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Amendement 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
  

Voorstel tot verwerping

De Commissie economische en monetaire 
zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en 
energie om voor te stellen het voorstel van 
de Commissie te verwerpen.

Or. fr

Motivering

Het agentschap dat de Commissie voorstelt, is veel te bureaucratisch en veel te duur. De 
Europese Raad had de oprichting gevraagd van “een onafhankelijk samenwerkingsmechanisme
voor de nationale regelgevende instanties”.

Amendement 21
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot oprichting van een Agentschap
voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot oprichting van een Europees
Agentschap van energieregelgevers

(Dit amendement geldt voor de gehele 
tekst. Bij aanneming moet de gehele tekst 
worden aangepast.)

Or. es
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Amendement 22
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Raad heeft de Commissie 
op zijn voorjaarsbijeenkomst in 2007 
verzocht om met een voorstel te komen 
voor maatregelen om een onafhankelijk 
samenwerkingsmechanisme voor de 
nationale regelgevende instanties op te 
zetten.

(4) De Europese Raad heeft de Commissie 
op zijn voorjaarsbijeenkomst in 2007 
verzocht om met een voorstel te komen 
voor maatregelen om een onafhankelijk 
mechanisme op te zetten dat verschillende 
nationale regelgevende instanties in staat 
stelt onderling samen te werken en 
beslissingen te nemen over belangrijke 
grensoverschrijdende aangelegenheden.

Or. es

Amendement 23
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De lidstaten moeten nauw 
samenwerken en de obstakels uit de weg 
ruimen die grensoverschrijdende 
samenwerking verhinderen zodat de 
doelstellingen van het Europees 
energiebeleid kunnen worden behaald. 
Een onafhankelijk instrument, dat de 
leegte die vandaag bestaat zou moeten 
vullen, is een antwoord op twee 
doelstellingen; enerzijds zorgt het voor de 
integratie van het Europese perspectief in 
de uitoefening van de bevoegdheden van 
nationale regelgevende instanties, en 
anderzijds bevordert het de 
communautaire principes van gelijke 
behandeling en gelijke 
toegangsvoorwaarden tot de Europese 
gas- en elektriciteitsdistributienetten, 
alsook de goede werking van de interne 
markt. Het Europese Agentschap voor 
energieregelgevers is een organisatie die 
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nationale regelgevende overheden in staat 
stelt beter samen te werken op Europees 
niveau en Europese functies uit te voeren
op basis van gemeenschappelijke 
gronden.

Or. es

Amendement 24
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit de effectbeoordeling van de voor 
een centraal orgaan benodigde middelen is 
gebleken dat een onafhankelijk centraal 
orgaan op termijn een aantal voordelen 
biedt ten opzichte van andere opties. 
Daarom moet een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
(hierna "het agentschap" te noemen) 
worden opgericht.

(5) Uit de effectbeoordeling van de voor 
een centraal orgaan benodigde middelen is 
gebleken dat een onafhankelijk centraal 
orgaan op termijn een aantal voordelen 
biedt ten opzichte van andere opties. Het 
model van een “agentschap” werd 
verkozen boven andere modellen, zoals 
dat van ERGEG+. Andere modellen 
zullen in overweging moeten worden 
genomen indien het agentschap niet de 
verwachte resultaten geeft.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft een aantal andere opties afgewezen, zoals ERGEG+ of een structuur zoals 
die van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Indien de gekozen optie van een agentschap 
niet de verwachte resultaten geeft, moet de Commissie de andere opties herbekijken en bijgevolg 
de verordening aanpassen.

Amendement 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit de effectbeoordeling van de voor 
een centraal orgaan benodigde middelen is 

(5) Uit de effectbeoordeling van de voor 
een centraal orgaan benodigde middelen is 
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gebleken dat een onafhankelijk centraal 
orgaan op termijn een aantal voordelen 
biedt ten opzichte van andere opties. 
Daarom moet een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
(hierna "het agentschap" te noemen) 
worden opgericht.

gebleken dat een onafhankelijk centraal 
orgaan op termijn een aantal voordelen 
biedt ten opzichte van andere opties. 
Daarom moet een netwerk voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers 
(hierna "het netwerk" te noemen) worden 
opgericht.
(Deze wijziging is van toepassing op de 
hele wettelijke tekst die ter beoordeling 
werd voorgelegd. Indien deze tekst wordt 
aangenomen, moeten technische 
aanpassingen in de hele tekst worden 
aangebracht.)

Or. fr

Amendement 26
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het agentschap moet ervoor zorgen dat 
de regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op
Gemeenschapsniveau worden 
gecoördineerd en zo nodig aangevuld. 
Daartoe moeten zijn onafhankelijkheid, 
technische en regelgevende capaciteiten, 
transparantie en efficiëntie gewaarborgd 
zijn.

(6) Het agentschap moet ervoor zorgen dat 
de regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 
Gemeenschapsniveau worden 
gecoördineerd en zo nodig aangevuld. 
Daartoe moeten zijn onafhankelijkheid en 
die van zijn leden, technische capaciteiten, 
regelgevende bevoegdheid, transparantie, 
democratische controle en efficiëntie 
gewaarborgd zijn.

Or. es

Amendement 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het agentschap moet ervoor zorgen dat (6) Het netwerk moet ervoor zorgen dat de 
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de regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 
Gemeenschapsniveau worden 
gecoördineerd en zo nodig aangevuld. 
Daartoe moeten zijn onafhankelijkheid, 
technische en regelgevende capaciteiten, 
transparantie en efficiëntie gewaarborgd 
zijn.

regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 
Gemeenschapsniveau worden 
gecoördineerd en zo nodig aangevuld.

Or. fr

Amendement 28
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het agentschap moet ervoor zorgen dat 
de regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 
Gemeenschapsniveau worden 
gecoördineerd en zo nodig aangevuld. 
Daartoe moeten zijn onafhankelijkheid, 
technische en regelgevende capaciteiten, 
transparantie en efficiëntie gewaarborgd 
zijn.

(6) Het agentschap moet ervoor zorgen dat 
de regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 
Gemeenschapsniveau worden 
gecoördineerd en zo nodig aangevuld. 
Daartoe moeten zijn onafhankelijkheid ten 
opzichte van de consument, technische en 
regelgevende capaciteiten, transparantie en 
efficiëntie gewaarborgd zijn.

Or. xm

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de onafhankelijkheid van het agentschap nader te omschrijven: 
onafhankelijkheid ten opzichte van de bedrijven waarvoor het als scheidsrechter moet optreden, 
democratische verantwoording ten aanzien van het recht van de Unie en haar wetgevende 
instanties.
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Amendement 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het agentschap moet toezicht 
uitoefenen op de samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders in de 
elektriciteits- en de gassector en op de 
uitvoering van de taken van het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas. 
De betrokkenheid van het agentschap is 
van essentieel belang om te zorgen voor 
een efficiënte en transparante 
samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders. Dit is in 
het belang van de interne markt.

(7) Het netwerk moet de samenwerking 
tussen nationale 
transmissiesysteembeheerders in de 
elektriciteits- en de gassector organiseren.

Or. fr

Amendement 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moet een kader worden geboden 
waarbinnen nationale regelgevende 
instanties kunnen samenwerken. Dit 
kader moet een uniforme toepassing van 
de internemarktwetgeving voor 
elektriciteit en gas in de gehele 
Gemeenschap bevorderen. In bepaalde 
zaken waarbij meer dan een lidstaat is 
betrokken, moet het agentschap de 
bevoegdheid krijgen om zelf een beslissing 
te nemen. Deze bevoegdheid moet gelden 
voor de regelgeving met betrekking tot de 
infrastructuur tussen ten minste twee 
lidstaten, voor vrijstellingen van de 
internemarktregelgeving voor nieuwe 

Schrappen
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elektriciteitsinterconnectoren en voor 
nieuwe gasinfrastructuur in meer dan een 
lidstaat.

Or. fr

Amendement 31
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moet een kader worden geboden 
waarbinnen nationale regelgevende 
instanties kunnen samenwerken. Dit kader 
moet een uniforme toepassing van de 
internemarktwetgeving voor elektriciteit en 
gas in de gehele Gemeenschap bevorderen. 
In bepaalde zaken waarbij meer dan een 
lidstaat is betrokken, moet het agentschap 
de bevoegdheid krijgen om zelf een 
beslissing te nemen. Deze bevoegdheid 
moet gelden voor de regelgeving met 
betrekking tot de infrastructuur tussen ten 
minste twee lidstaten, voor vrijstellingen 
van de internemarktregelgeving voor 
nieuwe elektriciteitsinterconnectoren en 
voor nieuwe gasinfrastructuur in meer dan 
een lidstaat.

