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Ændringsforslag 36
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ERGEG har siden sin oprettelse bidraget 
positivt til videreudviklingen af det indre 
marked for elektricitet og gas. Der er 
imidlertid et udbredt ønske i sektoren og i 
øvrigt foreslået af ERGEG selv, at det 
frivillige samarbejde mellem de nationale 
energimyndigheder nu bør foregå inden for 
en fællesskabsstruktur med klare beføjelser 
og myndighed til at vedtage individuelle 
reguleringsbeslutninger i en række 
specifikke tilfælde.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. lt

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 37
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) På grundlag af konsekvensanalysen i 
relation til ressourcebehovene hos en 
central enhed kunne det konkluderes, at en 
uafhængig central enhed indebærer flere 
fordele på lang sigt end andre 
løsningsmodeller. Der bør derfor oprettes 
et netværk for samarbejde mellem 
energimyndigheder, i det følgende benævnt 
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"agenturet". "netværket".
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. fr

Ændringsforslag 38
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, 
koordineres effektivt og om nødvendigt 

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

koordineres effektivt på EU-plan og lokalt 
plan og om nødvendigt suppleres. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed, dets tekniske og 
reguleringsmæssige kapacitet og dets 
åbenhed og effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal betragtes som repræsentant for de nationale regulerende myndigheder og ikke 
som et organ, der har fået uddelegeret Kommissionens beføjelser. Desuden skal agenturet for 
at forhindre, at der opstår et reguleringsmæssigt ingenmandsland, når de nationale markeder 
samles i regionale markeder, have som mandat at koordinere de relevante nationale 
myndigheder i vejledningen og overvågningen af regionale markeder og opstillingen af regler 
for dem.

Ændringsforslag 40
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 41
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 42
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\716143DA.doc 7/93 PE404.596v01-00

DA

infrastruktur, der forbinder mindst to 
medlemsstater, indrømmelse af 
undtagelser, for så vidt angår anvendelsen 
af reglerne for det indre marked, for nye 
samkøringslinjer for elektricitet og ny 
gasinfrastruktur beliggende i mere end én 
medlemsstat.

infrastruktur, der forbinder mindst to 
medlemsstater, og indrømmelse af 
undtagelser, for så vidt angår anvendelsen 
af reglerne for det indre marked for nye 
samkøringslinjer for elektricitet.

Or. en

Begrundelse

Alle undtagelsesanmodninger i forbindelse med nye gasinfrastrukturer bør først behandles af 
de regulerende myndigheder i de pågældende medlemsstater med henblik på at lette og 
strømline opførelsen af nye infrastrukturer og derefter forelægges til godkendelse af 
Kommissionen, der, som traktaternes vogter, er den bedste garant for EU's interesser.

Ændringsforslag 43
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Eftersom agenturet har et overblik over 
de nationale regulerende myndigheder på 
energiområdet, bør det have en funktion i 
spørgsmål vedrørende markedsregulering.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør være hovedaktør, for så vidt angår udarbejdelse og vedtagelse af 
markedsregler.

Ændringsforslag 45
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 46
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Agenturet bør også kunne udarbejde ikke-
bindende udtalelser for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører med 
at udbrede god praksis. Hvis en national 
myndighed ikke retter sig efter agenturets 
udtalelse, skal den offentligt give en 
fyldestgørende begrundelse herfor. 
Agenturet kan, hvis det finder det 
nødvendigt, udarbejde en ny bindende 
udtalelse med en fyldestgørende 
begrundelse.

Or. it

Begrundelse

Agenturet bør have beføjelse til at udarbejde ikke-bindende udtalelser for at gøre det 
nemmere for de nationale myndigheder og markedsdeltagerne at dele god praksis.

Ændringsforslag 47
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr



PE404.596v01-00 10/93 AM\716143DA.doc

DA

Ændringsforslag 48
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Begrundelse

Der skal ikke blot tages hensyn til de nationale energimyndigheders uafhængighed. Den skal 
også sikres i forbindelse med udarbejdelsen og den efterfølgende gennemførelse af 
bestemmelserne i den tredje energipakke.

Ændringsforslag 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestyrelsens rolle og beføjelser skal klarlægges. Det er derfor i denne fase af proceduren for 
tidligt med en sådan betragtning, og den bør således udgå.
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Ændringsforslag 50
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 51
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 52
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 53
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Begrundelse

I dette dokument fastsættes det, at agenturet træffer generelle beslutninger. Teknisk 
oversættelsesfejl til litauisk.
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Ændringsforslag 54
Anni Podimata

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a.) Kommissionen skal senest fire år 
efter agenturets effektive opstart og 
derefter hvert femte år fremsende en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om agenturets specifikke opgaver og de 
opnåede resultater, ledsaget af relevante 
forslag til forbedring af dets virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 55
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse Oprettelse af et netværk af 
energimyndigheder

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 56
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 57
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 udgår
Juridisk status og hjemsted

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

Or. fr

Ændringsforslag 58
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Agenturet bør ikke kunne erhverve fast ejendom og løsøre.

Ændringsforslag 59
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Potsdam i delstaten Brandenburg med dens store energiindustri er en ideel placering for 
agenturet på mange områder, bl.a. transportforbindelser for agenturets medlemmer .

Ændringsforslag 60
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Begrundelse

EU-agenturer og -organer bør generelt placeres ligeligt blandt medlemsstaterne. Bukarest er 
Rumæniens hovedstad og en højt udviklet by med infrastrukturer af europæisk standard og to 
internationale lufthavne. Flyvetiden fra en hvilken som helst europæisk hovedstad overstiger 
ikke fire timer (fra Bruxelles er den 2 timer og 45 minutter). Den rumænske præsident og 
regering støtter placeringen af agenturet i Bukarest. 

Ændringsforslag 61
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Sammensætning

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

Or. fr

Ændringsforslag 62
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) en fast markedsdeltagergruppe, der 
varetager de i artikel 14a nævnte opgaver

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til den nye artikel 14a.

Ændringsforslag 63
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 3, litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cb) en fast forbrugergruppe, der 
varetager de i artikel 14b nævnte opgaver.

Or. en
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Begrundelse

Jf. begrundelsen til den nye artikel 14b.

Ændringsforslag 64
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan vedtage: Agenturet skal vedtage:

(a) udtalelser rettet til 
transmissionssystemoperatører

(a) udtalelser rettet til 
transmissionssystemoperatører

(b) udtalelser rettet til energimyndigheder (b) udtalelser rettet til energimyndigheder
(c) udtalelser og henstillinger rettet til 
Kommissionen

(c) udtalelser og henstillinger rettet til 
Kommissionen

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

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

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal for at undgå selvregulering kunne træffe bindende beslutninger også i 
forbindelse med de opgaver, som angår samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatørerne.

