6. Agenturet overvåger det i artikel 2h i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og artikel 
2h i forordning (EF) nr. 1775/2005 
omhandlede samarbejde mellem de 
regionale transmissionssystemoperatører.

Or. fr
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Ændringsforslag 61
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan.

3. Agenturet godkender regler (herunder 
den 10-årige investeringsplan med de 
hindringer for etableringen af det 
grænseoverskridende netværk, der skyldes 
de forskellige godkendelsesprocedurer og
praksisser på området) med henblik på at 
sikre respekt for princippet om ikke-
forskelsbehandling, effektiv konkurrence 
og et sikkert og velfungerende marked.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere og supplere teksten i overensstemmelse 
med ændringerne til forordningen om gasmarkedet.

Ændringsforslag 62
Ján Hudacký

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 

3. Agenturet godkender regler (herunder 
den 10-årige investeringsplan) med 
henblik på at sikre respekt for princippet 
om ikke-forskelsbehandling, effektiv 
konkurrence og et sikkert og 
velfungerende marked.



AM\712362DA.doc 27/68 PE402.870v01-00

DA

(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan.

3. Efter at have hørt de interesserede 
parter udarbejder agenturet strategiske 
retningslinjer til det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan med henblik på at sikre
respekt for princippet om ikke-
forskelsbehandling, effektiv konkurrence 
og et sikkert og velfungerende marked.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske net af transmissionssystemoperatører (ENTSO) har til opgave at udarbejde 
regler og den 10-årige investeringsplan, mens agenturet skal kunne udstikke retningslinjer for 
at sikre et velfungerende indre marked.
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Ændringsforslag 64
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet rådgiver Kommissionen, på 
eget initiativ eller på anmodning af denne, 
i forbindelse med udarbejdelsen af 
strategiske retningslinjer for det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører (ENTSO), 
på grundlag af hvilke der defineres regler 
(navnlig tekniske regler, fælles redskaber 
for forvaltningen af nettet og fælles 
forskningsplaner, hvert tredje år en 10-
årig investeringsplan, der omfatter 
perspektiverne for tilpasningen af 
produktionskapaciteten, samt et årligt 
arbejdsprogram) i henhold til 
bestemmelserne i artikel 2c, stk. 1, litra a) 
og c) i forordning (EF) nr. 1228/2003 og 
artikel 2c, stk. 1, litra a) og c) i forordning 
(EF) nr. 1775/2005, herunder vedtagelsen 
af obligatoriske retningslinjer. Agenturet 
rådgiver Kommissionen, på eget initiativ 
eller på anmodning af denne, i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
kommercielle regler, herunder 
vedtagelsen af obligatoriske 
retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Supplerende ændringsforslag.
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Ændringsforslag 65
Ján Hudacký

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet rådgiver Kommissionen, på 
eget initiativ eller på anmodning af denne, 
i forbindelse med udarbejdelsen af 
strategiske retningslinjer for det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører (ENTSO), 
på grundlag af hvilke der defineres regler 
(navnlig tekniske regler, fælles redskaber 
for forvaltningen af nettet og fælles 
forskningsplaner, hvert andet år en 10-
årig investeringsplan, der omfatter 
perspektiverne for tilpasningen af 
produktionskapaciteten, samt et årligt 
arbejdsprogram) i henhold til 
bestemmelserne i artikel 2c, stk. 1, litra a) 
og c) i forordning (EF) nr. 1228/2003 og 
artikel 2c, stk. 1, litra a) og c) i forordning 
(EF) nr. 1775/2005, herunder vedtagelsen 
af obligatoriske retningslinjer. Agenturet 
rådgiver Kommissionen, på eget initiativ 
eller på anmodning af denne, i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
kommercielle regler, herunder 
vedtagelsen af obligatoriske 
retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede reglers anvendelsesområde og præcisionsgrad bør defineres på forhånd, idet 
det fastlægges, hvorvidt disse finder anvendelse på alle transportinfrastrukturer eller 
interaktioner mellem de eksisterende nationale transmissionssystemer. Agenturet bør rådgive 
Kommissionen - på eget initiativ eller på anmodning af denne - om en regels 
anvendelsesområde og præcisionsgrad i henhold til de aspekter, der er beskrevet i artikel 2c, 
stk. 3, i forordningen om elektricitet og gas. Derudover bør de vigtigste målsætninger og 
anvendelsesområdet defineres på forhånd.
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Ændringsforslag 66
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet godkender de regler og de 
10-årige investeringsplaner, der 
udarbejdes af det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas og 
elektricitet i overensstemmelse med 
henholdsvis artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1228/2003 og artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005.