(8) Er moet een geïntegreerd kader worden 
geboden waarbinnen nationale 
regelgevende instanties kunnen deelnemen 
en samenwerken. Dit kader moet een 
uniforme toepassing van de 
internemarktwetgeving voor elektriciteit en 
gas in de gehele Gemeenschap bevorderen. 
In bepaalde zaken waarbij meer dan een 
lidstaat is betrokken, moet het agentschap 
de bevoegdheid krijgen om zelf een 
beslissing te nemen. Deze bevoegdheid 
moet gelden voor de regelgeving met 
betrekking tot de infrastructuur tussen ten 
minste twee lidstaten, voor vrijstellingen 
van de internemarktregelgeving voor 
nieuwe elektriciteitsinterconnectoren en 
voor nieuwe gasinfrastructuur in meer dan 
een lidstaat

Or. es

Amendement 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aangezien het agentschap overzicht 
heeft over de nationale regelgevende 
instanties, moet het de taak krijgen om de 
Commissie advies uit te brengen over 
marktreglementeringskwesties. Ook moet 

Schrappen
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het de Commissie informeren wanneer het 
van oordeel is dat de samenwerking 
tussen transmissiesysteembeheerders niet 
het gewenste resultaat oplevert of 
wanneer een nationale regelgevende 
instantie een beslissing heeft genomen die 
strijdig is met bepaalde richtsnoeren, en 
weigert het advies van het agentschap op 
te volgen.

Or. fr

Amendement 33
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aangezien het agentschap overzicht 
heeft over de nationale regelgevende 
instanties, moet het de taak krijgen om de 
Commissie advies uit te brengen over
marktreglementeringskwesties. Ook moet 
het de Commissie informeren wanneer het 
van oordeel is dat de samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders niet het 
gewenste resultaat oplevert of wanneer een 
nationale regelgevende instantie een 
beslissing heeft genomen die strijdig is met 
bepaalde richtsnoeren, en weigert het 
advies van het agentschap op te volgen.

(9) Aangezien het agentschap beschikt 
over informatie van de nationale 
regelgevende instanties en van andere 
bronnen, moet het de taak krijgen om de 
Commissie, andere 
gemeenschapsinstellingen en de nationale 
regelgevende instanties van ten minste 
twee lidstaten advies uit te brengen over 
marktreglementeringskwesties. Ook moet 
het de Commissie informeren wanneer het 
van oordeel is dat de samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders niet het 
gewenste resultaat oplevert of wanneer een 
nationale regelgevende instantie een 
beslissing heeft genomen die strijdig is met 
bepaalde richtsnoeren, en weigert het 
advies van het agentschap op te volgen. 

Or. es
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Amendement 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het agentschap moet ook niet-
bindende richtsnoeren kunnen 
uitvaardigen om de uitwisseling van 
deugdelijke werkmethoden tussen 
regelgevende instanties en marktpartijen 
te bevorderen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 35
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het agentschap moet ook niet-
bindende richtsnoeren kunnen uitvaardigen 
om de uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden tussen regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.

(10) Het agentschap moet ook deugdelijke 
werkmethoden kunnen verzamelen en
richtsnoeren kunnen uitvaardigen om de 
uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden tussen regelgevende 
instanties, transmissiesysteembeheerders
en marktpartijen te bevorderen en moet
richtlijnen ter beschikking kunnen stellen
zodat zij zich kunnen aanpassen aan de 
communautaire beginselen van het 
Europees energiebeleid.

Or. es

Amendement 36
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het agentschap moet ook niet- (10) Het agentschap moet ook bindende
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bindende richtsnoeren kunnen uitvaardigen 
om de uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden tussen regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.

richtsnoeren kunnen uitvaardigen om de 
uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden tussen regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet de benodigde bevoegdheden krijgen om zijn taak, namelijk ervoor zorgen 
dat de interne markt goed functioneert, te vervullen.

Amendement 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De structuur van het agentschap 
moet zijn afgestemd op de specifieke 
vereisten van de reglementering op 
energiegebied. Met name moet ten volle 
rekening worden gehouden met de 
specifieke rol van de nationale 
regelgevende instanties en met hun 
onafhankelijkheid.

Schrappen

Or. fr

Amendement 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De raad van bestuur moet de 
bevoegdheid krijgen om de begroting vast 
te stellen, op de uitvoering daarvan toe te 
zien, een huishoudelijk reglement op te 
stellen, een financiële regeling vast te 
stellen en de directeur te benoemen.

(12) De raad van bestuur van het netwerk
moet de bevoegdheid krijgen om de 
begroting vast te stellen, op de uitvoering 
daarvan toe te zien, een huishoudelijk 
reglement op te stellen, een financiële 
regeling vast te stellen en de directeur te 
benoemen.
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Or. fr

Amendement 39
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het agentschap moet de benodigde 
bevoegdheden krijgen om de 
regelgevingstaken efficiënt en vooral 
onafhankelijk te vervullen. De 
onafhankelijkheid van regelgevende 
instanties is niet alleen een basisbeginsel 
van goed bestuur, maar ook van essentieel 
belang voor het marktvertrouwen. 
Overeenkomstig de situatie op nationaal 
niveau moet de raad van regelgevers 
daarom onafhankelijk van de belangen van 
de markt opereren en mag hij geen 
instructies van een regering of andere 
publieke of particuliere entiteit verlangen 
of aanvaarden.

(13) Het agentschap moet de benodigde 
bevoegdheden krijgen om de 
regelgevingstaken efficiënt, transparant, 
gemotiveerd en vooral onafhankelijk te 
vervullen. De onafhankelijkheid van 
regelgevende instanties is een 
basisbeginsel van goed bestuur en is van 
essentieel belang voor het 
marktvertrouwen. Overeenkomstig de 
situatie op nationaal niveau en op 
Gemeenschapsniveau moeten de raad van 
regelgevers en zijn leden daarom
onafhankelijk van de belangen van de 
markt of van belangenconflicten opereren 
en mogen zij geen instructies of 
aanbevelingen van een regering of andere 
publieke of particuliere entiteit verlangen 
of aanvaarden.

Or. es

Amendement 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het agentschap moet de benodigde 
bevoegdheden krijgen om de 
regelgevingstaken efficiënt en vooral 
onafhankelijk te vervullen. De 
onafhankelijkheid van regelgevende 
instanties is niet alleen een basisbeginsel 
van goed bestuur, maar ook van essentieel 
belang voor het marktvertrouwen. 
Overeenkomstig de situatie op nationaal 

(13) Het netwerk moet de benodigde 
bevoegdheden krijgen om de 
regelgevingstaken efficiënt en vooral 
onafhankelijk te vervullen. De 
onafhankelijkheid van regelgevende 
instanties is niet alleen een basisbeginsel 
van goed bestuur, maar ook van essentieel 
belang voor het marktvertrouwen. 
Overeenkomstig de situatie op nationaal 
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niveau moet de raad van regelgevers 
daarom onafhankelijk van de belangen van 
de markt opereren en mag hij geen 
instructies van een regering of andere 
publieke of particuliere entiteit verlangen 
of aanvaarden.

niveau moet het netwerk van regelgevers 
daarom onafhankelijk van de belangen van 
de markt opereren en mag hij geen 
instructies van een regering of andere 
publieke of particuliere entiteit verlangen 
of aanvaarden.

Or. fr

Amendement 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In gevallen waarin het agentschap 
beslissingsbevoegdheden heeft, moeten de 
betrokken partijen om redenen van 
proceseconomie het recht krijgen om in 
beroep te gaan bij de raad van beroep, die 
deel moet uitmaken van het agentschap, 
maar wel onafhankelijk moet zijn van de 
bestuurlijke en regelgevende structuur.

Schrappen

Or. fr

Amendement 42
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In gevallen waarin het agentschap 
beslissingsbevoegdheden heeft, moeten de 
betrokken partijen om redenen van 
proceseconomie het recht krijgen om in 
beroep te gaan bij de raad van beroep, die 
deel moet uitmaken van het agentschap, 
maar wel onafhankelijk moet zijn van de 
bestuurlijke en regelgevende structuur.