Ændringsforslag 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan vedtage: Agenturet skal vedtage:

(a) udtalelser rettet til 
transmissionssystemoperatører

(a) udtalelser rettet til 
transmissionssystemoperatører

(b) udtalelser rettet til energimyndigheder (b) udtalelser rettet til energimyndigheder
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(c) udtalelser og henstillinger rettet til 
Kommissionen

(c) udtalelser og henstillinger rettet til 
Kommissionen

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

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

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal for at undgå selvregulering kunne træffe bindende beslutninger også i 
forbindelse med de opgaver, som angår samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatørerne.

Ændringsforslag 66
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udtalelser rettet til 
transmissionssystemoperatører

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 67
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Agenturet skal også kunne træffe bindende beslutninger om samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatørerne for at undgå selvregulering af dem.

Ændringsforslag 68
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Agenturet skal også kunne træffe bindende beslutninger om samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatørerne for at undgå selvregulering af dem.

Ændringsforslag 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 4, litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) koordinering af de respektive 
nationale regulerende myndigheder, der 
har at gøre med regionale markeder for 
gas og elektricitet.

Or. en

Begrundelse

For at forhindre, at der opstår et reguleringsmæssigt ingenmandsland, når de nationale 
markeder samles i regionale markeder, skal agenturet have som mandat at koordinere de 
relevante nationale myndigheder i vejledningen og overvågningen af regionale markeder og 
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opstillingen af regler for dem.

Ændringsforslag 70
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 4, litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) udtalelser om de tekniske regler, der 
udarbejdes af OST-sammenslutningen .

Or. ro

Begrundelse

Agenturet vil skulle kontrollere, forstå og vedtage de tekniske regler, der udarbejdes af OST-
sammenslutningen, samt overvåge, at de overholdes, når de er blevet vedtaget.

Ændringsforslag 71
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Artikel 4, litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) har ret til at gennemgå 
certificeringsafgørelser truffet af 
nationale regulerende myndigheder

Or. lt
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Ændringsforslag 72
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Artikel 4, litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(db) sammen med Kommissionen fremme 
det interregionale samarbejde mellem 
elmarkederne og bære ansvaret for at 
integrere dem i det fælles europæiske 
elmarked

Or. lt

Ændringsforslag 73
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Artikel 4, litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(dc) godkende de uafhængige 
systemoperatører udpeget af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 10, 
stk. 1, i direktiv 2003/54/EF (som ændret 
ved KOM(2007)0528).

Or. lt

Ændringsforslag 74
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af samarbejdet mellem agenturet og Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 76
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Høring

Agenturet hører på et tidligt tidspunkt 
indgående markedsdeltagerne, 
forbrugerne og slutbrugerne på en åben 
og gennemsigtig måde, navnlig i 
forbindelse med opgaverne vedrørende 
transmissionssystemoperatører.
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Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG). Agenturet bør derfor påtage sig denne
opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre offentlige 
høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, mens 
transmissionssystemoperatørerne er en potentielt interesseret part.

Ændringsforslag 77
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Høring

Agenturet hører på et tidligt tidspunkt 
indgående markedsdeltagerne, 
forbrugerne og slutbrugerne på en åben 
og gennemsigtig måde, navnlig i 
forbindelse med opgaverne vedrørende 
transmissionssystemoperatører.

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG). Agenturet bør derfor påtage sig denne 
opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre offentlige 
høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, mens 
transmissionssystemoperatørerne er en potentielt interesseret part.



AM\716143DA.doc 25/93 PE404.596v01-00

DA

Ændringsforslag 78
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Høring

Agenturet hører på et tidligt tidspunkt 
indgående markedsdeltagerne, 
forbrugerne og slutbrugerne på en åben 
og gennemsigtig måde, navnlig i 
forbindelse med opgaverne vedrørende 
transmissionssystemoperatører.

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG). Agenturet bør derfor påtage sig denne 
opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre offentlige 
høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, mens 
transmissionssystemoperatørerne er en potentielt interesseret part.

Ændringsforslag 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Høring

Agenturet hører på et tidligt tidspunkt 
indgående markedsdeltagerne, 
forbrugerne og slutbrugerne på en åben 
og gennemsigtig måde, navnlig i 
forbindelse med opgaverne vedrørende 
transmissionssystemoperatører.
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Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG). Agenturet bør derfor påtage sig denne 
opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre offentlige 
høringer.

Ændringsforslag 80
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Høring af markedsdeltagere og 

forbrugere 
Under udførelsen af sit hverv hører 
agenturet på et tidligt tidspunkt indgående 
markedsdeltagerne, forbrugerne og 
slutbrugerne på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig i forbindelse med 
opgaverne vedrørende 
transmissionssystemoperatører.

Or. de

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG). Agenturet bør påtage sig denne 
opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre offentlige 
høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, mens 
transmissionssystemoperatørerne er en potentielt interesseret part.
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Ændringsforslag 81
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Høring af markedsdeltagere og 

forbrugere 
Under udførelsen af sit hverv hører 
agenturet på et tidligt tidspunkt indgående 
markedsdeltagerne, forbrugerne og 
slutbrugerne på en åben og gennemsigtig 
måde, navnlig i forbindelse med 
opgaverne vedrørende 
transmissionssystemoperatører.

Or. de

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG). Agenturet bør påtage sig denne 
opgave, da det allerede har etablerede regler og erfaring med at gennemføre offentlige 
høringer. Derudover skal agenturet agere i alle markedsdeltagernes interesser, mens 
transmissionssystemoperatørerne er en potentielt interesseret part.

Ændringsforslag 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Udarbejdelse af retningslinjer

1. Agenturet udarbejder inden seks 
måneder et udkast til retningslinjer for 
opstilling af grundlæggende, klare og 
objektive principper for harmonisering af 
markedet og tekniske regler.



PE404.596v01-00 28/93 AM\716143DA.doc

DA

2. I forbindelse med udarbejdelsen af 
disse retningslinjer gennemfører 
agenturet indgående høringer på en åben 
og gennemsigtig måde og holder alle 
relevante aktører informeret.
3. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til retningslinjer på grundlag af 
høringen. Agenturet offentliggør alle de 
kommentarer, det har modtaget, og 
redegør for, hvordan de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til 
retningslinjer, eller begrunder, hvorfor de 
er blevet afvist.
4. Agenturet iværksatter på eget initiativ 
eller på anmodning af Europa-
Parlamentet eller Kommissionen den 
samme procedure for en ajourføring af 
retningslinjerne.

Or. en

Begrundelse

Retningslinjerne skal udarbejdes og vedtages efter indgående høring fra agenturets side med 
henblik på at opstille hovedprincipper for harmoniseringen af reglerne. Først når der er 
vedtaget gode retningslinjer, kan der opstilles regler. Europa-Parlamentets rolle styrkes, da 
det har mulighed for at iværksætte en revision af disse retningslinjer.