Or. en

Begrundelse

Reglerne er afgørende, når det gælder om at sikre et velfungerende indre marked. Agenturet 
bør derfor godkende disse. De nationale energimyndigheder godkender i øvrigt TSO’ernes 
investeringsplaner. Agenturet bør således godkende ENTSO’s investeringsplaner på EU-
niveau.

Ændringsforslag 67
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Agenturet overvåger det i artikel 2h i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og artikel 
2h i forordning (EF) nr. 1775/2005 
omhandlede samarbejde mellem de 
regionale transmissionssystemoperatører

udgår

Or. de
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Begrundelse

Den regionale overvågning er ikke en del af agenturets kompetenceområde.

Ændringsforslag 68
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Som led i sit arbejdsprogram eller på 
anmodning af Kommissionen udarbejder 
agenturet vejledninger i god praksis og 
vedtager retningslinjer, der skal sikre, at 
principperne om ikke-forskelsbehandling, 
effektiv konkurrence og et velfungerende 
marked respekteres i forbindelse med 
udarbejdelsen af tekniske og 
kommercielle regler, udkastet til årligt
arbejdsprogram eller udkastet til 10-årig 
investeringsplan; disse retningslinjer er 
kun bindende, hvis de vedtages under 
anvendelse af den rette 
forskriftsprocedure.

Or. es

Ændringsforslag 69
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Agenturet overvåger anvendelsen af 
de retningslinjer, som det vedtager i 
overensstemmelse med det foregående 
stykke og kan - på eget initiativ eller på 
anmodning af Kommissionen eller en 
kompetent myndighed eller en berørt 
operatør - beslutte at undersøge, hvorvidt 
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de reelt anvendes af deres modtagere.

Or. es

Ændringsforslag 70
Ján Hudacký

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Agenturet hører i vid udstrækning og 
på et tidligt tidspunkt de økonomiske 
aktører, forbrugerne og slutbrugerne på 
en åben og gennemsigtig måde, særlig om 
sine målsætninger i forhold til 
transmissionssystemoperatørerne.

Or. en

Begrundelse

ERGEG afholder på nuværende tidspunkt offentlige høringer på EU-plan. Det europæiske 
agentur for samarbejde mellem energimyndigheder bør således arve denne opgave, da det 
allerede har erfaring inden for og råder over veletablerede regler for offentlige høringer.
Agenturet er endvidere i modsætning til det europæiske net af transmissionssystemoperatører 
(ENTSO) et organ, der er oprettet for at handle i alle markedsaktørers interesse.

Ændringsforslag 71
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Opgaver vedrørende de nationale 

energimyndigheder
1. Agenturet vedtager individuelle 
beslutninger om tekniske spørgsmål i 
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henhold til gældende retningslinjer i 
overensstemmelse med direktiv 
2003/54/EF, direktiv 2003/55/EF, 
forordning (EF) nr. 1228/2003 eller 
forordning (EF) nr. 1775/2005.
2. Agenturet kan i overensstemmelse med 
sit arbejdsprogram eller på anmodning af 
Kommissionen vedtage ikke-bindende 
retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører 
med at udbrede god praksis.
3. Agenturet fremmer samarbejdet mellem 
de nationale energimyndigheder og 
mellem energimyndigheder på regionalt 
plan. Hvor der efter agenturets opfattelse 
er behov for bindende regler for et sådant 
samarbejde, fremsætter det passende 
anbefalinger desangående til 
Kommissionen.
4. Agenturet afgiver på anmodning af en 
national regulerende myndighed eller 
Kommissionen udtalelse om, hvorvidt en 
afgørelse truffet af en energimyndighed er 
i overensstemmelse med de i direktiv 
2003/54/EF, direktiv 2003/55/EF, 
forordning (EF) nr. 1228/2003 eller 
forordning (EF) nr. 1775/2005 
omhandlede retningslinjer.
5. Hvis en national myndighed ikke følger 
en i stk. 4 omhandlet udtalelse fra 
agenturet inden fire måneder efter at have 
modtaget udtalelsen, underrettet 
agenturet Kommissionen.
6. Hvis en national energimyndighed i et 
bestemt tilfælde har problemer med 
fortolkningen af de i direktiv 2003/54/EF, 
direktiv 2003/55/EF, forordning (EF) nr. 
1228/2003 eller forordning (EF) nr. 
1775/2005 omhandlede retningslinjer, 
kan den anmode agenturet om en 
udtalelse. Agenturet afgiver udtalelse 
inden fire måneder og efter samråd med 
Kommissionen.
7. Agenturet træffer beslutning om 
reguleringsordningen for infrastruktur, 
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der forbinder mindst to medlemsstater, i 
overensstemmelse med artikel 22d, stk. 3, i 
direktiv 2003/54/EF og artikel 24d, stk. 3, 
i direktiv 2003/55/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet kan i overensstemmelse med 
sit arbejdsprogram eller på anmodning af 
Kommissionen vedtage ikke-bindende 
retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører med 
at udbrede god praksis.