(14) In gevallen waarin het agentschap 
beslissingsbevoegdheden heeft, moeten de 
betrokken partijen om redenen van 
proceseconomie het recht krijgen om in 
beroep te gaan bij de raad van beroep, die 
deel moet uitmaken van het agentschap, 
maar wel onafhankelijk moet zijn van de 
bestuurlijke en regelgevende structuur. De 
eindbeslissingen moeten kunnen worden 
aangevochten bij het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen.



AM\712362NL.doc 15/65 PE402.870v01-00

NL

Or. es

Amendement 43
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het agentschap moet de algemene 
voorschriften voor de toegang van het 
publiek tot documenten van 
communautaire organen toepassen. De raad 
van bestuur moet de praktische 
maatregelen tot bescherming van 
commercieel gevoelige en 
persoonsgegevens vaststellen.

(17) Het agentschap moet de algemene 
voorschriften voor de toegang van het 
publiek tot documenten van 
communautaire organen toepassen. De raad 
van bestuur moet de protocollen en de
praktische maatregelen tot bescherming 
van commercieel gevoelige en 
persoonsgegevens goedkeuren.

Or. es

Amendement 44
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Overeenkomstig de relevante door de 
Gemeenschap te sluiten overeenkomsten 
moet deelname van derde landen aan de 
werkzaamheden van het agentschap 
mogelijk zijn.

(18) Overeenkomstig de relevante door de 
Gemeenschap te sluiten overeenkomsten 
moet deelname van derde landen aan de 
werkzaamheden van het agentschap 
mogelijk zijn overeenkomstig de 
bepalingen van het verdrag;

Or. ro

Motivering

De overeenkomsten met de derde landen moeten door het Parlement worden goedgekeurd, 
overeenkomstig de bepalingen van het verdrag.
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Amendement 45
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Aangezien de doelstellingen van het 
overwogen optreden, namelijk 
samenwerking tussen regelgevende 
instanties op Gemeenschapsniveau, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve beter 
door de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, dat ook in dat 
artikel is neergelegd, gaat deze verordening 
niet verder dan wat nodig is om die
doelstellingen te verwezenlijken.

(19) Aangezien de doelstellingen van het 
overwogen optreden, namelijk deelname 
en samenwerking tussen regelgevende 
instanties op Gemeenschapsniveau, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve beter 
door de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, dat ook in dat 
artikel is neergelegd, gaat deze verordening 
niet verder dan wat nodig is om die 
doelstellingen te verwezenlijken.

Or. es

Amendement 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting Oprichting van een netwerk van 
energieregelgevers

Or. fr

Motivering

De taken die de Commissie aan een agentschap wil toevertrouwen zouden, naar het voorbeeld 
van de activiteiten van het Europees Comité van regelgevers van financiële markten, beter 
kunnen worden vervuld door een netwerk van energieregelgevers.



AM\712362NL.doc 17/65 PE402.870v01-00

NL

Amendement 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers, 
hierna "het agentschap" te noemen, 
opgericht om de regelgevingstaken die de 
in artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG 
en artikel 24 bis van Richtlijn 2003/55/EG 
bedoelde regelgevende instanties op 
nationaal niveau vervullen, op 
Gemeenschapsniveau aan te vullen en 
hun activiteiten zo nodig te coördineren. 

Er wordt een netwerk voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers, 
hierna "het netwerk" te noemen, opgericht 
door de Commissie na instemming van 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. fr

Motivering

De taken die de Commissie aan een agentschap wil toevertrouwen zouden, naar het voorbeeld 
van de activiteiten van het Europees Comité van regelgevers van financiële markten, beter 
kunnen worden vervuld door een netwerk van energieregelgevers.

Amendement 48
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers, 
hierna "het agentschap" te noemen, 
opgericht om de regelgevingstaken die de 
in artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG 
en artikel 24 bis van Richtlijn 2003/55/EG 
bedoelde regelgevende instanties op 
nationaal niveau vervullen, op 
Gemeenschapsniveau aan te vullen en hun 
activiteiten zo nodig te coördineren. 

Er wordt een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers, 
hierna "het agentschap" te noemen, 
opgericht om de regelgevingstaken die de 
in artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG 
en artikel 24 bis van Richtlijn 2003/55/EG 
bedoelde regelgevende instanties op 
nationaal niveau vervullen, op 
Gemeenschapsniveau (als er minstens 
twee lidstaten betrokken zijn) aan te vullen 
en hun activiteiten zo nodig te coördineren.

Or. de
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Motivering

Dit is om te verduidelijken dat het agentschap tussenbeide zou moeten komen als de regelgeving 
onvoldoende blijkt voor een grensoverschrijdende actie.

Amendement 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Schrappen
Rechtsvorm en zetel

1. Het agentschap is een communautair 
orgaan met rechtspersoonlijkheid.
2. In elke lidstaat heeft het de ruimste 
handelingsbevoegdheid welke door de 
nationale wetgeving aan rechtspersonen 
wordt toegekend. Het kan met name 
roerende en onroerende goederen 
verwerven of vervreemden en in rechte 
optreden.
3. Het wordt vertegenwoordigd door zijn 
directeur.
4. Het is gevestigd in [plaats]. Totdat de 
locatie gereed is, biedt de Commissie het 
agentschap een onderkomen.

Or. fr

Amendement 50
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In elke lidstaat heeft het de ruimste 
handelingsbevoegdheid welke door de 
nationale wetgeving aan rechtspersonen 
wordt toegekend. Het kan met name 
roerende en onroerende goederen 

2. In elke lidstaat heeft het de ruimste 
handelingsbevoegdheid welke door de 
nationale wetgeving aan rechtspersonen 
wordt toegekend. Het kan in rechte 
optreden.
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verwerven of vervreemden en in rechte 
optreden. 

Or. de

Motivering

Het agentschap zou geen goederen mogen verwerven.

Amendement 51
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het is gevestigd in [plaats]. Totdat de 
locatie gereed is, biedt de Commissie het 
agentschap een onderkomen.

4. Het is gevestigd in Potsdam. Totdat de 
locatie gereed is, biedt de Commissie het 
agentschap een onderkomen.

Or. de

Motivering

Potsdam ligt in Brandenburg, dat een belangrijke plaats is voor energieproductie en gemakkelijk 
bereikbaar is voor de leden van het agentschap. Het zou de ideale plaats zijn voor de hoofdzetel.

Amendement 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
Samenstelling

Het agentschap bestaat uit:
(a) een raad van bestuur, die de in artikel 
10 vermelde taken vervult;
(b) een raad van regelgevers, die de in 
artikel 12 vermelde taken vervult;
(c) een directeur, die de in artikel 14 
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vermelde taken vervult;
(d) een raad van beroep, die de in artikel 
16 vermelde taken vervult.

Or. fr

Amendement 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handelingen van het agentschap Taken van het Agentschap
Het agentschap kan: Het agentschap:
(a) advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

(a) brengt advies uit en formuleert 
aanbevelingen aan 
transmissiesysteembeheerders over alle
aangelegenheden die verband houden met
de goede werking van de interne markt;

(b) advies uitbrengen aan regelgevende 
instanties;

(b) brengt advies uit en formuleert 
aanbevelingen aan regelgevende instanties 
over alle aangelegenheden die verband 
houden met de goede werking van de 
interne markt;

(c) advies uitbrengen aan en 
aanbevelingen richten tot de Commissie; 

(c) brengt advies uit aan en aanbevelingen 
richten tot de Commissie

(d) in de in de artikelen 7 en 8 genoemde 
gevallen zelf een beslissing nemen.

(d) neemt in de in de artikelen 6, 7 en 8 
genoemde gevallen zelf een beslissing.

Or. en

Motivering

De Commissie geeft in haar voorstel te weinig bevoegdheden aan het agentschap om zijn taak te 
kunnen uitvoeren, namelijk de samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties
mogelijk maken, grensoverschrijdende problemen behandelen en in het algemeen bijdragen tot 
de goede werking van de interne markt.
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Amendement 54
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. de

Amendement 55
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter c) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) deugdelijke werkmethoden 
verzamelen en richtsnoeren uitvaardigen, 
overeenkomstig de bepalingen in artikel 6 
en 7;

Or. es

Amendement 56
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in de in de artikelen 7 en 8 genoemde 
gevallen zelf een beslissing nemen.

d) in de in de artikelen 6, 7 en 8 genoemde 
gevallen zelf een beslissing nemen.

Or. es



PE402.870v01-00 22/65 AM\712362NL.doc

NL

Amendement 57
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap mag op verzoek van de 
Commissie of op eigen initiatief aan de 
Commissie advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die verband houden met 
het doel waarvoor het is opgericht.