Ændringsforslag 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Udarbejdelse af markedsregler

1. Ved vedtagelsen af retningslinjerne i 
overensstemmelse med artikel 5a 
udarbejder agenturet inden for en tidsfrist 
på seks måneder et udkast til 
markedsregler, der fuldt ud opfylder 
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principperne i retningslinjerne.
2. I forbindelse med udarbejdelsen af 
disse regler gennemfører agenturet 
indgående høringer på en åben og 
gennemsigtig måde og holder alle 
relevante aktører informeret. 
3. Agenturet færdiggør og vedtager 
udkastet til markedsregler på grundlag af 
høringen. Agenturet offentliggør alle de 
kommentarer, det har modtaget, og 
redegør for, hvordan de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til 
retningslinjer, eller begrunder, hvorfor de 
er blevet afvist.
4. Agenturet iværksætter på eget initiativ 
eller på anmodning af Europa-
Parlamentet den samme procedure for en 
ajourføring af de eksisterende regler efter 
proceduren i stk. 2 ovenfor.

Or. en

Begrundelse

Markedsreglerne skal udarbejdes og vedtages efter indgående høring fra agenturets side. 
Europa-Parlamentets rolle styrkes, da det har mulighed for at iværksætte en revision af disse 
regler.

Ændringsforslag 84
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan. 4.

3. Agenturet godkender den 10-årige 
investeringsplan for det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet og gas, som der henvises til i 
artikel 2c i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og i artikel 2c i forordning (EF) nr. 
1775/2005, med henblik på at sikre 
ligebehandling, effektiv konkurrence og et 
effektivt og velfungerende marked.

Or. en

Begrundelse

Den 10-årige investeringsplan bør godkendes af agenturet. Det er nødvendigt at undgå 
selvregulering på EU-niveau. Det er den nationale reguleringsmyndigheds opgave at 
godkende transmissionssystemoperatørernes investeringsplaner. Derfor bør agenturet på EU-
niveau godkende den 10-årige investeringsplan for hele EU. Investorerne har brug for et klart 
og forudsigeligt retsgrundlag.
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Ændringsforslag 86
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Agenturet godkender reglerne 
(herunder den 10-årige investeringsplan 
med de hindringer for etableringen af det 
grænseoverskridende netværk, der skyldes 
de forskellige godkendelsesprocedurer og 
-metoder) med henblik på at sikre lige-
behandling, effektiv konkurrence og et 
effektivt og velfungerende marked.

Or. xm

Begrundelse

Præciseringer og tilføjelser i lyset af ændringerne til forordningen om gasmarkedet.

Ændringsforslag 87
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter at have hørt alle aktører i henhold 
til artikel 5a udarbejder agenturet 
strategiske retningslinjer til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
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markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan. 4.

henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
regler eller markedsregler, udkastet til 
årligt arbejdsprogram og udkastet til 10-
årig investeringsplan på de områder, der er 
angivet i artikel 2c, stk. 3 og 5, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og i artikel 
2c, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 
1775/2005. Disse strategiske 
retningslinjer skal sikre ligebehandling, 
effektiv konkurrence og et effektivt og 
velfungerende marked. Når det er 
udarbejdet, sender agenturet udkastet til 
strategiske retningslinjer til 
Kommissionen, som kan vedtage disse 
strategiske retningslinjer efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1775/2005.

Or. en

Begrundelse

Ved reguleringsprocessens start bør Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder 
formelt rådgive Kommissionen i form af strategiske retningslinjer for de europæiske netværk 
af transmissionssystemoperatører som grundlag for udarbejdelse af de tekniske regler. På 
grundlag af denne formelle rådgivning foreslår vi, at der iværksættes  en 
komitologiprocedure, som skal føre til "bindende" strategiske retningslinjer, som fremtidigt 
arbejde vil blive baseret på.

Ændringsforslag 88
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter at have hørt alle aktører i henhold 
til artikel 5a udarbejder agenturet 
strategiske retningslinjer til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
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europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan.

elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 på de områder, der er 
angivet i artikel 2c, stk. 3 og 5, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og i artikel 
2c, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 
1775/2005. Disse strategiske 
retningslinjer skal sikre ligebehandling, 
effektiv konkurrence og et effektivt og 
velfungerende marked. Når det er 
udarbejdet, sender agenturet udkastet til 
strategiske retningslinjer til 
Kommissionen, som kan vedtage disse 
strategiske retningslinjer efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1775/2005.

Or. en

Begrundelse

Omfanget og rækkevidden af de foreslåede tekniske regler og de vigtige principper i den 10-
årige investeringsplan, som skal udarbejdes af de europæiske netværk af 
transmissionssystemoperatører i henhold til artikel 2e i forordning (EF) nr. 1228/2003 og 
artikel 2, litra e, i forordning (EF) nr. 1775/2005, bør defineres på forhånd.

Ændringsforslag 89
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter at have hørt alle aktører i henhold 
til artikel 5a udarbejder agenturet 
strategiske retningslinjer til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet og til det europæiske net af 
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transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan.

transmissionssystemoperatører for gas på 
de områder, der er angivet i artikel 2c, stk. 
3 og 5, i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og i artikel 2c, stk. 3 og 5, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005. Disse strategiske 
retningslinjer skal sikre ligebehandling, 
effektiv konkurrence og et effektivt og 
velfungerende marked. Når det er 
udarbejdet, sender agenturet udkastet til 
strategiske retningslinjer til 
Kommissionen, som kan vedtage disse 
strategiske retningslinjer efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1775/2005.

Or. de

Begrundelse

Omfanget og rækkevidden af de foreslåede tekniske regler og de generelle principper i den 
10-årige investeringsplan, som skal udarbejdes af de europæiske netværk af 
transmissionssystemoperatører i henhold til hhv. artikel 2e i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og artikel 2e i forordning (EF) nr. 1775/2005, bør defineres på forhånd i en 
komitologiprocedure, der involverer alle institutioner.

Ændringsforslag 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter at have hørt alle aktører 
udarbejder agenturet strategiske 
retningslinjer til det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 på de områder, der er 
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arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan.

angivet i artikel 2c, stk. 3 og 5, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og i artikel 
2c, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 
1775/2005. Disse strategiske 
retningslinjer skal sikre ligebehandling, 
effektiv konkurrence og et sikkert og 
velfungerende marked. Når det er 
udarbejdet, sender agenturet udkastet til 
strategiske retningslinjer til 
Kommissionen, som kan vedtage disse 
strategiske retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal have beføjelse til at udarbejde "strategiske retningslinjer" efter høring af alle 
aktører.

Ændringsforslag 91
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter at have hørt de nationale 
myndigheder, for så vidt angår 
kompetenceområder, udarbejder agenturet 
strategiske retningslinjer om de tekniske 
regler til det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet og til det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas. De 
europæiske netværk af 
transmissionssystemoperatører og det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører på 
gasområdet udarbejder i 
overensstemmelse med disse retningslinjer 
et udkast til tekniske regler og sender det 
til agenturet til godkendelse.
Det europæiske netværk af 
transmissionssystemoperatører på 
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elektricitetsområdet og det europæiske net 
af transmissionssystemoperatører på 
gasområdet skal nå til enighed om 
udkastet til årligt arbejdsprogram og 
udkastet til 10-årig investeringsplan og 
sende dem til agenturet.

