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Ändringsförslag 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt 
utskott föreslå att kommissionens förslag 
förkastas.

Or. fr

Motivering

Den byrå som föreslagits av kommissionen är ett alltför byråkratiskt och dyrbart organ. 
Europeiska rådet hade efterfrågat en oberoende mekanism för samarbete mellan nationella 
myndigheter.

Ändringsförslag 21
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING om inrättande 
av en byrå för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING om inrättande 
av en europeisk byrå för
energitillsynsmyndigheter
(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. es



PE402.870v01-00 4/67 AM\712362SV.doc

SV

Ändringsförslag 22
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europeiska rådet uppmanade på sitt 
vårmöte 2007 kommissionen att föreslå 
åtgärder för att inrätta en oberoende 
mekanism för samarbete mellan 
nationella tillsynsmyndigheter.

(4) Europeiska rådet uppmanade på sitt 
vårmöte 2007 kommissionen att föreslå 
åtgärder för att inrätta en oberoende 
mekanism som möjliggör för nationella 
tillsynsorgan att samarbeta sinsemellan 
och att fatta beslut i viktiga 
gränsöverskridande frågor.

Or. es

Ändringsförslag 23
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaterna måste ha ett nära 
samarbete och undandröja hindren för 
gränsöverskridande utbyten för att uppnå 
målen med den europeiska 
energipolitiken. Ett oberoende instrument, 
som kan fylla det nuvarande tomrummet, 
tjänar det dubbla syftet att införliva det 
europeiska perspektivet i de nationella 
tillsynsmyndigheternas verksamhet och 
bidrar till efterlevnaden av gemenskapens 
principer om lika behandling och 
likvärdiga villkor för tillgång till 
europeiska överföringsnät för gas och el 
tillämpas samt till att den inre marknaden 
fungerar väl. Den europeiska byrån för 
energitillsynsmyndigheter ska vara ett 
organ som möjliggör för nationella 
tillsynsmyndigheter att stärka sitt 
samarbete i ett europeiskt perspektiv och, 
på en gemensam grundval, delta i en 
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myndighetsutövning på EU-nivå.

Or. es

Ändringsförslag 24
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån en konsekvensbedömning 
rörande vilka resurser som skulle krävas 
för en central enhet drogs slutsatsen att en 
oberoende central enhet skulle erbjuda 
flera långsiktiga fördelar jämfört med 
andra alternativ. En byrå för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter, nedan 
kallad byrån, bör därför inrättas.

(5) Utifrån en konsekvensbedömning 
rörande vilka resurser som skulle krävas 
för en central enhet drogs slutsatsen att en 
oberoende central enhet skulle erbjuda 
flera långsiktiga fördelar jämfört med 
andra alternativ. Modellen med en byrå 
valdes framför andra, såsom ERGEG+. 
Modeller som förkastats bör övervägas på 
nytt om byrån inte uppnår förväntade 
resultat.

Or. en

Motivering

Kommissionen har förkastat ett antal andra alternativ, såsom ERGEG+ eller en organisation 
i likhet med Europeiska centralbankssystemet. Om den bibehållna byråmodellen inte ger 
förväntade resultat, bör kommissionen på nytt överväga de andra alternativen och ändra 
förordningen i enlighet därmed.

Ändringsförslag 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån en konsekvensbedömning 
rörande vilka resurser som skulle krävas 
för en central enhet drogs slutsatsen att en 
oberoende central enhet skulle erbjuda 
flera långsiktiga fördelar jämfört med 

(5) Utifrån en konsekvensbedömning 
rörande vilka resurser som skulle krävas 
för en central enhet drogs slutsatsen att en 
oberoende central enhet skulle erbjuda 
flera långsiktiga fördelar jämfört med 
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andra alternativ. En byrå för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter, nedan 
kallad byrån, bör därför inrättas.

andra alternativ. Ett nätverk för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter, nedan 
kallat nätverket, bör därför inrättas.
(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. fr

Ändringsförslag 26
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Byrån bör se till att de 
tillsynsfunktioner som på nationell nivå 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter 
enligt direktiven 2003/54/EG och 
2003/55/EG samordnas ordentligt och vid 
behov kompletteras på gemenskapsnivå. I 
detta syfte måste byråns oberoende, 
tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet, 
öppenhet och effektivitet garanteras.

(6) Byrån bör se till att de 
tillsynsfunktioner som på nationell nivå 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter 
enligt direktiven 2003/54/EG och 
2003/55/EG samordnas ordentligt och vid 
behov kompletteras på gemenskapsnivå. I 
detta syfte måste byråns och dess 
ledamöters oberoende, byråns tekniska 
kapacitet, tillsynsfunktion, öppenhet, 
demokratiska kontroll och effektivitet 
garanteras.

Or. es

Ändringsförslag 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Byrån bör se till att de 
tillsynsfunktioner som på nationell nivå 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter 
enligt direktiven 2003/54/EG och 

(6) Nätverket bör se till att de 
tillsynsfunktioner som på nationell nivå 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter 
enligt direktiven 2003/54/EG och 
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2003/55/EG samordnas ordentligt och vid 
behov kompletteras på gemenskapsnivå. I 
detta syfte måste byråns oberoende, 
tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet, 
öppenhet och effektivitet garanteras.

2003/55/EG samordnas ordentligt och vid 
behov kompletteras på gemenskapsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Byrån bör se till att de 
tillsynsfunktioner som på nationell nivå 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter 
enligt direktiven 2003/54/EG och 
2003/55/EG samordnas ordentligt och vid 
behov kompletteras på gemenskapsnivå. I 
detta syfte måste byråns oberoende, 
tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet, 
öppenhet och effektivitet garanteras.

(6) Byrån bör se till att de 
tillsynsfunktioner som på nationell nivå 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter 
enligt direktiven 2003/54/EG och 
2003/55/EG samordnas ordentligt och vid 
behov kompletteras på gemenskapsnivå. I
detta syfte måste byråns oberoende 
gentemot konsumenterna och dess
tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet, 
öppenhet och effektivitet garanteras.

Or. ro

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att betona byråns oberoende: oberoende gentemot de aktörer 
mellan vilka den behöver fälla avgöranden och demokratiskt ansvar gentemot 
gemenskapsrätten och unionens lagstiftande organ.

Ändringsförslag 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Byrån bör övervaka samarbetet mellan (7) Nätverket bör organisera samarbetet 
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systemansvariga för överföringssystem 
inom el- och gassektorerna och 
verksamheterna inom det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för el och det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för gas. Byrån är 
väsentlig för att se till att samarbetet 
mellan de systemansvariga för 
överföringssystemen sker på ett effektivt 
och öppet sätt som gynnar den inre 
marknaden.

mellan nationella systemansvariga för 
överföringssystem inom el- och 
gassektorerna.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör skapas en struktur för 
samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Denna struktur 
bör underlätta en enhetlig tillämpning av 
lagstiftningen om den inre marknaden för 
el och gas i hela gemenskapen. När det 
gäller fall som berör mer än en 
medlemsstat bör byrån få befogenhet att 
anta enskilda beslut. Denna befogenhet 
bör omfatta regelverket för infrastruktur 
som förbinder minst två medlemsstater, 
undantag från regler om den inre 
marknaden i fråga om nya 
sammanlänkningar av elnät och nya 
gasinfrastrukturer som är belägna i mer 
än en medlemsstat.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 31
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör skapas en struktur för 
samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna. Denna struktur bör 
underlätta en enhetlig tillämpning av 
lagstiftningen om den inre marknaden för 
el och gas i hela gemenskapen. När det 
gäller fall som berör mer än en 
medlemsstat bör byrån få befogenhet att 
anta enskilda beslut. Denna befogenhet bör 
omfatta regelverket för infrastruktur som 
förbinder minst två medlemsstater, 
undantag från regler om den inre 
marknaden i fråga om nya 
sammanlänkningar av elnät och nya 
gasinfrastrukturer som är belägna i mer än 
en medlemsstat.