Het agentschap mag op verzoek van het 
Europees Parlement, de Raad of de 
Commissie of op eigen initiatief aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die verband houden met 
het doel waarvoor het is opgericht. 

Or. de

Motivering

Nadruk op de samenwerking tussen het agentschap en het Europees Parlement.

Amendement 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap mag op verzoek van de 
Commissie of op eigen initiatief aan de 
Commissie advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die verband houden met 
het doel waarvoor het is opgericht.

Het netwerk mag aan de Commissie advies 
uitbrengen over alle aangelegenheden die 
verband houden met het doel waarvoor het 
is opgericht. 

Or. fr

Amendement 59
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het agentschap voert een open, 
transparante en regelmatige dialoog met 
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de organisaties die de huidige belangen in 
de sector vertegenwoordigen en 
consulteert de belanghebbende partijen 
alvorens handelingen goed te keuren die 
op hen betrekking hebben.

Or. es

Amendement 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Taken in verband met de samenwerking 

van transmissiesysteembeheerders
1. Het agentschap brengt de Commissie 
advies uit over de ontwerp-statuten, de 
ledenlijst en het ontwerp-reglement van 
orde van het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit, zulks overeenkomstig artikel 
2 ter, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003, en van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas, zulks overeenkomstig artikel 2 ter, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005.
2. Het agentschap oefent toezicht uit op de 
uitvoering van de taken van het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit, zulks overeenkomstig artikel 
2 quinquies van Verordening (EG) nr. 
1228/2003, en van het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas, zulks overeenkomstig artikel 2 
quinquies van Verordening (EG) nr. 
1775/2005. 
3. Het agentschap mag het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
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transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
advies uitbrengen over de technische en 
marktcodes en de ontwerp-versie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
tienjarige investeringsplan.
4. Het agentschap brengt een naar 
behoren gemotiveerd advies uit aan de 
Commissie als het van oordeel is dat de 
ontwerp-versie van het jaarlijkse 
werkprogramma of van het tienjarige 
investeringsplan die overeenkomstig 
artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 bij hem 
is ingediend, de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt niet garandeert.
5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een van de technische of marktcodes 
niet volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen, dat niet binnen 
een redelijke termijn een technische of 
marktcode is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische of marktcodes niet toepassen. 
6. transmissiesysteembeheerders, zulks 
overeenkomstig artikel 2 septies, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 septies, van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005.

Or. fr
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Amendement 61
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap mag het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
advies uitbrengen over de technische en 
marktcodes en de ontwerp-versie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
tienjarige investeringsplan.

3. Het agentschap keurt de codes en de 
voorschriften goed (alsook het 
tienjaarlijkse investeringsplan met de 
obstakels om een grensoverschrijdend 
netwerk op te richten door verschillende 
goedkeuringsprocedures of praktijken ter 
zake) om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte en 
onfeilbare werking van de markt te 
garanderen.

Or. xm

Motivering

Dit amendement is bedoeld om verduidelijking en aanvullende informatie te geven op basis van
de wijzigingen die aan de verordening inzake de gasmarkt werden aangebracht.

Amendement 62
Ján Hudacký

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap mag het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005
advies uitbrengen over de technische en 
marktcodes en de ontwerp-versie van het 

3. Het agentschap keurt de codes en de 
voorschriften goed (alsook het 
tienjaarlijkse investeringsplan) om de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te 
garanderen.
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jaarlijkse werkprogramma en van het 
tienjarige investeringsplan.

Or. en

Amendement 63
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap mag het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit en het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 advies 
uitbrengen over de technische en 
marktcodes en de ontwerp-versie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
tienjarige investeringsplan.

3. Na consultatie van de belanghebbende 
partijen, mag het agentschap voor het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 
strategische richtsnoeren voorbereiden
over de technische en marktcodes en de 
ontwerp-versie van het jaarlijkse 
werkprogramma en van het tienjarige 
investeringsplan om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen.

Or. en

Motivering

Terwijl het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders (ENTSO) als taak codes en 
tienjaarlijkse investeringsplannen moet opstellen, moet het Agentschap richtsnoeren kunnen 
uitvaardigen om de goede werking van de interne markt te kunnen verzekeren.
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Amendement 64
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het agentschap brengt op eigen 
initiatief of op verzoek van de Commissie, 
aan deze laatste advies uit over het 
uitwerken van strategische richtsnoeren 
voor het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders (ENTSO), 
op basis waarvan codes en voorschriften 
worden opgesteld (met name technische 
codes, gemeenschappelijke hulpmiddelen 
voor netwerkbeheer en 
gemeenschappelijke onderzoeksprojecten, 
om de drie jaar een tienjaarlijks 
investeringsplan met daarin de 
vooruitzichten voor gelijkheid in 
productiecapaciteiten, alsook een jaarlijks 
werkprogramma) overeenkomstig de 
bepalingen in artikel 2 quater, lid 1, 
punten a en c van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en artikel 2 quater, lid 1, 
punten a en c van Verordening (EG) nr. 
1775/2005, en, in voorkomend geval, over 
het goedkeuren van verplichte 
richtsnoeren. Het agentschap brengt op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie, aan deze laatste advies uit 
over het uitwerken van marktcodes en 
over het goedkeuren van verplichte 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Aanvulling.
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Amendement 65
Ján Hudacký

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het agentschap brengt op eigen 
initiatief of op verzoek van de Commissie, 
aan deze laatste advies uit over het 
uitwerken van strategische richtsnoeren 
voor het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders (ENTSO), 
op basis waarvan codes en voorschriften 
worden opgesteld (met name technische 
codes, gemeenschappelijke hulpmiddelen 
voor netwerkbeheer en 
gemeenschappelijke onderzoeksprojecten, 
om de twee jaar een tienjaarlijks 
investeringsplan met daarin de 
vooruitzichten voor gelijkheid in 
productiecapaciteiten, alsook een jaarlijks 
werkprogramma) overeenkomstig de 
bepalingen in artikel 2 quater, lid 1, 
punten a en c van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en artikel 2 quater, lid 1, 
punten a en c van Verordening (EG) nr. 
1775/2005, en, in voorkomend geval, over 
het goedkeuren van verplichte 
richtsnoeren. Het agentschap brengt op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie, aan deze laatste advies uit 
over het uitwerken van marktcodes en 
over het goedkeuren van verplichte 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Er moet eerst worden bepaald op welk gebied en in welke mate de voorgestelde codes en 
voorschriften moeten worden verduidelijkt door te bepalen of zij van toepassing zijn op de hele 
transmissie-infrastructuur of op de interacties tussen de huidige nationale transmissienetwerken. 
Het agentschap moet op eigen initiatief of op verzoek van de Commissie aan deze laatste advies 
uitbrengen over het gebied waarop en de mate waarin een code of een voorschrift juist moet 
worden verduidelijkt op basis van de aspecten in artikel 2 quater, lid 3 van de verordening 
inzake elektriciteit en gas. De belangrijkste doelstellingen en het bereik van het tienjaarlijkse 
investeringsplan moeten eveneens eerst worden bepaald.
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Amendement 66
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het agentschap keurt de codes en 
het tienjaarlijkse investeringsplan goed 
die werden voorbereid door het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en voor gas, overeenkomstig 
respectievelijk artikel 2 quinquies, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.

Or. en

Motivering

De codes zijn belangrijk voor een goede werking van de interne markt. Daarom moeten ze door 
het agentschap worden goedgekeurd. De nationale regelgevende instanties keuren al de 
investeringsplannen van de transmissiesysteembeheerders goed. Op Gemeenschapsniveau moet 
het agentschap dus de investeringsplannen van het Europees netwerk van
transmissiesysteembeheerders goedkeuren.

Amendement 67
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het agentschap oefent toezicht uit op de 
regionale samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders, zulks 
overeenkomstig artikel 2 septies, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 septies, van Verordening (EG) 
nr. 1775/2005.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Het regionale toezicht valt niet onder de bevoegdheden van het agentschap.

Amendement 68
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In het kader van zijn 
werkprogramma of op verzoek van de 
Commissie, verzamelt het agentschap 
deugdelijke werkmethoden en keurt het 
richtsnoeren goed die de basis vormen 
voor richtlijnen om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te kunnen garanderen bij de 
opstelling van technische codes en 
marktcodes, de ontwerp-versie van het 
jaarlijkse werkprogramma of van het 
tienjaarlijkse investeringsplan; deze 
richtsnoeren zijn enkel bindend als zij via 
de juiste regelgevingsprocedure werden 
goedgekeurd.