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de specifikke nationale forhold bør de nationale myndigheder have en 
rådgivende funktion. Desuden bør det europæiske netværk af transmissionssystemoperatører 
på elektricitetsområdet, som er et teknisk organ, ikke udarbejde markedsregler. 
Kommissionen bør vedtage markedsregler under hensyntagen til aktørernes holdning, og 
agenturet bør vedtage tekniske regler på grundlag af et udkast fra de europæiske netværk af 
transmissionssystemoperatører og det europæiske net af transmissionssystemoperatører på 
gasområdet.

Ændringsforslag 92
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan. 4. 

3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende udkastet til 
tekniske markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan. 4. 

Or. en
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Ændringsforslag 93
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsregler
3a. Agenturet sender strategiske 
retningslinjer vedrørende markedsregler 
til Kommissionen til godkendelse. Denne 
godkendelse skal gøre det muligt for 
agenturet at udarbejde udkastet til 
markedsregler.
Derefter hører agenturet på en åben og 
gennemsigtig måde alle involverede 
markedsdeltagere og holder dem 
orienteret og fuldt inddraget i 
udarbejdelsen af dette udkast. På 
grundlag af denne høring definerer 
agenturet udkastet til markedsregler og 
sender det til Kommissionen til vedtagelse 
og efterfølgende overvågning.

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de specifikke nationale forhold bør de nationale myndigheder have en 
rådgivende funktion. Desuden bør det europæiske netværk af transmissionssystemoperatører 
på elektricitetsområdet, som er et teknisk organ, ikke udarbejde markedsregler. 
Kommissionen bør vedtage markedsregler under hensyntagen til aktørernes holdning, og 
agenturet bør vedtage tekniske regler på grundlag af et udkast fra de europæiske netværk af 
transmissionssystemoperatører og det europæiske net af transmissionssystemoperatører på 
gasområdet.
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Ændringsforslag 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De 10-årige investeringsplaner 
indeholder bestemmelser om overgang til 
intelligente net. Agenturet og de nationale 
regulerende myndigheder giver klare 
instrukser vedrørende 
transmissionssystemoperatørernes 
fremskridt med at udvikle intelligente net. 
Til dette formål fastlægges der en 
fremadskridende tidsplan med det mål, 
der skal nås.

Or. en

Begrundelse

Teknologien omkring intelligente net er en vigtig udvikling, som der skal tages behørigt højde 
for i de 10-årige investeringsplaner.

Ændringsforslag 95
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De 10-årige investeringsplaner skal 
indeholde bestemmelser om overgang til 
intelligente net senest 10 år efter denne 
forordnings ikrafttræden. Agenturet og de 
nationale regulerende myndigheder høres 
vedrørende 
transmissionssystemoperatørernes 
fremskridt med at udvikle intelligente net. 
Til dette formål fastlægges der en 
fremadskridende tidsplan med det mål, 
der skal nås.
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Or. en

Begrundelse

Teknologien omkring intelligente net er en vigtig udvikling, som der skal tages behørigt højde 
for i de 10-årige investeringsplaner.

Ændringsforslag 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I henhold til den prioriteringsliste, 
som Kommissionen har udarbejdet, 
udarbejder agenturet efter anmodning fra 
Kommissionen retningslinjer, som 
transmissionssystemoperatører skal følge i 
forbindelse med udarbejdelsen af regler 
og andre opgaver i henhold til artikel 2c i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og artikel 
2c i forordning (EF) nr. 1775/2005. 
Under udarbejdelsen af ovennævnte 
retningslinjer gennemfører agenturet 
indgående høringer. Agenturet sender 
udkastet til retningslinjer til 
Kommissionen, som sender dem til det 
udvalg, der henvises til i artikel 13, stk. 1, 
til endelig vedtagelse efter proceduren i 
artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 13, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005. 
Transmissionssystemoperatørerne 
udarbejder udkast til regler, så de opfylder 
mål og eventuelle kriterier i 
retningslinjerne som vedtaget efter 
ovennævnte procedure. Agenturet 
færdiggør og vedtager udkastet til regler 
udarbejdet af 
transmissionssystemoperatørerne og er 
ligeledes ansvarlig for at overvåge, at de
gennemfører dem.
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Or. en

Begrundelse

Med henblik på at vejlede transmissionssystemoperatørerne i udarbejdelsen af regler og 
andre vigtige opgaver bør Kommissionen udarbejde et mandat, som fastsætter de mål og 
kriterier, som disse regler/opgaver bør opfylde. Dette vil sikre, at 
transmissionssystemoperatørerne fokuserer på prioriterede spørgsmål, som fører til et 
virkelig konkurrencevenligt marked i EU. Agenturet bør spille en central rolle i forberedelsen 
af dette mandat. Dette mandat bør kun omfatte tekniske spørgsmål, mens det bør være op til 
transmissionssystemoperatørerne at forberede regler med hensyn til den tekniske drift

Ændringsforslag 97
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet rådgiver på eget initiativ 
eller efter anmodning fra Kommissionen 
denne ved udarbejdelsen af strategiske 
retningslinjer for de europæiske netværk 
for transmissionssystemoperatører med 
hensyn til udarbejdelsen af regler 
(herunder tekniske regler, fælles 
redskaber til driften af nettet og fælles 
forskningsplaner, en 10-årig 
investeringsplan hvert tredje år, herunder
en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed, et årligt arbejdsprogram) 
som fastlagt i artikel 2c, stk. 1, litra a og c, 
i forordning (EF) nr. 1228/2003 og i 
artikel 2c, stk. 1, litra a og c, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005, herunder om 
nødvendigt vedtagelse af obligatoriske 
retningslinjer. Agenturet rådgiver på eget 
initiativ eller efter anmodning fra 
Kommissionen denne ved udarbejdelsen 
af markedsregler, herunder vedtagelsen af 
obligatoriske retningslinjer.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter høring af alle aktører i henhold 
til artikel 5, litra a, udarbejder agenturet 
strategiske retningslinjer vedrørende 
markedsregler. Når det er udarbejdet, 
sender agenturet udkastet til strategiske 
retningslinjer vedrørende markedsregler 
til Kommissionen, som kan vedtage disse 
strategiske retningslinjer efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1775/2005.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at agenturet ligeledes udarbejder strategiske retningslinjer vedrørende 
markedsregler, som efterfølgende viderebehandles af agenturet i samarbejde med de bedst 
egnede aktører.

Ændringsforslag 99
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter høring af alle aktører i henhold 
til artikel 5, litra a, udarbejder agenturet 
strategiske retningslinjer vedrørende 
markedsregler. Når det er udarbejdet, 
sender agenturet udkastet til strategiske 
retningslinjer vedrørende markedsregler 
til Kommissionen, som kan vedtage disse 
strategiske retningslinjer efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
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13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1775/2005.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at agenturet ligeledes udarbejder strategiske retningslinjer vedrørende 
markedsregler, som efterfølgende viderebehandles af agenturet i samarbejde med de bedst 
egnede aktører.