(8) Det bör skapas en integrerad struktur 
där de nationella tillsynsmyndigheterna 
kan medverka och samarbeta. Denna 
struktur bör underlätta en enhetlig 
tillämpning av lagstiftningen om den inre 
marknaden för el och gas i hela 
gemenskapen. När det gäller fall som berör 
mer än en medlemsstat bör byrån få 
befogenhet att anta enskilda beslut. Denna 
befogenhet bör omfatta regelverket för 
infrastruktur som förbinder minst två 
medlemsstater, undantag från regler om 
den inre marknaden i fråga om nya 
sammanlänkningar av elnät och nya 
gasinfrastrukturer som är belägna i mer än 
en medlemsstat.

Or. es

Ändringsförslag 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Eftersom byrån har överblick över de 
nationella tillsynsmyndigheterna bör den 
kunna ge kommissionen råd när det 
gäller frågor om marknadsreglering. Den 
bör också informera kommissionen när 

utgår
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den anser att samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem 
inte ger de nödvändiga resultaten eller 
när en nationell tillsynsmyndighet vars 
beslut strider mot riktlinjer inte vill rätta 
sig efter byråns yttrande.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Eftersom byrån har överblick över de 
nationella tillsynsmyndigheterna bör den 
kunna ge kommissionen råd när det gäller 
frågor om marknadsreglering. Den bör 
också informera kommissionen när den 
anser att samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem inte 
ger de nödvändiga resultaten eller när en 
nationell tillsynsmyndighet vars beslut 
strider mot riktlinjer inte vill rätta sig efter 
byråns yttrande.

(9) Eftersom byrån förfogar över 
information från de nationella 
tillsynsmyndigheterna och andra källor
bör den kunna ge råd till kommissionen, 
andra gemenskapsinstitutioner och 
nationella tillsynsmyndigheter från minst 
två medlemsstater när det gäller frågor om 
marknadsreglering. Den bör också 
informera kommissionen när den anser att 
samarbetet mellan systemansvariga för 
överföringssystem inte ger de nödvändiga 
resultaten eller när en nationell 
tillsynsmyndighet vars beslut strider mot 
riktlinjer inte vill rätta sig efter byråns 
yttrande.

Or. es
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Ändringsförslag 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Byrån bör även kunna utfärda icke-
bindande riktlinjer, som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer 
att utbyta bästa praxis.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 35
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Byrån bör även kunna utfärda icke-
bindande riktlinjer, som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer 
att utbyta bästa praxis.

(10) Byrån bör även kunna utarbeta 
handledningar och utfärda riktlinjer, som 
hjälper tillsynsmyndigheter, de ansvariga 
för överföringsnäten och marknadsaktörer 
att utbyta bästa praxis och att ställa upp 
riktlinjer för att hjälpa dem att anpassa 
sig till gemenskapsprinciperna inom 
ramen för den europeiska energipolitiken.

Or. es
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Ändringsförslag 36
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Byrån bör även kunna utfärda icke-
bindande riktlinjer, som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer 
att utbyta bästa praxis.

(10) Byrån bör även kunna utfärda 
bindande riktlinjer, som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer 
att utbyta bästa praxis.

Or. en

Motivering

Byrån bör ha tillräckliga befogenheter för att fullgöra sin uppgift, dvs. att se till att den inre 
marknaden fungerar väl.

Ändringsförslag 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Byråns organisation bör motsvara de 
särskilda behoven i fråga om reglering på 
energiområdet. I synnerhet bör de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
speciella roll och oberoende beaktas till 
fullo.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En styrelse bör få nödvändiga 
befogenheter att upprätta en budget, 
kontrollera hur den genomförs, utarbeta en 
arbetsordning, anta budgetförordningar och 
utse en direktör.

(12) En styrelse för nätverket bör få 
nödvändiga befogenheter att upprätta en 
budget, kontrollera hur den genomförs, 
utarbeta en arbetsordning, anta 
budgetförordningar och utse en direktör.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter 
att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett 
effektivt och framför allt oberoende sätt. 
Tillsynsmyndigheternas oberoende utgör 
inte bara en huvudprincip för god 
samhällsstyrning utan också ett 
fundamentalt villkor för att säkra 
marknadens förtroende. Byrån bör således 
avspegla situationen på nationell nivå och 
agera oberoende av alla marknadsintressen 
och varken söka eller ta emot instruktioner 
från någon regering eller något annat 
offentligt eller privat organ.

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter 
att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett 
effektivt, öppet, berättigat och framför allt 
oberoende sätt. Tillsynsmyndigheternas 
oberoende utgör en huvudprincip för god 
samhällsstyrning och ett fundamentalt 
villkor för att säkra marknadens förtroende. 
Byrån och dess ledamöter bör således 
avspegla situationen på nationell nivå och 
gemenskapsnivå, agera oberoende av alla 
marknadsintressen eller intressekonflikter
och varken söka eller ta emot instruktioner 
eller rekommendationer från någon 
regering eller något annat offentligt eller 
privat organ.

Or. es
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Ändringsförslag 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter 
att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett 
effektivt och framför allt oberoende sätt. 
Tillsynsmyndigheternas oberoende utgör 
inte bara en huvudprincip för god 
samhällsstyrning utan också ett 
fundamentalt villkor för att säkra 
marknadens förtroende. Byrån bör således 
avspegla situationen på nationell nivå och 
agera oberoende av alla marknadsintressen 
och varken söka eller ta emot instruktioner 
från någon regering eller något annat 
offentligt eller privat organ.

(13) Nätverket bör få nödvändiga 
befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag 
på ett effektivt och framför allt oberoende 
sätt. Tillsynsmyndigheternas oberoende 
utgör inte bara en huvudprincip för god 
samhällsstyrning utan också ett 
fundamentalt villkor för att säkra 
marknadens förtroende. Nätverket bör 
således avspegla situationen på nationell 
nivå och agera oberoende av alla 
marknadsintressen och varken söka eller ta 
emot instruktioner från någon regering 
eller något annat offentligt eller privat 
organ.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I de fall byrån har behörighet att 
fatta beslut bör berörda parter av 
processekonomiska skäl ha rätt att 
överklaga till en överklagandenämnd, 
som bör utgöra en del av byrån men vara 
oberoende av dess administrativa och 

utgår
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beslutsrelaterade struktur.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I de fall byrån har behörighet att fatta 
beslut bör berörda parter av 
processekonomiska skäl ha rätt att 
överklaga till en överklagandenämnd, som 
bör utgöra en del av byrån men vara 
oberoende av dess administrativa och 
beslutsrelaterade struktur.

(14) I de fall byrån har behörighet att fatta 
beslut bör berörda parter av 
processekonomiska skäl ha rätt att 
överklaga till en överklagandenämnd, som 
bör utgöra en del av byrån men vara 
oberoende av dess administrativa och 
beslutsrelaterade struktur. De slutliga 
besluten måste kunna bestridas inför 
Europeiska gemenskapernas domstol.

Or. es

Ändringsförslag 43
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Byrån bör tillämpa de allmänna 
reglerna om allmänhetens tillgång till 
handlingar som finns hos gemenskapens 
organ. Styrelsen bör vidta praktiska 
åtgärder för att skydda kommersiellt 
känsliga uppgifter och personuppgifter.