2. Agenturet kan i overensstemmelse med 
sit arbejdsprogram eller på anmodning af 
Kommissionen udarbejde vejledninger i
god praksis for at bistå energimyndigheder 
og markedsaktører som led i den 
europæiske energipolitik. Det kan 
endvidere vedtage retningslinjer, der skal 
sikre, at fællesskabsprincipperne om ikke-
forskelsbehandling, effektiv konkurrence 
og et velfungerende indre marked 
respekteres; disse retningslinjer er kun 
bindende, hvis de vedtages under 
anvendelse af den rette 
forskriftsprocedure.

Or. es

Ændringsforslag 73
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet afgiver på anmodning af en 
national regulerende myndighed eller 
Kommissionen udtalelse om, hvorvidt en 
afgørelse truffet af en energimyndighed er i 

4. Agenturet afgiver på anmodning af en 
national regulerende myndighed udtalelse 
om, hvorvidt en afgørelse truffet af en 
energimyndighed er i overensstemmelse 
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overensstemmelse med de i direktiv 
2003/54/EF, direktiv 2003/55/EF, 
forordning (EF) nr. 1228/2003 eller 
forordning (EF) nr. 1775/2005 omhandlede 
retningslinjer.

med de i direktiv 2003/54/EF, direktiv 
2003/55/EF, forordning (EF) nr. 1228/2003 
eller forordning (EF) nr. 1775/2005 
omhandlede retningslinjer.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 74
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en national myndighed ikke følger 
en i stk. 4 omhandlet udtalelse fra 
agenturet inden fire måneder efter at have 
modtaget udtalelsen, underrettet agenturet 
Kommissionen.

5. Hvis en national myndighed ikke følger 
en i stk. 4 omhandlet udtalelse fra 
agenturet inden fire måneder efter at have 
modtaget udtalelsen, underretter agenturet 
den pågældende medlemsstats regering.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 75
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en national energimyndighed i et 
bestemt tilfælde har problemer med 
fortolkningen af de i direktiv 2003/54/EF, 

6. Hvis en national energimyndighed i et 
bestemt tilfælde har problemer med 
fortolkningen af de i direktiv 2003/54/EF, 
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direktiv 2003/55/EF, forordning (EF) nr. 
1228/2003 eller forordning (EF) nr. 
1775/2005 omhandlede retningslinjer, kan 
den anmode agenturet om en udtalelse. 
Agenturet afgiver udtalelse inden fire
måneder og efter samråd med 
Kommissionen.

direktiv 2003/55/EF, forordning (EF) nr. 
1228/2003 eller forordning (EF) nr. 
1775/2005 omhandlede retningslinjer, kan 
den anmode agenturet om en udtalelse. 
Agenturet afgiver udtalelse inden to
måneder.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed og forkorte fristerne.

Ændringsforslag 76
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Andre opgaver

1. Agenturet kan indrømme undtagelser i 
henhold til artikel 7, stk. 4, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1228/2003. Agenturet 
kan ligeledes indrømme undtagelser i 
henhold til artikel 22, stk. 3, litra a), i 
direktiv 2003/55/EF, hvor det drejer sig 
om infrastruktur beliggende på mere end 
én medlemsstats område.
2. Agenturet indstiller en uafhængig 
systemoperatør i overensstemmelse med 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/54/EF og 
artikel 9, stk. 4, i direktiv 2003/55/EF.

Or. fr
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Ændringsforslag 77
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet kan udføre andre opgaver 
for Kommissionens eller de nationale 
energimyndigheders regning, forudsat at 
de har delegationsbeføjelser og i 
overensstemmelse med den gældende 
bemyndigelsesretsakt.