Ændringsforslag 100
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter høring af alle aktører i henhold 
til artikel 5, litra a, udarbejder agenturet 
strategiske retningslinjer vedrørende 
markedsregler. Når det er udarbejdet, 
sender agenturet udkastet til strategiske 
retningslinjer vedrørende markedsregler 
til Kommissionen, som kan vedtage disse 
strategiske retningslinjer efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1775/2005.

Or. de

Begrundelse

Ved reguleringsprocessens start bør agenturet sende Kommissionen forslag i form af 
strategiske retningslinjer for de europæiske netværk af transmissionssystemoperatører som 
grundlag for udarbejdelse af de tekniske regler. Vi foreslår, at der på grundlag af disse 
forslag iværksættes  en komitologiprocedure, som skal føre til "bindende" strategiske 
retningslinjer, som senere vil komme til at danne grundlaget for 
transmissionssystemoperatørernes fremtidige arbejde. Vi foreslår desuden, at agenturet 
ligeledes udarbejder strategiske retningslinjer vedrørende markedsregler og efterfølgende 
viderebehandler disse i samarbejde med de bedst egnede aktører.
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Ændringsforslag 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter høring af alle aktører udarbejder 
agenturet strategiske retningslinjer 
vedrørende markedsregler. Når det er 
udarbejdet, sender agenturet udkastet til 
strategiske retningslinjer vedrørende 
markedsregler til Kommissionen, som kan 
vedtage disse strategiske retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal desuden have beføjelse til at udarbejde "strategiske retningslinjer" vedrørende 
markedsregler efter høring af alle aktører.

Ændringsforslag 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Ved vedtagelsen af retningslinjerne i 
overensstemmelse med artikel 5a 
udarbejder 
transmissionssystemoperatørerne inden 
for en tidsfrist på seks måneder et udkast 
til tekniske regler, jf. artikel 2c i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og artikel 
2c i forordning (EF) nr. 1775/2005, der 
fuldt ud opfylder principperne i 
retningslinjerne.
Ved udarbejdelsen af disse regler tager 
transmissionssystemoperatørerne hensyn 
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til den tekniske ekspertise hos 
markedsdeltagere og holder dem 
orienteret. 
Transmissionssystemoperatørerne sender 
udkastet til regler til agenturet.
Agenturet gennemfører indgående 
høringer på en åben og gennemsigtig 
måde.
Agenturet færdiggør og vedtager udkastet 
til regler på grundlag af høringen. 
Agenturet offentliggør alle de 
kommentarer, det har modtaget, og 
redegør for, hvorfor de er blevet taget i 
betragtning i det endelige udkast til regler, 
eller begrunder, hvorfor de er blevet 
afvist.
På agenturets eget initiativ eller på 
anmodning af 
transmissionssystemoperatørerne kan der 
iværksattes en revision af de eksisterende 
regler efter proceduren i stk. 2 ovenfor.

Or. en

Begrundelse

De tekniske regler bør udarbejdes af transmissionssystemoperatørerne og fuldt ud opfylde de 
vedtagne retningslinjer. Agenturet vil efter omfattende høringer færdiggøre og vedtage disse 
regler 

Ændringsforslag 103
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Agenturet godkender de af 
transmissionssystemoperatørerne 
udarbejdede dokumenter, jf. artikel 2c, 
stk. 1, litra a - f, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2c, stk. 1, litra a - f, i 
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forordning (EF) 1775/2005.

Or. de

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørerne bør på baggrund af de bindende strategiske retningslinjer 
udarbejde forslag til tekniske regler. Disse tekniske regler er nødvendige for de strategiske 
retningslinjer. De tekniske regler sendes efterfølgende til agenturet til godkendelse.  
Agenturets formelle godkendelse af reglerne er afslutningen på processen. En anden strategi 
på EU-plan kan udgøre en fare for gennemførelsen af et konkurrencedygtigt indre marked og 
reelt gøre det muligt for transmissionssystemoperatørerne at blive selvregulerende. Den 
samme procedure bør ligeledes gælde for den 10-årige investeringsplan og alle andre 
dokumenter, som skal udarbejdes af transmissionssystemoperatørerne og godkendes af 
agenturet.

Ændringsforslag 104
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Agenturet godkender de af 
transmissionssystemoperatørerne 
udarbejdede dokumenter, jf. artikel 2c, 
stk. 1, litra a - f, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2c, stk. 1, litra a - f, i 
forordning (EF) 1775/2005.

Or. de

Begrundelse

Transmissionssystemoperatørerne bør på baggrund af de bindende strategiske retningslinjer 
udarbejde forslag til tekniske regler. Disse tekniske regler er nødvendige for de strategiske 
retningslinjer. De tekniske regler sendes efterfølgende til agenturet til godkendelse.  
Agenturets formelle godkendelse af reglerne er afslutningen på processen. En anden strategi 
på EU-plan kan udgøre en fare for gennemførelsen af et konkurrencedygtigt indre marked og 
reelt gøre det muligt for transmissionssystemoperatørerne at blive selvregulerende. Den 
samme procedure bør ligeledes gælde for den 10-årige investeringsplan og alle andre 
dokumenter, som skal udarbejdes af transmissionssystemoperatørerne og godkendes af 
agenturet.
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Ændringsforslag 105
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Agenturet godkender de af 
transmissionssystemoperatørerne 
udarbejdede dokumenter, jf. artikel 2c, 
stk. 1, litra a - f, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2c, stk. 1, litra a - f, i 
forordning (EF) 1775/2005.

Or. en

Begrundelse

I proceduren op til vedtagelsen af de tekniske regler udarbejder 
transmissionssystemoperatørerne udkast til tekniske regler på grundlag af de bindende 
strategiske retningslinjer, der er udarbejdet af Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheder. Afslutningen af proceduren er Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheders formelle vedtagelse af de tekniske regler. En anden strategi på EU-plan 
kan udgøre en fare for gennemførelsen af et konkurrencedygtigt indre marked og reelt gøre 
det muligt for transmissionssystemoperatørerne at blive selvregulerende.

Ændringsforslag 106
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Agenturet godkender de af 
transmissionssystemoperatørerne 
udarbejdede dokumenter, jf. artikel 2c, 
stk. 1, litra a - f, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2c, stk. 1, litra a - f, i 
forordning (EF) 1775/2005.

Or. en
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Begrundelse

I proceduren op til vedtagelsen af de tekniske regler udarbejder 
transmissionssystemoperatørerne udkast til tekniske regler på grundlag af de bindende 
strategiske retningslinjer. Afslutningen af proceduren er Agenturet for Samarbejde mellem 
Energimyndigheders formelle vedtagelse af de tekniske regler. En anden strategi på EU-plan 
kan udgøre en fare for gennemførelsen af et konkurrencedygtigt indre marked og reelt gøre 
det muligt for transmissionssystemoperatørerne at blive selvregulerende. Den samme 
procedure gælder følgelig for den 10-årige investeringsplan.