(17) Byrån bör tillämpa de allmänna 
reglerna om allmänhetens tillgång till 
handlingar som finns hos gemenskapens 
organ. Styrelsen bör godkänna protokollen 
och vidta praktiska åtgärder för att skydda 
kommersiellt känsliga uppgifter och 
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personuppgifter.

Or. es

Ändringsförslag 44
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I enlighet med lämpliga avtal som 
ingås av gemenskapen bör tredjeländer 
kunna delta i byråns arbete.

(18) I enlighet med lämpliga avtal som 
ingås av gemenskapen bör tredjeländer 
kunna delta i byråns arbete i enlighet med 
fördragets bestämmelser.

Or. ro

Motivering

Avtalen med tredjeländer måste godkännas av parlamentet, i enlighet med fördragets 
bestämmelser.

Ändringsförslag 45
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, dvs. samarbete på 
gemenskapsnivå mellan nationella 
tillsynsmyndigheter, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

(19) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, dvs. samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter och deras medverkan
på gemenskapsnivå, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
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fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. es

Ändringsförslag 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 1 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande Inrättande av ett nätverk för 
energitillsynsmyndigheter

Or. fr

Motivering

De uppgifter som kommissionen vill anförtro en byrå skulle bättre kunna utföras av ett 
nätverk för energitillsynsmyndigheter, i likhet med verksamheten inom Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén.

Ändringsförslag 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, nedan kallad 
byrån, ska inrättas för att på 
gemenskapsnivå komplettera de 
tillsynsuppgifter som på nationell nivå 
utförs av de tillsynsmyndigheter som 
anges i artikel 22a i direktiv 2003/54/EG 

Ett nätverk för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, nedan kallat 
nätverket, ska inrättas av kommissionen
efter det att Europaparlamentet och rådet 
gett sitt samtycke.
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och artikel 24a i direktiv 2003/55/EG och, 
vid behov, samordna deras verksamhet.

Or. fr

Motivering

De uppgifter som kommissionen vill anförtro en byrå skulle bättre kunna utföras av nätverket 
för energitillsynsmyndigheter, i likhet med verksamheten inom Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén.

Ändringsförslag 48
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, nedan kallad 
byrån, ska inrättas för att på 
gemenskapsnivå komplettera de 
tillsynsuppgifter som på nationell nivå 
utförs av de tillsynsmyndigheter som anges 
i artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG och, vid 
behov, samordna deras verksamhet. 

En byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, nedan kallad 
byrån, ska inrättas för att – om minst två 
medlemsstater berörs – på 
gemenskapsnivå komplettera de 
tillsynsuppgifter som på nationell nivå 
utförs av de tillsynsmyndigheter som anges 
i artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG och, vid 
behov, samordna deras verksamhet.

Or. de

Motivering

Förtydligande att byrån ska vara verksam där det på grund av gränsöverskridande 
verksamhet finns risk för brister i tillsynen.
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Ändringsförslag 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Rättslig status och säte

1.Byrån ska vara ett gemenskapsorgan 
med status som juridisk person.
2. Byrån ska i varje medlemsstat ha den 
mest vittgående rättskapacitet som 
tillerkänns juridiska personer enligt den 
nationella lagstiftningen. Den får i 
synnerhet förvärva och avyttra lös och 
fast egendom samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter.
3. Byrån ska företrädas av sin direktör.
4. Byråns säte ska ligga i [ort]. Den ska 
inhysas i kommissionens lokaler tills dess 
egna lokaler är färdiga.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2-punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska i varje medlemsstat ha den 
mest vittgående rättskapacitet som 
tillerkänns juridiska personer enligt den 
nationella lagstiftningen. Den får i 
synnerhet förvärva och avyttra lös och 
fast egendom samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter.

2. Byrån ska i varje medlemsstat ha den 
mest vittgående rättskapacitet som 
tillerkänns juridiska personer enligt den 
nationella lagstiftningen. Den får föra talan 
inför domstolar och andra myndigheter.
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Or. de

Motivering

Byrån ska inte förvärva någon egendom.

Ändringsförslag 51
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2-punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byråns säte ska ligga i [ort]. Den ska 
inhysas i kommissionens lokaler tills dess 
egna lokaler är färdiga.

4. Byråns säte ska ligga i Potsdam. Den 
ska inhysas i kommissionens lokaler tills 
dess egna lokaler är färdiga.

Or. de

Motivering

Potsdam, i Brandenburg som är ett viktigt område för energiproduktion, är en idealisk plats 
för byrån även med tanke på transportlänkarna för ledamöterna i panelen.

Ändringsförslag 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Sammansättning

Byrån ska bestå av
a) en styrelse som ska ha de 
ansvarsområden som anges i artikel 10,
b) en tillsynsnämnd som ska ha de 
ansvarsområden som anges i artikel 12,

c) en direktör som ska ha de 
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ansvarsområden som anges i artikel 14,

d) en överklagandenämnd som ska ha de 
ansvarsområden som anges i artikel 16.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byråns rättsakter Byråns uppgifter
Byrån får Byrån ska
a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem

a) avge yttranden och rekommendationer
till systemansvariga för överföringssystem 
med avseende på frågor som gäller den 
inre marknadens funktion,

b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter, b) avge yttranden och rekommendationer
till tillsynsmyndigheter med avseende på 
frågor som gäller den inre marknadens 
funktion,

c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen,

c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen,

d) fatta enskilda beslut i specifika fall 
enligt artiklarna 7 och 8.

d) fatta enskilda beslut i specifika fall 
enligt artiklarna 6, 7 och 8.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ger inte byrån de befogenheter den behöver för att fullgöra sin 
uppgift, dvs. att möjliggöra ett samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, hantera 
gränsöverskridande frågor och i allmänhet bidra till att den inre marknaden fungerar väl.
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Ändringsförslag 54
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4-led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 55
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utarbeta handledningar och anta 
riktlinjer, i enlighet med bestämmelserna i 
artiklarna 6 och 7,

Or. es

Ändringsförslag 56
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) fatta enskilda beslut i specifika fall 
enligt artiklarna 7 och 8.

d) fatta enskilda beslut i specifika fall 
enligt artiklarna 6, 7 och 8.
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Or. es

Ändringsförslag 57
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån får på begäran av kommissionen 
eller på eget initiativ avge yttranden till 
kommissionen i alla frågor som har 
anknytning till det syfte för vilket den 
inrättats. 

Byrån får på begäran av 
Europaparlamentet, rådet eller
kommissionen eller på eget initiativ avge 
yttranden till Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen i alla frågor som har 
anknytning till det syfte för vilket den 
inrättats.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns samarbete med Europaparlamentet.

Ändringsförslag 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån får på begäran av kommissionen 
eller på eget initiativ avge yttranden till 
kommissionen i alla frågor som har 
anknytning till det syfte för vilket den
inrättats.

Nätverket får avge yttranden till 
kommissionen i alla frågor som har 
anknytning till det syfte för vilket det
inrättats.

Or. fr
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Ändringsförslag 59
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Byrån ska upprätthålla en öppen, 
tydlig och regelbunden dialog med 
organisationer som företräder aktuella 
intressen inom sektorn och ska rådfråga 
berörda parter före antagandet av alla 
handlingar som påverkar dem.