Or. es

Ændringsforslag 78
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.
2. Bestyrelsen vælger en formand og en 
næstformand blandt sine medlemmer. 
Næstformanden erstatter formanden, når 
denne er forhindret i at udføre sit hverv. 
Formandens og næstformandens 
mandatperiode er to og et halvt år og kan 
fornyes. Formandens og næstformandens 
mandatperiode udløber under alle 
omstændigheder, når deres medlemskab 
af bestyrelsen ophører.
3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Agenturets direktør 
deltager i drøftelserne, medmindre 
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bestyrelsen beslutter andet. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst to 
gange om året. Bestyrelsen mødes 
desuden på initiativ af formanden eller på 
anmodning af Kommissionen eller af 
mindst en tredjedel af 
bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan 
indbyde personer med potentielt relevante 
synspunkter til at overvære 
bestyrelsesmøderne som observatør. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 
rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
agenturet.
4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.
5. Hvert medlem har én stemme. De 
nærmere afstemningsregler, særlig 
reglerne for, hvornår et medlem kan 
handle på vegne af et andet medlem, samt 
i givet fald også reglerne for, hvornår 
bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
fastsættes i forretningsordenen.

Or. fr

Ændringsforslag 79
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

1. Bestyrelsen består af otte medlemmer. 
To medlemmer udpeges af Kommissionen, 
og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.
Halvdelen af bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode kan fornyes efter 2½ år, 
idet det sikres, at der i de enkelte 
mandatperioder er lighed mellem 
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kønnene, og at de forskellige 
medlemsstater er repræsenteret. De 
medlemmer, der er berørt af den første 
fornyelse, udtages ved lodtrækning blandt 
de medlemmer, der er udpeget af 
henholdsvis Rådet og Kommissionen, i 
lige forhold.

Or. es

Ændringsforslag 80
Dragoş Florin David og Marian Zlotea

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer, 
der udpeges på grundlag af deres faglige 
kompetencer, og som stammer fra tolv 
forskellige medlemsstater. Seks 
medlemmer udpeges af Kommissionen, og 
seks af Rådet. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år og kan fornyes én 
gang.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemmerne af agenturet har forskellig baggrund, relevant erfaring og 
faglig kompetence.

Ændringsforslag 81
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
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Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 82
Daniel Dăianu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer
med tolv forskellige nationaliteter, som er 
udvalgt på grundlag af deres 
kompetencer. Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet efter 
høring af Europa-Parlamentet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at bestyrelsen er mere repræsentativ og har øget demokratisk 
ansvar.



AM\712362DA.doc 41/68 PE402.870v01-00

DA

Ændringsforslag 83
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bestyrelsesmedlemmerne er 
uafhængige og afholder sig fra enhver 
handling, som er uforenelig med deres 
hverv. De indgiver hvert år en 
underskrevet erklæring om, at de på ingen 
måde har været involveret i aktiviteter, der 
er i interessekonflikt med agenturets 
arbejde.

Or. es

Ændringsforslag 84
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Agenturets direktør 
deltager i drøftelserne, medmindre 
bestyrelsen beslutter andet. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst to gange 
om året. Bestyrelsen mødes desuden på 
initiativ af formanden eller på anmodning 
af Kommissionen eller af mindst en 
tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne. 
Bestyrelsen kan indbyde personer med 
potentielt relevante synspunkter til at 
overvære bestyrelsesmøderne som 
observatør. Bestyrelsesmedlemmerne kan, 
såfremt forretningsordenen tillader det, 
bistås af rådgivere og eksperter. 
Bestyrelsens sekretariatsfunktioner 
varetages af agenturet.

3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Agenturets direktør 
deltager i drøftelserne. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst to gange 
om året. Bestyrelsen mødes desuden på 
initiativ af formanden eller på anmodning 
af Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen eller af mindst en fjerdedel
af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen 
kan efter beslutning truffet med 
enstemmighed indbyde andre til at 
overvære bestyrelsesmøderne som 
observatører. Bestyrelsesmedlemmerne 
kan, såfremt forretningsordenen tillader 
det, bistås af rådgivere og eksperter. 
Bestyrelsens sekretariatsfunktioner 
varetages af agenturet.

Or. de
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 85
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.

4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer, medmindre 
andet er fastsat i indeværende forordning 
eller vedtægter.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 86
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert medlem har én stemme. De 
nærmere afstemningsregler, særlig reglerne 
for, hvornår et medlem kan handle på 
vegne af et andet medlem, samt i givet fald 
også reglerne for, hvornår bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, fastsættes i 
forretningsordenen.

5. Hvert medlem har én stemme. De 
nærmere afstemningsregler, særlig reglerne 
for, hvornår bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, fastsættes i 
forretningsordenen.