Ændringsforslag 107
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Agenturet koordinerer udvekslinger 
mellem EU-
transmissionssystemoperatører og 
transmissionssystemoperatørerne fra 
tredjelande.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen, hvis det 
mener, at det udkast til årligt 
arbejdsprogram eller det udkast til 10-årig 
investeringsplan, det har fået forelagt i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1228/2003 og artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, kan være 
diskriminatorisk eller ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked.

4. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen, hvis det 
mener, at det udkast til årligt 
arbejdsprogram eller det udkast til 10-årig 
investeringsplan, det har fået forelagt i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1228/2003 og artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, kan være 
diskriminatorisk, især for dem, der har 
lave indkomster eller bor i isolerede 
regioner, eller ikke sikrer en reel 
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konkurrence og et velfungerende marked.

Or. en

Ændringsforslag 109
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen, hvis det 
mener, at det udkast til årligt 
arbejdsprogram eller det udkast til 10-årig 
investeringsplan, det har fået forelagt i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1228/2003 og artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, kan være 
diskriminatorisk eller ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked.

4. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet, hvis det mener, at 
det udkast til årligt arbejdsprogram eller 
det udkast til 10-årig investeringsplan, det 
har fået forelagt i henhold til artikel 2d, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 og 
artikel 2d, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1775/2005, kan være diskriminatorisk eller 
ikke sikrer en reel konkurrence og et 
velfungerende marked.

Or. lt

Begrundelse

Dette er i tråd med ordførerens ændringsforslag 9, hvorefter Europa-Parlamentet og Rådet 
skal inddrages mere i agenturets aktiviteter.

Ændringsforslag 110
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
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mener, at en teknisk markedsregel kan 
være diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk 
markedsregel.

mener, at et udkast til en teknisk regel kan 
være diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk 
markedsregel.

Or. de

Ændringsforslag 111
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at en teknisk markedsregel kan 
være diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk 
markedsregel.

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at et udkast til en teknisk regel kan 
være diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk 
markedsregel.

Or. de

Ændringsforslag 112
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
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udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at en teknisk markedsregel kan 
være diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk 
markedsregel.

udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at et udkast til en teknisk regel ikke 
er vedtaget inden for en rimelig frist, eller 
at transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk regel.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af gennemførelsen af ovennævnte regler bør foretages af de regulerende 
myndigheder, dvs. agenturet, og ikke transmissionssystemoperatørerne selv. 
Transmissionssystemoperatører er operatører i en monopolinfrastruktur og er ikke deltagere i 
den konkurrenceprægede del af markedet. Ikke desto mindre har de stor interesse i, hvordan 
markedsreglerne fungerer (da disse påvirker transmissionssystemoperatørernes udgifter), og 
derfor bør de ikke udarbejde markedsregler.

Ændringsforslag 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at en teknisk markedsregel kan 
være diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk 
markedsregel.

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at et udkast til en teknisk regel ikke 
er vedtaget inden for en rimelig frist, eller 
at transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk regel.
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Or. en

Begrundelse

Afslutningen af proceduren er agenturets formelle vedtagelse af de tekniske regler. En anden 
strategi på EU-plan ville udgøre en fare for gennemførelsen af et virkeligt konkurrencedygtigt 
indre marked 

Ændringsforslag 114
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at en teknisk markedsregel kan 
være diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk 
markedsregel.

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, hvis det 
mener, at et udkast til en teknisk regel ikke 
er vedtaget inden for en rimelig frist, eller 
at transmissionssystemoperatørerne har 
undladt at implementere en teknisk regel.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne afspejler de ændringer, der er foretaget i el- og gasforordningerne.
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Ændringsforslag 115
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Regional overvågning falder ikke inden for agenturets mandat.

Ændringsforslag 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Repræsentanter for de nationale 
regulerende myndigheder opretter inden 
for agenturet regionale 
samarbejdsudvalg, der dækker 
geografiske områder som defineret i 
overensstemmelse med artikel 2h, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 (som 
ændret) og artikel 2h, stk. 3, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 (som ændret). Disse 
regionale samarbejdsudvalg udarbejder 
og vedtager regionale retningslinjer, som 
er i tråd med Kommissionens strategiske 
retningslinjer i henhold til artikel 2 i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og artikel 
2 i forordning (EF) nr. 1775/2005, og som 
skal vejlede 
transmissionssystemoperatører i 
forbindelse med de aktiviteter, der nævnt i 
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artikel 2h, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2h, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1775/2005, og i 
gennemførelsen i praksis af artikel 11, 
stk. 2, i direktivet om elektricitet.
De europæiske netværk af 
transmissionssystemoperatører sender de 
udkast til tekniske dokumenter, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med 
procedurerne i de regionale 
retningslinjer, til det regionale 
samarbejdsudvalg til godkendelse. 
Når det regionale samarbejdsudvalg 
træffer afgørelser, har repræsentanterne 
for de nationale regulerende myndigheder 
fra medlemslandene i den pågældende 
region en besluttende stemme, mens 
repræsentanterne for de andre nationale 
regulerende myndigheder kun har en 
rådgivende stemme. Sidstnævnte kan ikke 
desto mindre nedlægge veto mod en 
afgørelse vedtaget af repræsentanterne 
for den pågældende region, hvis mindst 
halvdelen af dem er imod.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal stadfæste de regionale initiativer i den kommende 
lovgivningsramme, således som de nu er organiseret under i Gruppen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG). Med henblik på regional integration 
skal de forskellige medlemsstaters nationale regulerende myndigheder i en region have 
ordentlige midler til detaljeret at kunne definere Kommissionens strategiske retningslinjer og 
godkende regionale projekter udarbejdet af transmissionssystemoperatørerne i regionen.
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Ændringsforslag 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Transmissionssystemoperatørers 
udgifter på grundlag af agenturets 
beslutninger dækkes af de nationale 
transmissionstakstsystemer, med mindre 
disse udgifter skyldes overtrædelse eller 
manglende overholdelse af pligter, som er 
pålagt transmissionssystemoperatørerne i 
henhold til denne forordning, forordning 
(EF) nr. 1228/2003 eller forordning (EF) 
nr. 1775/2005.

Or. en

Begrundelse

Udgifter i forbindelse med agenturets beslutninger vedrørende 
transmissionssystemoperatører afholdes af sidstnævnte og skal tages med i beregningen af 
taksterne, med mindre de skyldes overtrædelse af transmissionssystemoperatørernes pligter.