Or. es

Ändringsförslag 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Uppgifter i fråga om samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem

1. Byrån ska avge ett yttrande till 
kommissionen om utkasten till stadgar 
för, förteckningarna över ledamöter i och 
utkasten till arbetsordningar för det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för el i enlighet med 
artikel 2b.2 i förordning (EG) nr 
1228/2003 respektive det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas i enlighet med 
artikel 2b.2 i förordning (EG) nr 
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1775/2005.
2. Byrån ska övervaka verksamheten 
inom det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
el enligt artikel 2d i förordning (EG) nr 
1228/2003 och inom det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas enligt artikel 2d 
i förordning (EG) nr 1775/2005.
3. Byrån ska övervaka verksamheten 
inom det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
el enligt artikel 2d i förordning (EG) nr 
1228/2003 och inom det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas enligt artikel 2d 
i förordning (EG) nr 1775/2005.
4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande 
till kommissionen om den anser att det 
utkast till årlig verksamhetsplan eller 
förslag till 10-årig investeringsplan som 
lagts fram för den enligt artikel 2d.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 
2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 inte 
säkrar icke-diskriminering, genuin 
konkurrens och en väl fungerande 
marknad.
5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 
2e.2 i förordning (EG) nr 1775/2005, avge 
ett motiverat yttrande till kommissionen, 
om den anser att en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift inte säkrar icke-
diskriminering, genuin konkurrens och 
en väl fungerande marknad, att en teknisk 
föreskrift eller marknadsföreskrift inte 
har antagits inom rimlig tid eller att 
systemansvariga för överföringssystem 
inte genomför en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift.
6. Byrån ska övervaka det regionala 
samarbete mellan systemansvariga för 
överföringssystem som avses i artikel 2h i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 
2h i förordning (EG) nr 1775/2005.
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Or. fr

Ändringsförslag 61
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån får avge ett yttrande till det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för el enligt artikel 
2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och 
det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter 
eller marknadsföreskrifter, utkastet till 
årlig verksamhetsplan och förslaget till 
10-årig investeringsplan.

3. Byrån ska godkänna koder och 
bestämmelser (inklusive den tioåriga 
investeringsplanen med hindren för 
gränsöverskridande nätverksutveckling på 
grund av skillnader i 
tillståndsförfaranden eller rutiner) för att 
säkra icke-diskriminering, effektiv 
konkurrens samt att den inre marknaden 
fungerar effektivt och säkert.

Or. en

Motivering

Tydligare förklaringar och komplettering som motsvarar genomförda ändringar i fråga om 
gasmarknadsförordningen.

Ändringsförslag 62
Ján Hudacký

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån får avge ett yttrande till det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för el enligt artikel 
2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och 

3. Byrån ska godkänna koder och 
bestämmelser (inklusive den tioåriga 
investeringsplanen) för att säkra icke-
diskriminering, effektiv konkurrens samt 
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det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter 
eller marknadsföreskrifter, utkastet till 
årlig verksamhetsplan och förslaget till 
10-årig investeringsplan.

att den inre marknaden fungerar effektivt 
och säkert.

Or. en

Ändringsförslag 63
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån får avge ett yttrande till det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för el enligt artikel 
2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och 
det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 
1775/2005 om tekniska föreskrifter eller
marknadsföreskrifter, utkastet till årlig 
verksamhetsplan och förslaget till 10-årig 
investeringsplan.

3. Efter att ha rådfrågat relevanta 
intressenter ska byrån utarbeta strategiska 
riktlinjer för det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
el enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 
1228/2003 och för det europeiska nätverket 
av systemansvariga för överföringssystem 
för gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter och
marknadsföreskrifter och förslaget till 10-
årig investeringsplan, för att säkra icke-
diskriminering, effektiv konkurrens samt 
att den inre marknaden fungerar effektivt 
och säkert.

Or. en

Motivering

Medan de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystemen (ENTSO) 
ansvarar för att utveckla koder och tioåriga investeringsplaner, bör byrån kunna 
tillhandahålla vägledning för att se till att den inre marknaden fungerar väl.
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Ändringsförslag 64
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska, på eget initiativ eller på 
begäran av kommissionen, ge råd till 
kommissionen när det gäller utarbetandet 
av strategiska riktlinjer för det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen, som gäller 
utarbetande av koder och bestämmelser 
(inklusive tekniska koder, gemensamma 
verktyg för nätdrift och forskningsplaner, 
en tioårig investeringsplan inklusive, vart 
tredje år, en planering för tillräcklig 
produktion, och en årlig 
verksamhetsplan) enligt artikel 2c.1 a och 
c i förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2c.1 a och c i förordning (EG) nr 
1775/2005, inklusive, där det är lämpligt, 
antagande av bindande riktlinjer. Byrån 
ska, på eget initiativ eller på begäran av 
kommissionen, ge råd till kommissionen i 
fråga om utarbetande av marknadskoder, 
inklusive antagande av bindande 
riktlinjer.

Or. en

Motivering

Komplettering.
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Ändringsförslag 65
Ján Hudacký

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska, på eget initiativ eller på 
begäran av kommissionen, ge råd till 
kommissionen när det gäller utarbetandet 
av strategiska riktlinjer för det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen, som gäller 
utarbetande av koder och bestämmelser 
(inklusive tekniska koder, gemensamma 
verktyg för nätdrift och forskningsplaner, 
en tioårig investeringsplan inklusive, 
vartannat år, en planering för tillräcklig 
produktion, och en årlig 
verksamhetsplan) enligt artikel 2c.1 a och 
c i förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2c.1 a och c i förordning (EG) nr 
1775/2005, inklusive, där det är lämpligt, 
antagande av bindande riktlinjer. Byrån 
ska, på eget initiativ eller på begäran av
kommissionen, ge råd till kommissionen i 
fråga om utarbetande av marknadskoder, 
inklusive antagande av bindande 
riktlinjer.

Or. en

Motivering

Omfattningen och grundligheten hos de föreslagna koderna och bestämmelserna – vare sig de 
gäller all infrastruktur för överföring eller samspel mellan befintliga nationella 
överföringsnätverk – bör fastställas på förhand. För det första bör byrån ge råd till 
kommissionen, på begäran eller på eget initiativ, om den exakta omfattningen och 
grundligheten hos en kod eller regel inom de områden som specificerats i artikel 2c.3 i 
förordningen om el och gas. På samma sätt behöver de övergripande målen och omfattningen 
för den tioåriga investeringsplanen fastställas på förhand.
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Ändringsförslag 66
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska godkänna de koder och den 
tioåriga investeringsplan som utarbetats 
av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
för el och gas enligt artikel 2d. 2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 
2d. 2 i förordning (EG) nr 1775/2005.

Or. en

Motivering

Koderna är centrala för att säkra att den inre marknaden fungerar väl. Byrån bör därför 
godkänna dessa. Nationella tillsynsmyndigheter godkänner investeringsplanerna från de 
systemansvariga för överföringssystemen. På EU-nivå bör byrån därför godkänna 
investeringsplanerna från de europeiska nätverken av systemansvariga för 
överföringssystemen.

Ändringsförslag 67
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Byrån ska övervaka det regionala 
samarbete mellan systemansvariga för 
överföringssystem som avses i artikel 2h i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och artikel 
2h i förordning (EG) nr 1775/2005.

utgår

Or. de

Motivering

Den regionala övervakningen hör inte till byråns ansvarsområde.
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Ändringsförslag 68
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Inom ramen för sitt arbetsprogram 
eller på begäran av kommissionen ska 
byrån utarbeta handledningar och anta 
riktlinjer med syfte att garantera 
principerna om icke-diskriminering, 
effektiv konkurrens och en effektiv 
marknad vid utarbetandet av tekniska och 
kommersiella koder, det preliminära 
årliga arbetsprogrammet och den 
preliminära tioåriga investeringsplanen. 
Dessa riktlinjer ska vara bindande bara
om de antas genom ett relevant 
föreskrivande förfarande.