Or. de
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 87
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Bestyrelsens opgaver

1. Bestyrelsen udnævner direktøren efter 
samråd med repræsentantskabet i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2.
2. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 11, stk. 1.
3. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
klagenævnet i overensstemmelse med 
artikel 15, stk. 1.
4. Senest den 30. september hvert år 
vedtager bestyrelsen efter samråd med 
Kommissionen og efter 
repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, 
agenturets arbejdsprogram for det 
følgende år og fremsender det til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure.
5. Bestyrelsen udøver sine budgetmæssige 
beføjelser i overensstemmelse med artikel 
18-21.
6. Efter samråd med Kommissionen 
træffer bestyrelsen beslutning om, 
hvorvidt den skal acceptere 
testamentariske gaver eller donationer 
eller tilskud fra andre fællesskabskilder.
7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren.
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8. Bestyrelsen fastlægger om nødvendigt 
agenturets personalepolitik i henhold til 
artikel 25, stk. 2.
9. Bestyrelsen vedtager de særlige 
bestemmelser om aktindsigt i agenturets 
dokumenter i overensstemmelse med 
artikel 27.
10. Bestyrelsen vedtager den i artikel 14, 
stk. 8, omhandlede årsrapport om 
agenturets virksomhed og planer og 
fremsender den senest den 15. juni til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Revisionsretten. Rapporten omfatter en af 
repræsentantskabet godkendt særlig 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed det pågældende
år.
11. Bestyrelsen vedtager selv sin 
forretningsorden.

Or. fr

Ændringsforslag 88
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen udnævner direktøren efter
samråd med repræsentantskabet i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2.

1. Bestyrelsen udnævner direktøren i 
samråd med repræsentantskabet i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Bedre definition af kompetencer.
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Ændringsforslag 89
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 11 – Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Repræsentantskabet (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 90
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De udgør 
netværkets bestyrelse. De nationale 
energimyndigheder udpeger en suppleant 
per medlemsstat. Suppleanterne deltager 
kun i møderne som stedfortræder for en 
repræsentant.

Or. fr

Ændringsforslag 91
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
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medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen, en repræsentant for Rådet 
og en repræsentant for Europa-
Parlamentet uden stemmeret. De nationale 
energimyndigheder udpeger en suppleant 
per medlemsstat.

Or. ro

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at udvide repræsentantskabets opgaver i forhold til 
Unionens lovgivende instanser. Repræsentantskabet har imidlertid kun varslingspligt over for 
den udøvende myndighed (Kommissionen).

Ændringsforslag 92
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet vælger en formand 
og en næstformand blandt sine 
medlemmer. Næstformanden erstatter 
formanden, når denne er forhindret i at 
udføre sit hverv. Formandens og 
næstformandens mandatperiode er to og et 
halvt år og kan fornyes. Formandens og 
næstformandens mandatperiode udløber 
under alle omstændigheder, når deres 
medlemskab af repræsentantskabet 
ophører.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr
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Ændringsforslag 93
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele. 
Stemmevægtningen er den samme som i 
Rådet.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at sikre en større tilslutning til agenturet.

Ændringsforslag 94
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 95
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Repræsentantskabet vedtager selv sin (Vedrører ikke den danske tekst)
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forretningsorden.

Or. fr

Ændringsforslag 96
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Repræsentantskabet handler uafhængigt 
i udførelsen af de opgaver, der pålægges 
det ved denne forordning, og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
medlemsstaternes regeringer eller fra 
offentlige eller private interesser.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 97
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Repræsentantskabets 
sekretariatsfunktioner varetages af 
agenturet.

6. Repræsentantskabet udnævner sin 
direktør, varetager sine 
sekretariatsfunktioner, udarbejder sit 
budget og vælger sit hjemsted.

Or. fr



AM\712362DA.doc 49/68 PE402.870v01-00

DA

Ændringsforslag 98
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Repræsentantskabets opgaver

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.
2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.
3. Repræsentantskabet godkender i 
henhold til artikel 10, stk. 4, og artikel 14, 
stk. 6, og i overensstemmelse med det i 
henhold til artikel 20, stk. 1, opstillede 
budgetforslag agenturets arbejdsprogram 
for det følgende år og forelægger det 
inden den 1. september for bestyrelsen til 
vedtagelse.
4. Repræsentantskabet godkender i 
henhold til artikel 10, stk. 10, og artikel 
14, stk. 8, årsrapportens selvstændige 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed).