Ændringsforslag 118
Edit Herczog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Agenturet overvåger 
godkendelsesproceduren for opførelse af 
ny grænseoverskridende kapacitet og 
sikrer fremskyndelse af denne procedure 
inden for rammerne af et øget regionalt 
samarbejde.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre en hurtig og effektiv godkendelsesprocedure 
for opførelse af ny grænseoverskridende kapacitet og undgå opbremsning i 
investeringsprojekterne.

Ændringsforslag 119
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Agenturet overvåger opfyldelsen af det 
mål, som Rådet har fastsat, nemlig at 20 
% af energiforsyningen inden 2020 skal 
udgøres af vedvarende energikilder, og 
udarbejder en årlig rapport om de 
fremskridt, der er gjort i forbindelse med 
opfyldelsen af dette mål.  Det sender 
denne rapport til Kommissionen, Rådet og 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg. 

Or. ro

Begrundelse

Agenturet vil skulle fremme skabelse af et konkurrencedygtigt, effektivt og velorganiseret 
europæisk energimarked. I den forbindelse vil det skulle overvåge Fællesskabets energimål.

Ændringsforslag 120
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Agenturet undersøger og overvåger 
kravene i forbindelse med 
energimarkedet, og hvor gennemsigtigt 
det skal være.
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Or. ro

Begrundelse

Agenturet vil skulle fremme skabelse af et konkurrencedygtigt, effektivt og velorganiseret 
europæisk energimarked. I den forbindelse bør det arbejde sammen med Rådet (konkurrence) 
og overvåge, hvor gennemsigtigt energimarkedet skal være.

Ændringsforslag 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Agenturet overvåger 
transmissionssystemoperatørernes 
grænseoverskridende 
kapacitetsberegninger og den faktiske 
(samlede) brug af 
sammenkoblingskapaciteten mellem 
nettene og løser problemer i forbindelse 
med uretfærdig, diskriminerende eller 
ineffektiv adgang på tværs af nationale 
grænser.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6 skal styrkes for at sikre, at agenturet har reel beføjelse til at overvåge 
grænseoverskridende handel.

Ændringsforslag 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Agenturet kan træffe bindende 
beslutninger om alle aspekter angående 
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adgang og brug af forbundne 
transmissionssystemer, som involverer 
mere end en medlemsstat, hvis der ikke er 
truffet en fælles aftale mellem de 
relevante nationale regulerende 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6 skal styrkes for at sikre, at agenturet har reel beføjelse til at overvåge 
grænseoverskridende handel.

Ændringsforslag 123
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Opgaver vedrørende de nationale 

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

Or. fr

Ændringsforslag 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet fremmer samarbejdet mellem 3. Agenturet sikrer samarbejdet mellem de 
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de nationale energimyndigheder og 
mellem energimyndigheder på regionalt 
plan. Hvor der efter agenturets opfattelse 
er behov for bindende regler for et sådant 
samarbejde, fremsætter det passende 
anbefalinger desangående til 
Kommissionen. 

nationale energimyndigheder og mellem 
energimyndigheder på regionalt plan. I den 
forbindelse opstiller agenturet bindende 
regler for et sådant samarbejde mellem de 
respektive berørte nationale regulerende 
myndigheder, der har at gøre med 
regionale markeder. Hver af de berørte 
myndigheder har én stemme, når der 
træffes beslutning om disse regler.

Or. en

Begrundelse

For at forhindre, at der opstår et reguleringsmæssigt ingenmandsland, når de nationale 
markeder samles i regionale markeder, skal agenturet have som mandat at koordinere de 
relevante nationale myndigheder i vejledningen og overvågningen af regionale markeder og 
opstillingen af regler for dem.

Ændringsforslag 125
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet fremmer samarbejdet mellem 
de nationale energimyndigheder og mellem 
energimyndigheder på regionalt plan. Hvor 
der efter agenturets opfattelse er behov for 
bindende regler for et sådant samarbejde, 
fremsætter det passende anbefalinger 
desangående til Kommissionen. 

3. Agenturet sikrer samarbejdet mellem de 
nationale energimyndigheder på EU-plan 
og mellem energimyndigheder på regionalt 
plan. Hvor der efter agenturets opfattelse er 
behov for bindende regler for et sådant 
samarbejde, fremsætter det passende 
anbefalinger desangående til 
Kommissionen. 

Or. en

Begrundelse

"Fremmer" sikrer ikke, at man får opfyldt formålet med oprettelsen af agenturet, som i 
henhold til artikel 1 i denne forordning om oprettelse af agenturet er at koordinere de 
regulerende myndigheders indsats.
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Ændringsforslag 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af agenturets uafhængige rådgivningsbeføjelser.

Ændringsforslag 127
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af agenturets uafhængige rådgivningsbeføjelser.
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Ændringsforslag 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Den pågældende medlemsstats regering bør informeres lige så vel som Kommissionen.

Ændringsforslag 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af agenturets uafhængige rådgivningsbeføjelser og afkortning af fristen.



AM\716143DA.doc 63/93 PE404.596v01-00

DA

Ændringsforslag 130
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Agenturet overvåger udviklingen på 
gas- og elmarkederne, særligt 
detailpriserne for gas og el og 
overholdelsen af forbrugerrettighederne 
som fastsat i forslagene til et direktiv fra 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af direktiv 2003/55/EF og 
direktiv 2003/54/EF.

Or. en

Begrundelse

Agenturets nuværende ansvar er for snævert defineret. Med nedsættelsen af en fast 
forbrugergruppe bør agenturet hele tiden overvåge udviklingen på markedet, idet den har 
betydning for forbrugerne.

Ændringsforslag 131
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Grænseoverskridende spørgsmål, jf. 
stk. 7, der vedrører mindst to 
medlemsstater i en region, forelægges for 
det regionale udvalg, og der træffes 
beslutninger efter proceduren i artikel 6, 
stk. 7, led 3.

Or. fr
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Begrundelse

For at undgå at regulerende myndigheder, der ikke er direkte berørte af beslutninger 
vedrørende en enkelt region, er nødt til at sætte sig ind i detaljerne i disse spørgsmål for at 
vide, hvad de stemmer om, ville det være nyttigt at begrænse beslutningstagningen til de 
myndigheder, der rent faktisk er involveret, og give de øvrige medlemsstater mulighed for at 
afgive en rådgivende stemme og nedlægge veto, så der sikres sammenhæng på 
fællesskabsplan.

Ændringsforslag 132
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Agenturet overvåger udviklingen på 
gas- og elmarkederne, især vedvarende 
energikilders adgang til nettet, ved at sikre 
en positiv benchmarking af de nationale 
karakteristika i forbindelse med adgangen 
og ved at gøre det lettere at overtage 
denne praksis i andre medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre en reel og positiv benchmarking af 
vedvarende energikilders adgang i henhold til national praksis og nationale karakteristika og 
gøre det lettere også at udbrede denne positive praksis til andre medlemsstater.