Or. es

Ändringsförslag 69
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Byrån ska övervaka genomförandet av 
de riktlinjer som den antar i enlighet med 
bestämmelserna i föregående punkt och 
kan – på eget initiativ, på förslag från 
kommissionen eller en behörig myndighet 
eller på begäran av en berörd operatör –
fatta beslut om att kontrollera att de 
tillämpas korrekt av vederbörande.

Or. es
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Ändringsförslag 70
Ján Hudacký

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Byrån ska rådfråga marknadsaktörer, 
konsumenter och slutanvändare i stor 
utsträckning och på ett tidigt stadium, på 
ett öppet och tydligt sätt, särskilt när det 
gäller dess uppgifter i samband med 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå genomförs för närvarande av ERGEG. Europeiska byrån för 
samarbete mellan de nationella energitillsynsmyndigheterna bör överta denna uppgift 
eftersom den redan har väl inarbetade regler och erfarenhet av att utföra offentliga samråd. 
Byrån är också, till skillnad från de systemansvariga för överföringssystemen (TSO), det 
organ som inrättats för att agera till förmån för alla marknadsaktörer.

Ändringsförslag 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Uppgifter i fråga om de nationella 

tillsynsmyndigheterna
1) Byrån ska anta enskilda beslut i 
tekniska frågor när sådana beslut 
föreskrivs i riktlinjer i enlighet med 
direktiv 2003/54/EG, direktiv 2003/55/EG, 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
förordning (EG) nr 1775/2005.
2) Byrån får i enlighet med sin 
verksamhetsplan eller på begäran av 
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kommissionen anta icke-bindande 
riktlinjer som hjälper tillsynsmyndigheter 
och marknadsaktörer att utbyta bästa 
praxis.
3) Byrån ska främja samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
mellan tillsynsmyndigheter på regional 
nivå. Om byrån anser att bindande regler 
för ett sådant samarbete krävs, ska den 
lämna en rekommendation om detta till 
kommissionen.
4) På begäran av en tillsynsmyndighet 
eller kommissionen ska byrån avge ett 
yttrande om huruvida ett beslut som 
fattats av en tillsynsmyndighet 
överensstämmer med de riktlinjer som 
avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 
2003/55/EG, förordning (EG) nr 
1228/2003 eller förordning (EG) nr 
1775/2005.
5) Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
inom fyra månader från 
mottagandedagen rättar sig efter ett 
sådant yttrande från byrån som avses i 
punkt 4, ska byrån informera 
kommissionen.
6) När en nationell tillsynsmyndighet i ett 
specifikt fall har svårt att tillämpa de 
riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, 
direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 
1228/2003 eller förordning (EG) nr 
1775/2005, får den be byrån om ett 
yttrande. Efter samråd med kommissionen 
ska byrån avge ett yttrande inom fyra 
månader.
7) Byrån ska fatta beslut om ett regelverk 
för infrastruktur som förbinder minst två 
medlemsstater, i enlighet med artikel 
22d.3 i direktiv 2003/54/EG och artikel 
24d.3 i direktiv 2003/55/EG.

Or. fr
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Ändringsförslag 72
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån får i enlighet med sin 
verksamhetsplan eller på begäran av 
kommissionen anta icke-bindande 
riktlinjer som hjälper tillsynsmyndigheter 
och marknadsaktörer att utbyta bästa 
praxis.

2. Byrån får i enlighet med sin 
verksamhetsplan eller på begäran av 
kommissionen utarbeta handledningar
som hjälper tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer inom ramen för den 
europeiska energipolitiken. Den kan 
också anta riktlinjer för att garantera 
gemenskapsprinciperna om icke-
diskriminering, effektiv konkurrens och 
en effektiv inre marknad. Dessa riktlinjer 
ska vara bindande bara om de antas 
genom ett relevant föreskrivande 
förfarande.

Or. es

Ändringsförslag 73
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På begäran av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen ska byrån avge ett yttrande 
om huruvida ett beslut som fattats av en 
tillsynsmyndighet överensstämmer med de 
riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, 
direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 
1228/2003 eller förordning (EG) nr 
1775/2005.

4. På begäran av en tillsynsmyndighet ska 
byrån avge ett yttrande om huruvida ett 
beslut som fattats av en tillsynsmyndighet 
överensstämmer med de riktlinjer som 
avses i direktiv 2003/54/EG, direktiv 
2003/55/EG, förordning (EG) nr 
1228/2003 eller förordning (EG) nr 
1775/2005.

Or. de
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Motivering

Stärkande av byråns möjlighet att ge oberoende råd.

Ändringsförslag 74
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
inom fyra månader från mottagandedagen 
rättar sig efter ett sådant yttrande från 
byrån som avses i punkt 4, ska byrån 
informera kommissionen.

5. Om en nationell tillsynsmyndighet inte 
inom fyra månader från mottagandedagen 
rättar sig efter ett sådant yttrande från 
byrån som avses i punkt 4, ska byrån 
informera regeringen i den aktuella 
medlemsstaten.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns möjlighet att ge oberoende råd.

Ändringsförslag 75
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När en nationell tillsynsmyndighet i ett 
specifikt fall har svårt att tillämpa de 
riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, 
direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 
1228/2003 eller förordning (EG) nr 
1775/2005, får den be byrån om ett 
yttrande. Efter samråd med kommissionen 
ska byrån avge ett yttrande inom fyra
månader.

6. När en nationell tillsynsmyndighet i ett 
specifikt fall har svårt att tillämpa de 
riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, 
direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) nr 
1228/2003 eller förordning (EG) nr 
1775/2005, får den be byrån om ett 
yttrande. Byrån ska avge ett yttrande inom 
två månader.

Or. de
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Motivering

Stärkande av byråns möjlighet att ge oberoende råd och förkortning av fristerna.

Ändringsförslag 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Andra uppgifter

1. Byrån får bevilja sådana undantag som 
föreskrivs i artikel 7.4 a i förordning (EG) 
nr 1228/2003. Byrån får också bevilja 
sådana undantag som föreskrivs i artikel 
22.3 a i direktiv 2003/55/EG när den 
berörda infrastrukturen är belägen på 
flera medlemsstaters territorium.
2. Byrån ska föreslå en oberoende 
systemansvarig i enlighet med artikel 10.4 
i direktiv 2003/54/EG och artikel 9.4 i 
direktiv 2003/55/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån kan utföra andra uppgifter för 
kommissionens eller nationella 
tillsynsmyndigheters räkning förutsatt att 
de kan delegeras och att detta sker i 
enlighet med bestämmelserna i den 
tillämpliga behörighetshandlingen.
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Or. es

Ändringsförslag 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Styrelse

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Mandatperioden ska 
vara fem år och kunna förlängas en gång.
2. Styrelsen ska utse en ordförande och en 
vice-ordförande bland sina ledamöter. 
Vice-ordföranden ska automatiskt ersätta 
ordföranden om denne inte kan utföra sitt 
uppdrag. Ordförandens och 
vice-ordförandens mandatperioder ska 
vara två och ett halvt år och kunna 
förlängas. Ordförandens och 
vice-ordförandens mandatperioder ska 
dock under alla omständigheter upphöra 
om de inte längre är styrelseledamöter.
3. Styrelsemöten ska sammankallas av 
ordföranden. Byråns direktör ska delta i 
överläggningarna om inte styrelsen 
beslutar något annat. Styrelsen ska ha 
ordinarie möten minst två gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av kommissionen 
eller på begäran från minst en tredjedel 
av dess ledamöter. Styrelsen får bjuda in 
en person med potentiellt relevanta åsikter 
som observatör till sina möten. 
Styrelseledamöter får enligt 
bestämmelserna i arbetsordningen låta sig 
biträdas av rådgivare eller experter. 
Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas 
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av byrån.
4. Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet bland de 
närvarande ledamöterna.
5. Varje ledamot ska ha en röst. I 
arbetsordningen ska anges mera 
detaljerade regler för omröstningar, 
särskilt villkoren för hur en ledamot kan 
handla på en annan ledamots vägnar 
samt, vid behov, regler om beslutförhet.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.

1. Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. 
Två av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång. 
Hälften av ledamöterna i styrelsen ska 
förnyas med två och ett halvt års 
mellanrum, varvid jämställdhet och 
närvaron av medborgare från de olika 
medlemsstaterna under 
mandatperioderna ska garanteras. Vilka 
ledamöter som berörs av den första 
förnyelsen avgörs genom lottning, på 
proportionell basis, mellan de ledamöter 
som utsetts av rådet respektive 
kommissionen.

Or. es
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Ändringsförslag 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter,
tillsatta på grundval av sin yrkeskunskap 
och från tolv olika medlemsstater. Sex av 
dessa ska utses av kommissionen och sex 
av rådet. Mandatperioden ska vara fem år 
och kunna förlängas en gång.

Or. ro

Motivering

Mångfalden, erfarenheten och kompetensen hos byråns ledamöter är av central betydelse.

Ändringsförslag 81
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Mandatperioden ska vara 
fem år.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.
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Ändringsförslag 82
Daniel Dăianu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter, 
med tolv olika nationaliteter, valda på 
grundval av sin sakkunskap. Sex av dessa 
ska utses av kommissionen och sex av 
rådet, efter samråd med 
Europaparlamentet. Mandatperioden ska 
vara fem år och kunna förlängas en gång.

Or. en

Motivering

På detta sätt blir styrelsen mer representativ samt underställs större demokratisk kontroll.

Ändringsförslag 83
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Styrelseledamöterna ska vara 
oberoende och avstå från alla handlingar 
som är oförenliga med deras uppdrag och
ska varje år lämna in en undertecknad 
deklaration där de intygar att de inte är 
inbegripna i någon verksamhet som kan 
orsaka intressekonflikt med byråns 
verksamhet.

Or. es
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Ändringsförslag 84
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsemöten ska sammankallas av 
ordföranden. Byråns direktör ska delta i 
överläggningarna om inte styrelsen 
beslutar något annat. Styrelsen ska ha 
ordinarie möten minst två gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
på begäran från minst en tredjedel av dess 
ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Styrelseledamöter får enligt 
bestämmelserna i arbetsordningen låta sig 
biträdas av rådgivare eller experter. 
Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av 
byrån.

3. Styrelsemöten ska sammankallas av 
ordföranden. Byråns direktör ska delta i 
överläggningarna. Styrelsen ska ha 
ordinarie möten minst två gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
eller på begäran från minst en fjärdedel av 
dess ledamöter. Styrelsen får bjuda in 
utomstående personer som observatörer
till sina möten genom enhälligt beslut. 
Styrelseledamöter får enligt 
bestämmelserna i arbetsordningen låta sig 
biträdas av rådgivare eller experter. 
Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av 
byrån.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag 85
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet bland de närvarande 
ledamöterna.

4. Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet bland de närvarande 
ledamöterna om inget annat anges i denna 
förordning eller i stadgan.

Or. de
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Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag 86
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje ledamot ska ha en röst. I 
arbetsordningen ska anges mera detaljerade 
regler för omröstningar, särskilt villkoren 
för hur en ledamot kan handla på en 
annan ledamots vägnar samt, vid behov,
regler om beslutförhet.

5. Varje ledamot ska ha en röst. I 
arbetsordningen ska anges mera detaljerade 
regler för omröstningar, särskilt regler om 
beslutförhet.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Styrelsens uppgifter

1. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, utse en direktör i 
enlighet med artikel 13.2.
2. Styrelsen ska utse tillsynsnämndens 
ledamöter i enlighet med artikel 11.1.
3. Styrelsen ska utse 
överklagandenämndens ledamöter i 
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enlighet med artikel 15.1.
4. Styrelsen ska, senast den 30 september 
varje år efter samråd med kommissionen 
och godkännande från tillsynsnämnden i 
enlighet med artikel 12.3, anta byråns 
verksamhetsplan för det kommande året 
och överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. Verksamhetsplanen ska 
antas utan att det påverkar det årliga 
budgetförfarandet.
5 Styrelsen ska utöva sina 
budgetbefogenheter i enlighet med 
artiklarna 18–21.
6. Styrelsen ska, efter godkännande från 
kommissionen, besluta om mottagande av 
legat, gåvor eller bidrag från andra källor 
i gemenskapen.
7. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören.
8. Styrelsen ska vid behov utarbeta byråns 
personalpolitik i enlighet med artikel 25.2.
9. Styrelsen ska anta särskilda 
bestämmelser om tillgång till byråns 
handlingar i enlighet med artikel 27.
10 Styrelsen ska anta en årsrapport om 
byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och 
senast den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten. 
Årsrapporten ska innehålla ett oberoende 
avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om 
byråns tillsynsverksamhet under det 
aktuella året.
11. Styrelsen ska anta sin arbetsordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 88
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska, efter samråd med
tillsynsnämnden, utse en direktör i enlighet 
med artikel 13.2.

1. Styrelsen ska, i samförstånd med 
tillsynsnämnden, utse en direktör i enlighet 
med artikel 13.2.

Or. de

Motivering

Bättre definition av befogenheter.

Ändringsförslag 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsnämnd Tillsynsnätverk

Or. fr

Ändringsförslag 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt artikel 
22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i 

1. Tillsynsnätverket ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt artikel 
22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i 
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direktiv 2003/55/EG, och en företrädare 
från kommissionen utan rösträtt. De 
nationella tillsynsmyndigheterna ska utse 
en suppleant per medlemsstat.

direktiv 2003/55/EG, och en företrädare 
från kommissionen utan rösträtt. De ska 
utgöra nätverkets styrelse. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat. Suppleanterna 
deltar i sammanträden endast som 
ersättare av en ordinarie företrädare.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt artikel 
22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i 
direktiv 2003/55/EG, och en företrädare 
från kommissionen utan rösträtt. De 
nationella tillsynsmyndigheterna ska utse 
en suppleant per medlemsstat.

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt artikel 
22a i direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i 
direktiv 2003/55/EG, och en företrädare 
från kommissionen, en företrädare för 
rådet och en företrädare för 
Europaparlamentet utan rösträtt. De
nationella tillsynsmyndigheterna ska utse 
en suppleant per medlemsstat.

Or. ro

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att utvidga byråns rådgivande uppgifter gentemot unionens 
lagstiftande instanser. Däremot har den bara en skyldighet att rapportera till den 
verkställande instansen (kommissionen).
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Ändringsförslag 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska utse en ordförande 
och en vice-ordförande bland sina 
ledamöter. Vice-ordföranden ska ersätta 
ordföranden om denne inte kan utföra sitt 
uppdrag. Ordförandens och vice-
ordförandens mandatperioder ska vara två 
och ett halvt år och kunna förlängas. 
Ordförandens och vice-ordförandens 
mandatperioder ska dock under alla 
omständigheter upphöra om de inte längre 
är ledamöter i tillsynsnämnden.

2. Tillsynsnätverket ska utse en ordförande 
och en vice-ordförande bland sina 
ledamöter. Vice-ordföranden ska ersätta 
ordföranden om denne inte kan utföra sitt 
uppdrag. Ordförandens och vice-
ordförandens mandatperioder ska vara två 
och ett halvt år och kunna förlängas. 
Ordförandens och vice-ordförandens 
mandatperioder ska dock under alla 
omständigheter upphöra om de inte längre 
är ledamöter i tillsynsnätverket.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller 
suppleant ska ha en röst.