Or. fr
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Ændringsforslag 99
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

1. Repræsentantskabet giver sit samtykke
til direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.
Direktøren varetager sine opgaver i 
overensstemmelse med de beslutninger, 
som repræsentantskabet træffer i sin 
egenskab af det eneste beslutningstagende 
organ under agenturet, for så vidt angår 
forordningen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at afgrænse kompetenceområderne.

Ændringsforslag 100
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Direktøren

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 
må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
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organ.
2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste 
med mindst to ansøgere, som er indstillet 
af Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før 
udnævnelsen kan den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.
3. Direktørens embedsperiode er fem år. 
Inden for de sidste ni måneder af denne 
periode foretager Kommissionen en 
evaluering. Ved evalueringen vurderer 
Kommissionen især følgende:
(a) direktørens arbejdsindsats
(b) agenturets opgaver og behov i de 
følgende år.
4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.
5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge direktørens embedsperiode. 
Inden for en måned inden forlængelsen 
af embedsperioden kan direktøren 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.
6. Hvis direktørens embedsperiode ikke 
forlænges, forbliver direktøren i embedet, 
indtil efterfølgeren er udnævnt.
7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 



PE402.870v01-00 52/68 AM\712362DA.doc

DA

medlemmerne.
8. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode direktøren om at aflægge 
beretning om udførelsen af hans opgaver
og pligter.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 
må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ.

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner og handler i overensstemmelse 
med repræsentantskabets afgørelser. Når 
bortses fra Kommissionens, bestyrelsens 
og repræsentantskabets respektive 
beføjelser, må direktøren ikke søge eller 
modtage instrukser eller henstillinger fra 
nogen regering eller noget offentligt eller 
privat organ.

Or. es

Ændringsforslag 102
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før 
udnævnelsen kan den ansøger, 

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er erklæret egnet 
af Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg blandt mindst tre ansøgere 
indstillet af Kommissionen efter en 
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bestyrelsen har valgt, opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

indkaldelse af interessetilkendegivelser. Til 
dette formål opfordres ansøgerne til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Or. es

Ændringsforslag 103
Daniel Dăianu

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

2. Direktøren udnævnes af 
repræsentantskabet på grundlag af sine 
præstationer, kvalifikationer og erfaring fra 
en liste med mindst to ansøgere, som er 
indstillet af Kommissionen efter en 
indkaldelse af interessetilkendegivelser. 
Før udnævnelsen kan den ansøger, 
repræsentantskabet har valgt, opfordres til 
at fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne. Europa-
Parlamentet kan modsætte sig 
udnævnelsen, hvis svarene ikke er i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at sikre sammenhæng i det ændrede stykke.
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Ændringsforslag 104
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst fem ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
fremkommer den ansøger, bestyrelsen har 
valgt, med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvarer spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne. Europa-
Parlamentet har vetoret.

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af Europa-Parlamentets rolle og agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 105
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

udgår

Or. de



AM\712362DA.doc 55/68 PE402.870v01-00

DA

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 106
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge direktørens embedsperiode. 
Inden for en måned inden forlængelsen 
af embedsperioden kan direktøren 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 107
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis direktørens embedsperiode ikke 
forlænges, forbliver direktøren i embedet, 
indtil efterfølgeren er udnævnt.

6. Direktøren forbliver i embedet, indtil 
efterfølgeren er udnævnt.

Or. de
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Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at sikre en større tilslutning til agenturet.

Ændringsforslag 108
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
stemmerne.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til et tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 109
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
Direktørens opgaver

1. Direktøren repræsenterer agenturet og 
er ansvarlig for dets ledelse.
2. Direktøren forbereder bestyrelsens 
møder. Han deltager uden stemmeret i 
bestyrelsens møder.
3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
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artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger.
4. Direktøren er ansvarlig for 
gennemførelsen af agenturets årlige 
arbejdsprogram efter vejledning fra 
repræsentantskabet og under bestyrelsens 
administrative kontrol.
5. Direktøren udfører de nødvendige 
opgaver, især udarbejdelse af interne 
administrative instrukser og 
offentliggørelse af meddelelser, for at 
sikre, at agenturet fungerer i 
overensstemmelse med denne forordning.
6. Hvert år udarbejder direktøren et 
udkast til agenturets arbejdsprogram for 
det følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år.
7. Direktøren udarbejder overslag over 
agenturets indtægter og udgifter i henhold 
til artikel 20 og gennemfører agenturets 
budget i henhold til artikel 21.
8. Hvert år udarbejder direktøren et 
udkast til årsrapport med en særskilt 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed og en afdeling om 
finansielle og administrative anliggender.
9. Direktøren udøver de i artikel 25, stk. 3, 
nævnte beføjelser over for agenturets 
personale.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger.