Or. es

Amendement 69
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Het agentschap controleert de 
uitvoering van de richtsnoeren die zij 
overeenkomstig de bepalingen in de 
vorige paragraaf goedkeurt en kan, op 
eigen initiatief, op voorstel van de 
Commissie of van een andere bevoegde 
instantie of op verzoek van een betrokken 
marktpartij, beslissen om te controleren of 
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de richtsnoeren daadwerkelijk door de 
verantwoordelijke instanties worden 
toegepast.

Or. es

Amendement 70
Ján Hudacký

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het agentschap consulteert de 
marktpartijen, de consumenten en de 
eindgebruikers uitgebreid en tijdig over 
een open en transparante werkwijze, en 
met name over zijn taken die betrekking 
hebben op transmissiesysteembeheerders.

Or. en

Motivering

De ERGEG voert momenteel openbare raadplegingen uit op Gemeenschapniveau. Het Europees 
Agentschap voor de samenwerking tussen nationale energieregelgevers zou deze taak moeten 
overnemen, aangezien het al ervaring en voorschriften heeft op het gebied van openbare 
raadplegingen. Bovendien is het agentschap, en niet het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders (ENTSO), de instelling die werd opgericht om te handelen in het 
belang van alle marktpartijen.

Amendement 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Taken in verband met de nationale 

regelgevende instanties
1. Het agentschap neemt specifieke 
beslissingen over technische 
aangelegenheden wanneer richtsnoeren 
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overeenkomstig Richtlijn 2003/54/EG, 
Richtlijn 2003/55/EG, Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 of Verordening (EG) nr. 
1775/2005 in deze mogelijkheid voorzien.
2. Het agentschap mag op basis van zijn 
werkprogramma of op verzoek van de 
Europese Commissie niet-bindende 
richtsnoeren vaststellen om de 
uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden onder regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.
3. Het agentschap bevordert de 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties en tussen de 
regelgevende instanties op regionaal 
niveau. Wanneer het bindende 
voorschriften voor een dergelijke 
samenwerking nodig acht, richt het tot de 
Commissie aanbevelingen ter zake. 
4. Het agentschap brengt op verzoek van 
een regelgevende instantie of de 
Commissie advies uit over de vraag of een 
besluit van een regelgevende instantie in 
overeenstemming is met de richtsnoeren 
als bedoeld in Richtlijn 2003/54/EG, 
Richtlijn 2003/55/EG, Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 of Verordening (EG) nr. 
1775/2005. 
5. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie het in lid 4 bedoelde advies niet 
binnen vier maanden na de ontvangst 
ervan opvolgt, stelt het de Commissie 
daarvan in kennis.
6. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie in een concrete situatie niet goed 
weet hoe zij de richtsnoeren van de 
Commissie als bedoeld in Richtlijn 
2003/54/EG, Richtlijn 2003/55/EG, 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 of 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 moet 
toepassen, dan kan zij het agentschap om 
advies vragen. Na advies van de 
Commissie brengt het binnen vier 
maanden advies uit. 
7. Het agentschap neemt een besluit 
inzake het regelgevingsstelsel voor 



AM\712362NL.doc 33/65 PE402.870v01-00

NL

infrastructuur die ten minste twee 
lidstaten verbindt, zulks overeenkomstig 
artikel 22 quinquies, lid 3, van Richtlijn 
2003/54/EG en artikel 24 quinquies, lid 3,
van Richtlijn 2003/55/EG. 

Or. fr

Amendement 72
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het agentschap mag op basis van zijn 
werkprogramma of op verzoek van de 
Europese Commissie niet-bindende 
richtsnoeren vaststellen om de 
uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden onder regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.

2. Het agentschap mag op basis van zijn 
werkprogramma of op verzoek van de 
Europese Commissie deugdelijke 
werkmethoden verzamelen om
regelgevende instanties en marktpartijen in 
het kader van het Europees energiebeleid 
te helpen. Het agentschap mag ook 
richtsnoeren goedkeuren die de basis 
vormen voor richtlijnen om de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt te kunnen 
garanderen; deze richtsnoeren zijn enkel 
bindend als zij via de juiste 
regelgevingsprocedure werden 
goedgekeurd.

Or. es

Amendement 73
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het agentschap brengt op verzoek van 
een regelgevende instantie of de 
Commissie advies uit over de vraag of een 
besluit van een regelgevende instantie in 
overeenstemming is met de richtsnoeren 

4. Het agentschap brengt op verzoek van 
een regelgevende instantie advies uit over 
de vraag of een besluit van een 
regelgevende instantie in overeenstemming 
is met de richtsnoeren als bedoeld in 



PE402.870v01-00 34/65 AM\712362NL.doc

NL

als bedoeld in Richtlijn 2003/54/EG, 
Richtlijn 2003/55/EG, Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 of Verordening (EG) nr. 
1775/2005. 

Richtlijn 2003/54/EG, Richtlijn 
2003/55/EG, Verordening (EG) nr. 
1228/2003 of Verordening (EG) nr. 
1775/2005. 

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van de taken van het agentschap.

Amendement 74
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie het in lid 4 bedoelde advies niet 
binnen vier maanden na de ontvangst ervan 
opvolgt, stelt het de Commissie daarvan in 
kennis.

5. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie het in lid 4 bedoelde advies niet 
binnen vier maanden na de ontvangst ervan 
opvolgt, stelt het de regering van de 
lidstaat in kwestie daarvan in kennis.

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van de taken van het agentschap.

Amendement 75
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie in een concrete situatie niet goed 
weet hoe zij de richtsnoeren van de 
Commissie als bedoeld in Richtlijn 
2003/54/EG, Richtlijn 2003/55/EG, 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 of 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 moet 
toepassen, dan kan zij het agentschap om 

6. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie in een concrete situatie niet goed 
weet hoe zij de richtsnoeren van de 
Commissie als bedoeld in Richtlijn 
2003/54/EG, Richtlijn 2003/55/EG, 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 of 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 moet 
toepassen, dan kan zij het agentschap om 
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advies vragen. Na advies van de 
Commissie brengt het binnen vier
maanden advies uit.

advies vragen. Het agentschap brengt 
binnen twee maanden advies uit.

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van de taken van het agentschap en inkorting van termijnen.

Amendement 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Overige taken

1. Het agentschap mag vrijstellingen 
verlenen als bedoeld in artikel 7, lid 4, 
onder a), van Verordening (EG) nr. 
1228/2003. Het mag ook vrijstellingen 
verlenen als bedoeld in artikel 22, lid 3, 
onder a), van Richtlijn 2003/55/EG 
wanneer de infrastructuur in kwestie op 
het grondgebied van meer dan een lidstaat 
gelegen is. 
2. Het agentschap stelt een 
onafhankelijke systeembeheerder voor 
overeenkomstig artikel 10, lid 4, van 
Richtlijn 2003/54/EG en artikel 9, lid 4, 
van Richtlijn 2003/55/EG.

Or. fr

Amendement 77
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het agentschap mag andere taken 
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uitvoeren voor rekening van de 
Commissie of nationale regelgevende 
instanties op voorwaarde dat deze taken 
kunnen worden gedelegeerd en in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
in de machtigingsakte die van toepassing 
is.

Or. es

Amendement 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Raad van bestuur

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.
2. De raad van bestuur kiest uit zijn 
midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt 
automatisch de voorzitter als deze zijn of 
haar taken niet kan uitoefenen. De 
ambtstermijn van de voorzitter en 
vicevoorzitter bedraagt tweeënhalf jaar en 
kan worden verlengd, maar loopt in elk 
geval af wanneer zij geen lid meer zijn 
van de raad van bestuur.
3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. Tenzij de raad van 
bestuur anders beslist, neemt de directeur 
van het agentschap deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt 
ten minste tweemaal per jaar in gewone 
zitting bijeen. Daarnaast komt hij op 
initiatief van zijn voorzitter dan wel op 
verzoek van de Commissie of ten minste 
eenderde van zijn leden bijeen. Hij kan 
eenieder wiens advies van belang kan zijn, 
uitnodigen om als waarnemer aan zijn 
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vergaderingen deel te nemen. De leden 
van de raad van bestuur kunnen zich op 
de door het reglement van orde van de 
raad bepaalde wijze laten bijstaan door 
adviseurs of deskundigen. Het agentschap 
verzorgt het secretariaat van de raad van 
bestuur.
4. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden 
genomen.
5. Elk lid heeft één stem. Het reglement 
van orde bepaalt de nadere 
bijzonderheden van de stemming, met 
name de voorwaarden waaronder een lid 
namens een ander lid kan handelen, 
alsmede de eventuele 
quorumvoorschriften.