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet. Röstviktningen 
ska ske på samma sätt som viktningen i 
rådet.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns acceptans.
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Ändringsförslag 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
ska ha en röst.

3. Tillsynsnätverket ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
ska ha en röst.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsnämnden ska anta sin 
arbetsordning.

4. Tillsynsnätverket ska anta sin 
arbetsordning.

Or. fr

Ändringsförslag 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnämnden
agera oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 

5. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnätverket
agera oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
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offentlig eller privat intressent. offentlig eller privat intressent.

Or. fr

Ändringsförslag 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsnämndens sekretariat ska
tillhandahållas av byrån.

6. Tillsynsnätverket ska utnämna sin 
direktör, organisera sitt sekretariat, 
utarbeta sin budget och besluta om sitt 
säte.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Tillsynsnämndens uppgifter

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.
2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till 
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direktör enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet 
av dess ledamöter.
3. Tillsynsnämnden ska, i enlighet med 
artiklarna 10.4 och 14.6 och det 
budgetutkast som upprättats enligt artikel 
20.1, godkänna byråns verksamhetsplan 
för det kommande året och före den 1 
september lägga fram den för styrelsens 
antagande.
4. Tillsynsnämnden ska godkänna det 
oberoende avsnittet om 
tillsynsverksamheten i årsrapporten enligt 
artiklarna 10.10 och 14.8.

Or. fr

Ändringsförslag 99
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter. Direktören ska 
utföra sina uppgifter i enlighet med 
tillsynsnämndens beslut, vilken ska vara 
byråns enda beslutsfattande enhet i 
tillsynsfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Direktör

1. Byrån ska styras av sin direktör, som 
ska agera oberoende vid utförandet av 
sina uppgifter. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för 
kommissionen, styrelsen eller 
tillsynsnämnden får direktören inte söka 
eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.
2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.
3. Direktörens mandatperiod ska vara fem 
år. Under de nio månaderna före 
periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering. I utvärderingen ska 
kommissionen särskilt bedöma
a) direktörens arbetsinsats,
b) byråns uppgifter och behov under de 
närmaste åren.
4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
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mandatperiod en gång med högst tre år.
5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. 
Under den månad som föregår 
förlängningen av mandatperioden kan 
direktören ombes att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentets behöriga 
utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.
6. Om mandatperioden inte förlängs ska 
direktören sitta kvar till dess att en 
efterträdare har utsetts.
7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd 
med tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i 
detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.
8. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana direktören att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera oberoende vid utförandet av sina 
uppgifter. Utan att det påverkar respektive 
befogenheter för kommissionen, styrelsen 
eller tillsynsnämnden får direktören inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera oberoende vid utförandet av sina 
uppgifter och i enlighet med 
tillsynsnämndens beslut. Utan att det 
påverkar respektive befogenheter för 
kommissionen, styrelsen eller 
tillsynsnämnden får direktören inte söka 
eller ta emot instruktioner eller 
rekommendationer från någon regering 
eller något annat offentligt eller privat
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organ.

Or. es

Ändringsförslag 102
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som förklarats vara 
lämpliga av behörigt utskott vid 
Europaparlamentet bland minst tre 
kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. I detta syfte ska de 
föreslagna kandidaterna ombes att göra 
ett uttalande inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

Or. es

Ändringsförslag 103
Daniel Dăianu

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 

2. Tillsynsnämnden ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
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intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

intresseanmälan. Den kandidat som 
tillsynsnämnden väljer kan före 
utnämningen ombes att göra ett uttalande 
inför behörigt utskott i Europaparlamentet 
och besvara frågor från 
utskottsledamöterna. Europaparlamentet 
kan invända mot utnämningen om de svar 
som ges inte är förenliga med EU:s 
riktlinjer.

Or. en

Motivering

Den ändrade punktens samstämmighet.

Ändringsförslag 104
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av kompetens och erfarenhet från 
en förteckning över minst fem kandidater 
som föreslagits av kommissionen och efter 
en inbjudan till intresseanmälan. Den 
kandidat som styrelsen väljer måste före 
utnämningen göra ett uttalande inför 
behörigt utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna. 
Europaparlamentet har vetorätt.

Or. de

Motivering

Stärkande av Europaparlamentets roll och stärkande av byråns oberoende.
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Ändringsförslag 105
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

utgår

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag 106
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. 
Under den månad som föregår 
förlängningen av mandatperioden kan 
direktören ombes att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentets behöriga 
utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

utgår

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.
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Ändringsförslag 107
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om mandatperioden inte förlängs ska
direktören sitta kvar till dess att en 
efterträdare har utsetts.

6. Direktören ska sitta kvar till dess att en 
efterträdare har utsetts.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns acceptans.

Ändringsförslag 108
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess röster.

Or. de

Motivering

Anpassning till ett tidigare ändringsförslag.
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Ändringsförslag 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Direktörens uppgifter

1. Direktören ska företräda och leda 
byrån.
2. Direktören ska förbereda styrelsens 
arbete. Direktören ska utan rösträtt delta i 
styrelsens arbete.
3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.
4. Direktören ska ha ansvaret för att 
genomföra byråns årliga verksamhetsplan 
under vägledning av tillsynsnämnden och 
under styrelsens administrativa kontroll.
5. Direktören ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att byrån fungerar i 
enlighet med denna förordning, vilket i 
synnerhet omfattar antagande av interna 
administrativa instruktioner och 
publicering av meddelanden.
6. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till verksamhetsplan för byrån för 
det följande året och lägga fram utkastet 
för tillsynsnämnden och kommissionen 
senast den 30 juni.
7. Direktören ska göra en beräkning av 
byråns inkomster och utgifter enligt 
artikel 20 och genomföra byråns budget i 
enlighet med artikel 21.
8. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till årsrapport med ett avsnitt om 
byråns tillsynsverksamhet och ett avsnitt 
om ekonomiska och administrativa 
frågor.
9. När det gäller byråns personal ska 
direktören utöva de befogenheter som 
föreskrivs i artikel 25.3.
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Or. fr

Ändringsförslag 110
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Överklagandenämnden ska bestå av sex 
ledamöter och sex suppleanter som väljs 
bland nuvarande eller tidigare personal i 
högre ställning från de nationella 
tillsynsmyndigheterna, 
konkurrensmyndigheter eller andra 
nationella institutioner eller 
gemenskapsinstitutioner med relevant 
erfarenhet av energisektorn. 
Överklagandenämnden ska utse en 
ordförande. Överklagandenämndens beslut 
ska fattas med kvalificerad majoritet av 
minst fyra av dess sex ledamöter. 

1. Överklagandenämnden ska bestå av sex 
ledamöter och sex suppleanter som väljs 
bland nuvarande eller tidigare personal i 
högre ställning från de nationella 
tillsynsmyndigheterna, 
konkurrensmyndigheter eller andra 
nationella institutioner eller 
gemenskapsinstitutioner med relevant 
erfarenhet av energisektorn, som ska utses 
på grundval av yrkeskompetens och som 
ska komma från tolv olika medlemsstater. 
Överklagandenämnden ska utse en 
ordförande. Överklagandenämndens beslut 
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Överklagandenämnden ska sammankallas 
när det behövs.

ska fattas med kvalificerad majoritet av 
minst fyra av dess sex ledamöter. 
Överklagandenämnden ska sammankallas 
när det behövs.

Or. ro

Motivering

Mångfalden, erfarenheten och kompetensen hos byråns ledamöter är av central betydelse.

Ändringsförslag 112
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden.