Or. en

Begrundelse

Afgrænsning af kompetencer.

Ændringsforslag 111
Dragoş Florin David og Marian Zlotea

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klagenævnet består af seks ordinære 
medlemmer og seks suppleanter, der 
udpeges blandt nuværende og tidligere 
overordnede embedsmænd hos de 
nationale energimyndigheder, 
konkurrencemyndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, og som har 
relevant erfaring inden for energisektoren. 
Klagenævnet vælger selv sin formand. 
Klagenævnets afgørelser træffes med 
kvalificeret flertal på mindst fire ud af de 
seks medlemmer. Klagenævnet indkaldes 
efter behov.

1. Klagenævnet består af seks ordinære 
medlemmer og seks suppleanter, der 
udpeges blandt nuværende og tidligere 
overordnede embedsmænd hos de 
nationale energimyndigheder, 
konkurrencemyndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, som har relevant 
erfaring inden for energisektoren, og som 
udpeges på grundlag af kriterier 
vedrørende faglig kompetence og stammer 
fra tolv forskellige medlemsstater. 
Klagenævnet vælger selv sin formand. 
Klagenævnets afgørelser træffes med 
kvalificeret flertal på mindst fire ud af de 
seks medlemmer. Klagenævnet indkaldes 
efter behov.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemmerne af agenturet har forskellig baggrund, relevant erfaring og 
faglig kompetence.
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Ændringsforslag 112
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet.

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter fælles indstilling fra
Rådet og Kommissionen og efter samråd 
med repræsentantskabet.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 113
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet.

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af Europa-Parlamentet efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet.

Or. fr
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Ændringsforslag 114
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan fornyes. 
Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed og er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. De 
kan ikke udøve andre funktioner i 
agenturet, bestyrelsen eller 
repræsentantskabet. Et medlem af 
klagenævnet kan ikke afskediges i 
vedkommendes mandatperiode, 
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter 
høring af repræsentantskabet træffer 
beslutning herom.

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan fornyes. 
Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed og er ikke 
bundet af nogen form for instrukser.

Or. fr

Ændringsforslag 115
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan fornyes. 
Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed og er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. De 
kan ikke udøve andre funktioner i 
agenturet, bestyrelsen eller 
repræsentantskabet. Et medlem af 
klagenævnet kan ikke afskediges i 
vedkommendes mandatperiode, 
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter 
høring af repræsentantskabet træffer 

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er seks år. Klagenævnets 
medlemmer træffer afgørelse i fuld 
uafhængighed og er ikke bundet af nogen 
form for instrukser. De kan ikke udøve 
andre funktioner i agenturet, bestyrelsen 
eller repræsentantskabet. Et medlem af 
klagenævnet kan ikke afskediges i 
vedkommendes mandatperiode,
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter 
høring af repræsentantskabet træffer 
beslutning herom.
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beslutning herom.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 116
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis agenturet undlader at træffe en 
beslutning, kan der anlægges et 
passivitetssøgsmål ved Retten i Første 
Instans eller Domstolen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
232.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 117
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme den 
afgørelse, der træffes af Retten i Første 
Instans eller Domstolen.

3. Netværket træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme den 
afgørelse, der træffes af Retten i Første 
Instans eller Domstolen.

Or. fr
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Ændringsforslag 118
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar hvert år
udarbejder direktøren et foreløbigt 
budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne 
og det planlagte arbejdsprogram for det 
følgende regnskabsår, og fremsender dette 
foreløbige budgetforslag til bestyrelsen
tillige med en foreløbig 
stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder 
bestyrelsen på grundlag af direktørens 
budgetforslag et overslag over agenturets
indtægter og udgifter i det følgende 
regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette 
overslag tillige med et udkast til 
stillingsfortegnelse til Kommissionen 
senest den 31. marts. Inden overslaget 
vedtages, fremsendes det af direktøren 
udarbejdede budgetforslag til 
repræsentantskabet, der kan afgive 
udtalelse om forslaget.

1. Senest den 15. februar hvert år 
udarbejder direktøren et foreløbigt 
budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne 
og det planlagte arbejdsprogram for det 
følgende regnskabsår, og fremsender dette 
foreløbige budgetforslag til netværkets 
bestyrelse tillige med en foreløbig 
stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder 
bestyrelsen på grundlag af direktørens 
budgetforslag et overslag over indtægter og 
udgifter i det følgende regnskabsår. 
Bestyrelsen fremsender dette overslag 
tillige med et udkast til stillingsfortegnelse 
til Kommissionen senest den 31. marts. 