Or. fr

Amendement 79
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf
leden. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

1. De raad van bestuur bestaat uit acht
leden. Twee leden worden benoemd door 
de Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd. De helft van de 
raad van bestuur wordt om de twee en 
half jaar vernieuwd en bij elke 
ambtstermijn moet rekening worden 
gehouden met de gelijkheid tussen beide 
geslachten en de afkomst uit verschillende 
lidstaten. De leden van de eerste 
vernieuwing worden geloot, in gelijke 
aantallen, uit de leden die respectievelijk 
door de Raad en door de Commissie 
werden benoemd.

Or. es
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Amendement 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden die worden benoemd op basis van 
hun beroepsbekwaamheid en die 
afkomstig zijn uit twaalf verschillende 
lidstaten. Zes leden worden benoemd door 
de Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

Or. ro

Motivering

De diversiteit, de ervaring en de bekwaamheid van de leden van het agentschap zijn belangrijke 
elementen.

Amendement 81
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar. 

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van het agentschap.
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Amendement 82
Daniel Dăianu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden, die elk een verschillende 
nationaliteit hebben en die op basis van 
hun bekwaamheden worden geselecteerd. 
Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
De ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

Or. en

Motivering

De raad van bestuur is op deze manier representatiever en democratischer.

Amendement 83
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De leden van de raad van bestuur 
zijn onafhankelijk en voeren geen 
handelingen uit die niet stroken met de 
aard van hun functies. Zij overleggen
jaarlijks een ondertekende verklaring 
waarin staat dat zij in geen enkel 
belangenconflict met de activiteiten van 
het agentschap betrokken zijn geweest.

Or. es
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Amendement 84
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. Tenzij de raad van 
bestuur anders beslist, neemt de directeur 
van het agentschap deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt ten 
minste tweemaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Daarnaast komt hij op initiatief van 
zijn voorzitter dan wel op verzoek van de 
Commissie of ten minste eenderde van zijn 
leden bijeen. Hij kan eenieder wiens advies 
van belang kan zijn, uitnodigen om als 
waarnemer aan zijn vergaderingen deel te 
nemen. De leden van de raad van bestuur 
kunnen zich op de door het reglement van 
orde van de raad bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen. 
Het agentschap verzorgt het secretariaat 
van de raad van bestuur. 

3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. De directeur van het 
agentschap neemt deel aan de vergadering. 
De raad van bestuur komt ten minste 
tweemaal per jaar in gewone zitting bijeen. 
Daarnaast komt hij op initiatief van zijn 
voorzitter dan wel op verzoek van het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie of ten minste eenvierde van 
zijn leden bijeen. Hij kan unaniem 
beslissen derden uit te nodigen om als 
waarnemer aan zijn vergaderingen deel te 
nemen. De leden van de raad van bestuur 
kunnen zich op de door het reglement van 
orde van de raad bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen. 
Het agentschap verzorgt het secretariaat 
van de raad van bestuur.

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 85
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden 
genomen.

4. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij anders bepaald in deze 
verordening of in de statuten.

Or. de
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Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 86
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elk lid heeft één stem. Het reglement 
van orde bepaalt de nadere bijzonderheden 
van de stemming, met name de 
voorwaarden waaronder een lid namens 
een ander lid kan handelen, alsmede de 
eventuele quorumvoorschriften. 

5. Elk lid heeft één stem. Het reglement 
van orde bepaalt de nadere bijzonderheden 
van de stemming, met name de eventuele 
quorumvoorschriften.

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Taken van de raad van bestuur

1. Na de raad van regelgevers te hebben 
geraadpleegd, benoemt de raad van 
bestuur de directeur overeenkomstig 
artikel 13, lid 2. 
2. De raad van bestuur benoemt de leden 
van de raad van regelgevers 
overeenkomstig artikel 11, lid 1.
3. De raad van bestuur benoemt de leden 
van de raad van beroep overeenkomstig 
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artikel 15, lid 1.
4. De raad van bestuur stelt vóór 30 
september van elk jaar na advies van de 
Commissie en na goedkeuring 
overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de 
raad van regelgevers het werkprogramma 
van het agentschap voor het volgende jaar 
vast en zendt het toe aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie. De 
vaststelling van het werkprogramma 
geschiedt onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure.
5. De raad van bestuur oefent zijn 
begrotingsbevoegdheden uit volgens de 
artikelen 18 tot en met 21.
6. De raad van bestuur beslist, na akkoord 
van de Commissie, over de aanvaarding 
van alle legaten, schenkingen en subsidies 
die afkomstig zijn uit andere bronnen van 
de Gemeenschap.
7. De raad van bestuur treedt als 
tuchtraad op ten aanzien van de directeur.
8. De raad van bestuur bepaalt waar 
nodig het personeelsbeleid van het 
agentschap overeenkomstig artikel 25, lid 
2.
9. De raad van bestuur stelt de bijzondere 
bepalingen vast inzake het recht van 
toegang tot de documenten van het 
agentschap, zulks overeenkomstig artikel 
27.
10. De raad van bestuur stelt het in artikel 
14, lid 8, bedoelde jaarverslag over de 
activiteiten van het agentschap op en doet 
dit uiterlijk op 15 juni toekomen aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en de Rekenkamer. Het 
bevat een door de raad van regelgevers 
goedgekeurd afzonderlijk hoofdstuk over 
de regelgevingswerkzaamheden van het 
agentschap in het verslagjaar.
11. De raad van bestuur stelt zijn 
reglement van orde vast.

Or. fr
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Amendement 88
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de raad van regelgevers te hebben 
geraadpleegd, benoemt de raad van 
bestuur de directeur overeenkomstig artikel 
13, lid 2. 

1. Met akkoord van de raad van 
regelgevers, benoemt de raad van bestuur 
de directeur overeenkomstig artikel 13, lid 
2.

Or. de

Motivering

Betere omschrijving van de bevoegdheden.

Amendement 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raad van regelgevers Netwerk van regelgevers

Or. fr

Amendement 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in 
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 

1. Het netwerk van regelgevers bestaat uit 
één vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in 
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. Zij vormen de raad van 



PE402.870v01-00 44/65 AM\712362NL.doc

NL

regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat. 

bestuur van het netwerk. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat. De 
plaatsvervangers nemen enkel deel aan 
vergaderingen ter vervanging van een 
effectieve vertegenwoordiger.

Or. fr

Amendement 91
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in 
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat.

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in 
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie, 
één vertegenwoordiger van de Raad en 
één vertegenwoordiger van het Europees 
Parlement zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat.

Or. xm

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de adviestaken van het agentschap ten opzichte van de 
wetgevende instellingen van de Unie uit te breiden. Het agentschap heeft echter slechts een 
meldingstaak ten opzichte van de uitvoerende macht (de Commissie).

Amendement 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van regelgevers kiest uit zijn 
midden een voorzitter en een 

2. Het netwerk van regelgevers kiest uit 
zijn midden een voorzitter en een 
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vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt 
de voorzitter als deze zijn of haar taken 
niet kan uitoefenen. De ambtstermijn van 
de voorzitter en vicevoorzitter bedraagt 
tweeënhalf jaar en kan worden verlengd, 
maar loopt in elk geval af wanneer zij geen 
lid meer zijn van de raad van regelgevers.

vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt 
de voorzitter als deze zijn of haar taken 
niet kan uitoefenen. De ambtstermijn van 
de voorzitter en vicevoorzitter bedraagt 
tweeënhalf jaar en kan worden verlengd, 
maar loopt in elk geval af wanneer zij geen 
lid meer zijn van het netwerk van 
regelgevers.

Or. fr

Amendement 93
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden. 
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden. 
De weging van de stemmen is zoals die 

Or. de

Motivering

Een grotere instemming met het agentschap verzekeren.

Amendement 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden. 
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 
stem.

3. Het netwerk van regelgevers beslist met 
een meerderheid van tweederde van zijn 
leden. Elk lid of diens plaatsvervanger 
heeft één stem.

Or. fr
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Amendement 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van beroep stelt zijn reglement 
van orde vast. 