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på gemensamt förslag 
från rådet och kommissionen, efter en 
inbjudan till intresseanmälan och efter 
samråd med tillsynsnämnden.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av Europaparlamentet på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
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tillsynsnämnden. tillsynsnätverket.

Or. fr

Ändringsförslag 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska vara 
fem år. Perioden kan förlängas. 
Överklagandenämndens ledamöter ska vara 
oberoende när de fattar sina beslut och inte 
vara bundna av några instruktioner. De får 
inte utföra några andra uppgifter inom 
byrån, dess styrelse eller tillsynsnämnd. 
Överklagandenämndens ledamöter får 
inte avsättas under sin mandatperiod, så 
länge de inte har gjort sig skyldiga till 
allvarlig försummelse och styrelsen efter 
samråd med tillsynsnämnden fattar beslut 
om detta.

3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska vara 
fem år. Perioden kan förlängas. 
Överklagandenämndens ledamöter ska vara 
oberoende när de fattar sina beslut och inte 
vara bundna av några instruktioner.

Or. fr

Ändringsförslag 115
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska vara 
fem år. Perioden kan förlängas.
Överklagandenämndens ledamöter ska vara 

3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska vara 
sex år. Överklagandenämndens ledamöter 
ska vara oberoende när de fattar sina beslut 
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oberoende när de fattar sina beslut och inte 
vara bundna av några instruktioner. De får 
inte utföra några andra uppgifter inom 
byrån, dess styrelse eller tillsynsnämnd. 
Överklagandenämndens ledamöter får inte 
avsättas under sin mandatperiod, så länge 
de inte har gjort sig skyldiga till allvarlig 
försummelse och styrelsen efter samråd 
med tillsynsnämnden fattar beslut om 
detta.

och inte vara bundna av några 
instruktioner. De får inte utföra några andra 
uppgifter inom byrån, dess styrelse eller 
tillsynsnämnd. Överklagandenämndens 
ledamöter får inte avsättas under sin 
mandatperiod, så länge de inte har gjort sig 
skyldiga till allvarlig försummelse och 
styrelsen efter samråd med 
tillsynsnämnden fattar beslut om detta.

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om byrån inte fattar något beslut får en 
passivitetstalan väckas vid 
förstainstansrätten eller vid domstolen i 
enlighet med artikel 232 i fördraget.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för 
att rätta sig efter förstainstansrättens eller 

3. Nätverket ska vidta nödvändiga åtgärder 
för att rätta sig efter förstainstansrättens 



AM\712362SV.doc 61/67 PE402.870v01-00

SV

domstolens dom. eller domstolens dom.

Or. fr

Ändringsförslag 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna detta 
preliminära förslag till styrelsen
tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen 
på grundval av direktörens förslag göra en 
beräkning av byråns inkomster och utgifter 
för nästa budgetår. Senast den 31 mars ska 
styrelsen överlämna denna beräkning, samt 
ett förslag till tjänsteförteckning, till 
kommissionen. Innan denna beräkning 
antas ska direktörens förslag överlämnas 
till tillsynsnämnden, som kan avge ett 
yttrande om förslaget.

1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna detta 
preliminära förslag till nätverkets styrelse
tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen 
på grundval av direktörens förslag göra en 
beräkning av inkomster och utgifter för 
nästa budgetår. Senast den 31 mars ska 
styrelsen överlämna denna beräkning, samt 
ett förslag till tjänsteförteckning, till 
kommissionen.

Or. fr
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Ändringsförslag 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Budgetmyndigheten ska anta byråns 
tjänsteförteckning.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Personal

1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna, 
anställningsvillkor för övriga anställda i 
Europeiska gemenskaperna samt 
bestämmelser som antagits gemensamt av 
Europeiska gemenskapernas institutioner 
för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren ska gälla för 
byråns personal.
2. Styrelsen ska i samförstånd med 
kommissionen och i enlighet med artikel 
110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän 
i Europeiska gemenskaperna anta 
nödvändiga tillämpningsföreskrifter.
3. Byrån ska gentemot sin personal utöva 
de befogenheter som tillkommer 
tillsättningsmyndigheten enligt 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna och den 
myndighet som har rätt att ingå avtal 
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enligt anställningsvillkoren för övriga 
anställda i Europeiska gemenskaperna.
4. Styrelsen får införa bestämmelser som 
gör det möjligt för nationella experter 
från medlemsstaterna att uppehålla tjänst 
vid byrån.

Or. fr

Ändringsförslag 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personalens personliga ekonomiska 
och disciplinära ansvar gentemot byrån 
ska regleras av de relevanta bestämmelser 
som gäller för byråns personal.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 122
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Deltagande av tredjeländer

Byrån ska vara öppen för deltagande av 
länder som inte är medlemsstater i 
Europeiska unionen och som har ingått 
avtal med gemenskapen för detta 
ändamål. I dessa avtal ska särskilt anges 
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regler om arten och omfattningen av samt 
förfarandena för dessa länders 
deltagande i byråns verksamhet, samt om 
finansiella bidrag och personal.

Or. de

Motivering

Begränsning av befogenheterna till EU:s inre marknad.

Ändringsförslag 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Utvärdering

1. Kommissionen ska utvärdera byråns 
verksamhet. Detta innefattar de resultat 
som byrån har uppnått och dess 
arbetsmetoder, mot bakgrund av dess mål, 
uppdrag och uppgifter enligt denna 
förordning och i dess årliga 
verksamhetsplaner.
2. Kommissionen ska lägga fram den 
första utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast fyra 
år efter att den första direktören har 
börjat sin tjänstgöring. Kommissionen ska 
sedan lägga fram en utvärderingsrapport 
minst vart femte år.

Or. fr
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Ändringsförslag 124
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska lägga fram den första 
utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast fyra år 
efter att den första direktören har börjat sin 
tjänstgöring. Kommissionen ska sedan 
lägga fram en utvärderingsrapport minst 
vart femte år.

2. Kommissionen ska lägga fram den första 
utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast två år 
efter att den första direktören har börjat sin 
tjänstgöring. Kommissionen ska sedan 
lägga fram en utvärderingsrapport minst 
vart tredje år.

Or. de

Motivering

Tidigare utvärdering av byråns verksamhet.

Ändringsförslag 125
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Efter den första 
utvärderingsrapporten om byråns 
verksamhet och de resultat den har 
uppnått ska Europaparlamentet och rådet, 
på grundval av ett förslag från 
kommissionen, antingen förlänga byråns 
mandat eller ersätta det med en 
lämpligare struktur.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om inrättande av en byrå under kommissionens kontroll med 
mestadels rådgivande befogenheter kanske inte utgör det bästa sättet att bidra till inrättandet 
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av en gemensam inre marknad för el och gas. Kommissionen bör därför se över de resultat 
som uppnåtts och om nödvändigt föreslå en annan lösning.

Ändringsförslag 126
Antolín Sanchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översyn
Tillsynsnämnden kan vid utvärderingarna 
av byrån lägga fram förslag om översyn
av den senare. Det första av dessa förslag 
om översyn kommer särskilt att undersöka 
byråns avskaffande och dess ersättande 
med en annan oberoende mekanism.

Or. es

Ändringsförslag 127
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Ikraftträdande, övergångsbestämmelser
och upphävande

Or. de

Motivering

Vid föreskrivande av frister bör man se till att hänsyn tas till utvecklingen av den inre 
marknaden för energi.
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Ändringsförslag 128
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning upphör att gälla 
den 1 januari 2015.

Or. de

Motivering

Vid föreskrivande av frister bör man se till att hänsyn tas till utvecklingen av den inre 
marknaden för energi.
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