Or. fr

Ændringsforslag 119
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Budgetmyndigheden vedtager 
agenturets stillingsfortegnelse.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 120
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Personale

1. Vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i De europæiske Fællesskaber og de 
regler, som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner sammen har vedtaget om 
anvendelsen af denne vedtægt og disse 
ansættelsesvilkår, finder anvendelse på 
agenturets personale. Bestyrelsen 
fastsætter de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser i samråd 
med Kommissionen.
2. Bestyrelsen vedtager efter aftale med 
Kommissionen de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser i 
overensstemmelse med de i artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber fastsatte 
ordninger.
3. Agenturet udøver over for personalet de 
beføjelser, som er overdraget 
ansættelsesmyndigheden i henhold til 
vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og til den 
myndighed, der i henhold til 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i De Europæiske Fællesskaber har 
kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter.
4. Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, 
der gør det muligt at ansætte nationale 
eksperter, som medlemsstaterne udsender 
til agenturet.

Or. fr
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Ændringsforslag 121
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ansattes personlige økonomiske og 
disciplinære ansvar over for agenturet 
bestemmes efter de for agenturets ansatte 
gældende relevante regler.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 122
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Tredjelandes deltagelse

Agenturet er åbent for deltagelse af lande, 
som ikke er medlemmer af Den 
Europæiske Union, og som har indgået 
aftaler med Fællesskabet om en sådan 
deltagelse. I de relevante bestemmelser i 
disse aftaler fastsættes arten og omfanget 
og de proceduremæssige aspekter af disse 
landes deltagelse i agenturets arbejde, 
herunder bestemmelser om finansielle 
bidrag og personale.

Or. de

Begrundelse

Afgrænsning af kompetenceområdet til EU’s indre marked.
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Ændringsforslag 123
Robert Goebbels og Bernhard Rapkay

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Evaluering

1. Kommissionen foretager en evaluering 
af agenturets aktiviteter. Denne 
evaluering omfatter agenturets resultater 
og arbejdsmetoder sammenholdt med dets 
mål, mandat og opgaver, således som de 
er defineret i denne forordning og i 
agenturets årlige arbejdsprogrammer.
2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest fire år efter 
den første direktørs tiltræden. Derefter 
forelægger Kommissionen en 
evalueringsrapport mindst hvert femte år.

Or. fr

Ændringsforslag 124
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest fire år efter den første 
direktørs tiltræden. Derefter forelægger 
Kommissionen en evalueringsrapport 
mindst hvert femte år.

2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest to år efter den første 
direktørs tiltræden. Derefter forelægger 
Kommissionen en evalueringsrapport 
mindst hvert tredje år.

Or. de
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Begrundelse

Hurtigere evaluering af agenturets arbejde.

Ændringsforslag 125
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Efter den første evalueringsrapport 
vedrørende agenturets aktiviteter og 
resultater beslutter Europa-Parlamentet 
og Rådet, som træffer afgørelse på 
grundlag af et forslag fra Kommissionen, 
enten at forlænge agenturets mandat eller 
at erstatte dette med en mere egnet 
struktur.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om oprettelse af et agentur under Kommissionens kontrol, som 
hovedsagelig har rådgivende beføjelser, er muligvis ikke den mest egnede struktur til 
etablering af et europæisk indre marked for el og gas. Kommissionen bør derfor undersøge de 
opnåede resultater og eventuelt foreslå en anden struktur.

Ændringsforslag 126
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revision
Repræsentantskabet kan i forbindelse 
med evalueringerne af agenturet 
forelægge forslag til revision af dette. Det 
første forslag vil især behandle eventuel 
ophævelse af agenturet og erstatning af 
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agenturet med en uafhængig mekanisme.

Or. es

Ændringsforslag 127
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 31 - Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikrafttræden og overgangsforanstaltninger Ikrafttræden, overgangsforanstaltninger og 
ophævelse

Or. de

Begrundelse

Der fastsættes en frist med henblik på at sikre, at der bliver taget hensyn til udviklingen på det 
indre marked for energi.

Ændringsforslag 128
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 31 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forordningen ophæves med virkning 
fra den 1. januar 2015.

Or. de

Begrundelse

Der fastsættes en frist med henblik på at sikre, at der bliver taget hensyn til udviklingen på det 
indre marked for energi.
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