4. Het netwerk van regelgevers stelt zijn 
reglement van orde vast.

Or. fr

Amendement 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de uitoefening van de taken die hem 
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de raad van regelgevers onafhankelijk en 
verlangt of aanvaardt hij geen instructies 
van enige regering van een lidstaat of van 
enige publieke of particuliere betrokken 
partij.

5. Bij de uitoefening van de taken die hem 
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
het netwerk van regelgevers onafhankelijk 
en verlangt of aanvaardt het geen 
instructies van enige regering van een 
lidstaat of van enige publieke of 
particuliere betrokken partij.

Or. fr

Amendement 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het agentschap verzorgt het 
secretariaat van de raad van regelgevers.

6. Het netwerk van regelgevers benoemt 
zijn directeur, organiseert zijn 
secretariaat, werkt zijn begroting uit en 
bepaalt de plaats van zijn hoofdzetel.

Or. fr
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Amendement 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Taken van de raad van regelgevers

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.
2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.
3. De raad van regelgevers keurt 
overeenkomstig artikel 10, lid 4, en artikel 
14, lid 6, en in overeenstemming met de 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, 
opgestelde ontwerp-begroting het 
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar goed en dient het vóór 1 
september ter goedkeuring in bij de raad 
van bestuur.
4. De raad van regelgevers keurt het 
afzonderlijke hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden in het 
jaarverslag als bedoeld in artikel 10, lid 
10, en artikel 14, lid 8, goed. 

Or. fr
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Amendement 99
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen geeft de 
raad van regelgevers zijn goedkeuring aan 
de directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen. De directeur moet zijn taken 
uitoefenen overeenkomstig de 
beslissingen van de raad van regelgevers. 
De raad is het enige orgaan van het 
agentschap dat beslissingen over het 
reglement mag nemen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de bevoegdheden af te bakenen.

Amendement 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Directeur

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de 
raad van regelgevers verlangt of 
aanvaardt de directeur geen instructies 
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van enige regering of van enig orgaan.
2. De directeur wordt, na een oproep tot 
het indienen van blijken van 
belangstelling, op grond van diens 
verdiensten, bekwaamheden en ervaring 
door de raad van bestuur benoemd uit ten 
minste twee door de Commissie 
voorgedragen kandidaten. 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. 
3. De ambtstermijn van de directeur 
bedraagt vijf jaar. In de loop van de negen 
maanden voordat deze periode afloopt, 
verricht de Commissie een evaluatie. 
Daarin kijkt de Commissie onder meer 
naar:
(a) de prestaties van de directeur,
(b) de taken en verplichtingen van het 
agentschap in de volgende jaren.
4. De raad van bestuur kan op voorstel 
van de Commissie en rekening houdende 
met het evaluatieverslag de ambtstermijn 
van de directeur eenmaal met ten hoogste 
drie jaar verlengen, maar alleen indien 
zulks op grond van de taken en 
verplichtingen van het agentschap kan 
worden verantwoord. 
5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat 
aan de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de directeur worden 
gevraagd een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.
6. Indien de ambtstermijn niet wordt 
verlengd, blijft de directeur in functie 
totdat er een opvolger is aangewezen.
7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
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ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De 
raad van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn 
leden. 
8. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen de directeur verzoeken verslag uit 
te brengen over de uitvoering van zijn of 
haar taken.

Or. fr

Amendement 101
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de raad 
van regelgevers verlangt of aanvaardt de 
directeur geen instructies van enige 
regering of van enig orgaan..

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken en handelt 
overeenkomstig de beslissingen van de 
raad van regelgevers. Onverminderd de 
respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de raad 
van regelgevers verlangt of aanvaardt de 
directeur geen instructies of aanbevelingen 
van enige regering of van enig overheids-
of particulier orgaan.

Or. es

Amendement 102
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee
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door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. 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. 

kandidaten die door de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement 
werden geselecteerd uit ten minste drie
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Daarom worden de 
voorgestelde kandidaten verzocht een 
verklaring voor de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement af te leggen en 
vragen van de commissieleden te 
beantwoorden.

Or. es

Amendement 103
Daniel Dăianu

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee 
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. 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. 

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van regelgevers benoemd uit ten minste 
twee door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van regelgevers gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden. 
Het Europees Parlement kan zich tegen 
de benoeming verzetten indien de 
antwoorden die werden gegeven niet 
overeenstemmen met de richtsnoeren van 
de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Coherentie met de gewijzigde paragraaf.
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Amendement 104
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. 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. 

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste vijf
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming legt de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af
en beantwoordt de vragen van de 
commissieleden. Het Europees Parlement 
heeft een vetorecht.

Or. de

Motivering

Nadruk op de rol van het Europees Parlement en de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 105
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel 
van de Commissie en rekening houdende 
met het evaluatieverslag de ambtstermijn 
van de directeur eenmaal met ten hoogste 
drie jaar verlengen, maar alleen indien 
zulks op grond van de taken en 
verplichtingen van het agentschap kan 
worden verantwoord. 

Schrappen

Or. de
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Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 106
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat 
aan de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de directeur worden 
gevraagd een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

Schrappen

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 107
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de ambtstermijn niet wordt 
verlengd, blijft de directeur in functie 
totdat er een opvolger is aangewezen.

6. De directeur blijft in functie totdat er een 
opvolger is aangewezen.

Or. de

Motivering

Een grotere instemming met het agentschap verzekeren.
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Amendement 108
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van de 
stemmen.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan een vorig amendement.

Amendement 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Schrappen
Taken van de directeur

1. De directeur treedt op als 
vertegenwoordiger van het agentschap en 
is met de leiding ervan belast.
2. De directeur bereidt de werkzaamheden 
van de raad van bestuur voor en neemt, 
zonder stemrecht, deel aan de 
werkzaamheden van de raad van bestuur.
3. De directeur stelt na akkoord van de 
raad van regelgevers de in de artikelen 5 
tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast. 
4. De directeur zorgt voor de 
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tenuitvoerlegging van het jaarlijkse 
werkprogramma van het agentschap, 
zulks volgens de aanwijzingen van de 
raad van regelgevers en onder toezicht 
van de raad van bestuur.
5. De directeur neemt de nodige 
maatregelen, met name de vaststelling van 
interne administratieve instructies en de 
publicatie van nota's, om ervoor te zorgen 
dat het agentschap werkt overeenkomstig 
deze verordening.
6. De directeur stelt jaarlijks een ontwerp-
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar op en dient het voor 30 
juni van dat jaar in bij de raad van 
regelgevers en de Commissie.
7. De directeur maakt een raming van de 
ontvangsten en uitgaven van het 
agentschap ingevolge artikel 20 en voert 
de begroting van het agentschap uit 
ingevolge artikel 21.
8. De directeur stelt jaarlijks een ontwerp-
jaarverslag met een hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van het 
agentschap en een hoofdstuk over 
financiële en administratieve 
aangelegenheden op.
9. De directeur oefent jegens het 
personeel van het agentschap de 
bevoegdheden als bedoeld in artikel 25, lid 
3, uit.

Or. fr

Amendement 110
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De directeur stelt na akkoord van de raad 
van regelgevers de in de artikelen 5 tot en 
met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen vast. 

3. De directeur stelt na akkoord van de raad 
van regelgevers de in de artikelen 5 tot en 
met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen vast.
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Or. en

Motivering

Afbakening van de bevoegdheden.

Amendement 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van beroep bestaat uit zes leden 
en zes plaatsvervangers die gekozen 
worden uit het huidige of voormalige 
hogere personeel van de nationale 
regelgevende instanties, 
mededingingsautoriteiten of andere 
nationale of communautaire instellingen 
met relevante ervaring in de energiesector. 
De raad van beroep wijst zelf zijn 
voorzitter aan. De besluiten van de raad 
van beroep worden genomen met een 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
van ten minste vier van de zes leden ervan. 
De raad van beroep komt bijeen wanneer 
dit noodzakelijk is.

1. De raad van beroep bestaat uit zes leden 
en zes plaatsvervangers die gekozen 
worden uit het huidige of voormalige 
hogere personeel van de nationale 
regelgevende instanties, 
mededingingsautoriteiten of andere 
nationale of communautaire instellingen 
met relevante ervaring in de energiesector. 
Ze worden benoemd op basis van hun 
beroepsbekwaamheid en zijn afkomstig 
uit twaalf verschillende lidstaten. De raad 
van beroep wijst zelf zijn voorzitter aan. 
De besluiten van de raad van beroep 
worden genomen met een gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen van ten minste 
vier van de zes leden ervan. De raad van 
beroep komt bijeen wanneer dit 
noodzakelijk is.

Or. ro

Motivering

De diversiteit, de ervaring en de bekwaamheid van de leden van het agentschap zijn belangrijke 
elementen.
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Amendement 112
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 
advies van de raad van regelgevers. 

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op gezamenlijk voorstel van de 
Raad en van de Commissie en na advies 
van de raad van regelgevers.

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 
advies van de raad van regelgevers. 

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt het 
Europees Parlement de leden van de raad 
van beroep op voorstel van de Commissie 
en na advies van het netwerk van 
regelgevers. 

Or. fr

Amendement 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 
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termijn kan worden verlengd. De leden van 
de raad van beroep zijn onafhankelijk bij 
het nemen van hun besluiten en zijn niet 
gebonden aan enige instructie. Zij mogen 
geen enkele andere taak verrichten in het 
agentschap zelf of in de raad van bestuur 
of de raad van regelgevers van het 
agentschap. Ook mag een lid van de raad 
van beroep niet uit zijn ambt worden 
ontzet, tenzij het op ernstige wijze tekort is 
geschoten en de raad van bestuur na 
advies van de raad van regelgevers 
daartoe besluit.

termijn kan worden verlengd. De leden van 
de raad van beroep zijn onafhankelijk bij 
het nemen van hun besluiten en zijn niet 
gebonden aan enige instructie.

Or. fr

Amendement 115
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 
termijn kan worden verlengd. De leden 
van de raad van beroep zijn onafhankelijk 
bij het nemen van hun besluiten en zijn niet 
gebonden aan enige instructie. Zij mogen 
geen enkele andere taak verrichten in het 
agentschap zelf of in de raad van bestuur of 
de raad van regelgevers van het 
agentschap. Ook mag een lid van de raad 
van beroep niet uit zijn ambt worden 
ontzet, tenzij het op ernstige wijze tekort is 
geschoten en de raad van bestuur na advies 
van de raad van regelgevers daartoe 
besluit.

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt zes jaar. De leden 
van de raad van beroep zijn onafhankelijk 
bij het nemen van hun besluiten en zijn niet 
gebonden aan enige instructie. Zij mogen 
geen enkele andere taak verrichten in het 
agentschap zelf of in de raad van bestuur of 
de raad van regelgevers van het 
agentschap. Ook mag een lid van de raad 
van beroep niet uit zijn ambt worden 
ontzet, tenzij het op ernstige wijze tekort is 
geschoten en de raad van bestuur na advies 
van de raad van regelgevers daartoe 
besluit.

Or. de

Motivering

Nadruk op de onafhankelijkheid van het agentschap.
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Amendement 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien het agentschap nalaat een 
beslissing te nemen, kan overeenkomstig 
artikel 232 van het Verdrag bij het 
Gerecht van eerste aanleg of bij het Hof 
van Justitie beroep wegens nalaten 
worden ingesteld.

Schrappen

Or. fr

Amendement 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap moet de noodzakelijke 
maatregelen treffen ter uitvoering van het 
arrest van het Gerecht van eerste aanleg of 
het Hof van Justitie.

3. Het netwerk moet de noodzakelijke 
maatregelen treffen ter uitvoering van het 
arrest van het Gerecht van eerste aanleg of 
het Hof van Justitie.

Or. fr

Amendement 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk op 15 
februari een voorontwerp van begroting op 
voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van bestuur, tezamen met een 

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk op 15 
februari een voorontwerp van begroting op 
voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van bestuur van het netwerk, tezamen 
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voorlopige personeelsformatie. De raad 
van bestuur maakt jaarlijks op basis van het 
ontwerp van de directeur een raming van 
de ontvangsten en uitgaven van het 
agentschap voor het volgende boekjaar. 
De raad van bestuur dient deze raming, die 
tevens een ontwerp-personeelsformatie 
bevat, uiterlijk op 31 maart bij de 
Commissie in. Vóór de definitieve 
vaststelling van de raming wordt het 
ontwerp van de directeur eerst ingediend 
bij de raad van regelgevers, die daarover 
advies mag uitbrengen.

met een voorlopige personeelsformatie. De 
raad van bestuur maakt jaarlijks op basis 
van het ontwerp van de directeur een 
raming van de ontvangsten en uitgaven 
voor het volgende boekjaar. De raad van 
bestuur dient deze raming, die tevens een 
ontwerp-personeelsformatie bevat, uiterlijk 
op 31 maart bij de Commissie in.

Or. fr

Amendement 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begrotingsautoriteit stelt de 
personeelsformatie voor het agentschap 
vast.

Schrappen

Or. fr

Amendement 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen
Personeel

1. Het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen, de Regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese 



AM\712362NL.doc 61/65 PE402.870v01-00

NL

Gemeenschappen en de regels die de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschap gezamenlijk hebben 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van dit statuut en deze regeling, zijn van 
toepassing op het personeel van het 
agentschap.
2. De raad van bestuur stelt in overleg met 
de Commissie de nodige 
uitvoeringsmaatregelen vast volgens de 
regelingen van artikel 110 van het Statuut 
van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen.
3. Het agentschap oefent ten aanzien van 
zijn personeel de bevoegdheden uit die 
krachtens het Statuut van de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschappen zijn 
verleend aan het tot aanstelling bevoegde 
gezag, alsook die welke krachtens de 
Regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen zijn verleend aan het tot 
het aangaan van overeenkomsten 
bevoegde gezag.
4. De raad van bestuur kan bepalingen 
vaststellen waardoor uit de lidstaten 
gedetacheerde nationale deskundigen 
voor het agentschap kunnen werken.

Or. fr

Amendement 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De persoonlijke geldelijke en 
tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de 
personeelsleden van het agentschap ten 
aanzien van het agentschap wordt 
beheerst door de desbetreffende voor het 
personeel van het agentschap geldende 
voorschriften.

Schrappen
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Or. fr

Amendement 122
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
Deelname van derde landen

Het agentschap staat open voor deelname 
van landen die geen lid zijn van de 
Europese Unie en die met de 
Gemeenschap overeenkomsten in die zin 
hebben gesloten. Op basis van de 
desbetreffende bepalingen van deze 
overeenkomsten worden afspraken 
gemaakt over met name de aard, omvang 
en procedurele aspecten van de 
betrokkenheid van deze landen bij de 
werkzaamheden van het agentschap, 
waaronder afspraken over de financiële 
en personele bijdrage.

Or. de

Motivering

Beperking van de bevoegdheden van de interne markt van de EU.

Amendement 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Evaluatie

1. De Commissie evalueert de 
werkzaamheden van het agentschap. 
Daarbij worden de resultaten van het 
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agentschap en zijn aanpak getoetst aan 
zijn doelstelling, mandaat en taken zoals 
vastgelegd in deze verordening en in zijn 
jaarlijkse werkprogramma´s. 
2. Uiterlijk vier jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de vijf jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.

Or. fr

Amendement 124
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk vier jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de vijf jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.

2. Uiterlijk twee jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de drie jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.

Or. de

Motivering

Snellere evaluatie van de taken van het agentschap.

Amendement 125
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Na het eerste evaluatieverslag van 
de activiteiten en de resultaten van het 
agentschap, kunnen het Europees 
Parlement en de Raad, op voorstel van de 
Commissie, de ambtstermijn van het 
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agentschap verlengen of het agentschap 
vervangen door een betere structuur.

Or. en

Motivering

Het agentschap dat de Commissie voorstelt op te richten en dat onder haar controle staat en 
voornamelijk raadgevende bevoegdheden heeft, is misschien niet de beste structuur voor het 
oprichten van een eengemaakte Europese elektriciteits- en gasmarkt. Bijgevolg moet de 
Commissie de resultaten onderzoeken en eventueel een nieuwe structuur voorstellen.

Amendement 126
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Herziening

De raad van regelgevers mag, op basis 
van evaluaties van het agentschap, 
voorstellen doen om deze te herzien. Het 
eerste voorstel moet meer bepaald de 
ontbinding van het agentschap 
onderzoeken en de vervanging door een 
ander onafhankelijke mechanisme.

Or. es

Amendement 127
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inwerkingtreding en 
overgangsmaatregelen

Inwerkingtreding, overgangsmaatregelen 
en intrekking

Or. de
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Motivering

Een termijn is vastgelegd om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de 
ontwikkeling van de interne energiemarkt.

Amendement 128
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening wordt op 1 
januari 2015 ingetrokken.

Or. de

Motivering

Een termijn is vastgelegd om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de 
ontwikkeling van de interne energiemarkt.
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