Ændringsforslag 133
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Andre opgaver
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1. Agenturet kan indrømme undtagelser i 
henhold til artikel 7, stk. 4, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1228/2003. Agenturet 
kan ligeledes indrømme undtagelser i 
henhold til artikel 22, stk. 3, litra a), i 
direktiv 2003/55/EF, hvor det drejer sig 
om infrastruktur beliggende på mere end 
én medlemsstats område. 
2. Agenturet indstiller en uafhængig 
systemoperatør i overensstemmelse med 
artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/54/EF og 
artikel 9, stk. 4, i direktiv 2003/55/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 134
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet kan indrømme undtagelser i 
henhold til artikel 7, stk. 4, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1228/2003. Agenturet
kan ligeledes indrømme undtagelser i 
henhold til artikel 22, stk. 3, litra a), i 
direktiv 2003/55/EF, hvor det drejer sig om 
infrastruktur beliggende på mere end én 
medlemsstats område. 

1. Agenturet kan indrømme undtagelser i 
henhold til artikel 7, stk. 4, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1228/2003. 
Medlemsstaternes regulerende 
myndigheder kan efter indbyrdes høring 
og godkendelse fra Kommissionen 
ligeledes indrømme undtagelser i henhold 
til artikel 22, stk. 3, litra a), i direktiv 
2003/55/EF, hvor det drejer sig om 
infrastruktur beliggende på mere end én 
medlemsstats område.

Or. en

Begrundelse

Alle undtagelsesanmodninger i forbindelse med nye gasinfrastrukturer bør først behandles af 
de regulerende myndigheder i de pågældende medlemsstater med henblik på at lette og 
strømline opførelsen af nye infrastrukturer og derefter forelægges til godkendelse af 
Kommissionen, der, som traktaternes vogter, er den bedste garant for EU's interesser.
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Ændringsforslag 135
Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet fremmer bestræbelserne på 
at give retningslinjerne for 
transeuropæiske net på energiområdet 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 1364/2006/EF 
praktisk form. 
Især tager agenturet disse retningslinjer i 
betragtning, når det godkender den 10-
årige investeringsplan, der er nævnt i 
artikel 6, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 136
Lena Ek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Under udførelsen af de fastlagte 
opgaver hører agenturet de berørte 
markedsdeltagere.

Or. en
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Ændringsforslag 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Tidsfrist for beslutninger vedrørende 

undtagelser
Træffer agenturet ikke en beslutning 
vedrørende spørgsmål, hvor agenturet i 
henhold til artikel 8 i denne forordning 
har bindende beføjelser, inden for en frist 
på højst tre måneder regnet fra datoen fra 
anmodningen fra de interesserede parter, 
træffes beslutningen af Kommissionen. 

Or. en

Begrundelse

For at undgå institutionel lammelse inden for agenturet indføres der en standardmekanisme, 
hvor den endelige afgørelse overgår til Kommissionen, hvis agenturet er meget forsinket med 
hensyn til at træffe beslutninger vedrørende undtagelser.

Ændringsforslag 138
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Overvågning og rapportering vedrørende 

energisektoren
1. Agenturet overvåger udviklingen på 
gas- og elmarkederne, særligt 
detailpriserne for gas og el og 
overholdelsen af forbrugerrettighederne 
som fastsat i direktiv 2003/55/EF og 
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direktiv 2003/54/EF.
2. Agenturet offentliggør en årsrapport 
om udviklingen på gas- og elmarkederne 
og om forbrugeranliggender. I disse 
rapporter redegøres der for eventuelle 
tilbageværende hindringer for, at det 
indre marked for el og gas kan fungere 
gnidningsløst, og desuden for sårbare 
forbrugeres behov.
3. I forbindelse med årsrapporten kan 
agenturet fremsende en udtalelse til 
Europa-Parlamentet og Kommissionen 
om de foranstaltninger, som eventuelt vil 
blive truffet for at fjerne eventuelle 
hindringer og for at forbedre situationen 
for sårbare forbrugere, som omtalt i stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 139
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
1. I forbindelse med offentliggørelsen af 
sin årsrapport fastslår agenturet EU's 
lagerbehov, både hvad angår 
konjunkturer og sikkerhed, og opstiller 
retningslinjer for investering i produktion  
og transportinfrastrukturer.
2. Agenturet koordinerer på EU-plan de 
nationale mekanismer til forvaltning af 
energikriser.
3. Agenturet koordinerer udvekslinger 
mellem EU- operatører og operatørerne 
fra tredjelande.

Or. fr
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Begrundelse

Supplering af ordførerens ændringsforslag 18.

Agenturet skal overvåge det europæiske energimarked og den europæiske energipolitik.

Koordinering af kriseforvaltning og udvekslinger med tredjelande er også af stor betydning 
for en bedre drift af markedet.

Ændringsforslag 140
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Tilsyn, håndhævelse og sanktioner

1. Agenturet kan efter samråd med 
Kommissionen pålægge 
transmissionssystemoperatører, der ikke 
efterkommer deres respektive forpligtelser 
efter artikel 7 eller udlader at fremsende 
oplysninger, agenturet har anmodet om 
med henblik på at varetage sine opgaver, 
økonomiske sanktioner. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.
2. De nationale energimyndigheder er i 
samarbejde med agenturet ansvarlige for 
kontrollen med, om 
transmissionssystemoperatørerne 
overholder deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning.
3. Hvis der pålægges sanktioner i henhold 
til denne artikel, offentliggør agenturet 
navnene på de pågældende 
transmissionssystemoperatører og 
begrundelsen for sanktioner i form af 
bøder, der er pålagt.

Or. en
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Begrundelse

Agenturet bør råde over effektive håndhævelsesmekanismer, så det kan varetage sine opgaver 
effektivt.

Ændringsforslag 141
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.
2. Bestyrelsen vælger en formand og en 
næstformand blandt sine medlemmer. 
Næstformanden erstatter formanden, når 
denne er forhindret i at udføre sit hverv. 
Formandens og næstformandens 
mandatperiode er to og et halvt år og kan 
fornyes. Formandens og næstformandens 
mandatperiode udløber under alle 
omstændigheder, når deres medlemskab 
af bestyrelsen ophører.
3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Agenturets direktør 
deltager i drøftelserne, medmindre 
bestyrelsen beslutter andet. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst to 
gange om året. Bestyrelsen mødes 
desuden på initiativ af formanden eller på 
anmodning af Kommissionen eller af 
mindst en tredjedel af 
bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan 
indbyde personer med potentielt relevante 
synspunkter til at overvære 
bestyrelsesmøderne som observatør. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 



AM\716143DA.doc 71/93 PE404.596v01-00

DA

rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
agenturet.
4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.
5. Hvert medlem har én stemme. De 
nærmere afstemningsregler, særlig 
reglerne for, hvornår et medlem kan 
handle på vegne af et andet medlem, samt 
i givet fald også reglerne for, hvornår 
bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
fastsættes i forretningsordenen.

Or. fr

Ændringsforslag 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Bestyrelsen består af tre medlemmer. Et
medlem udpeges af Kommissionen, et af 
Rådet og et af Europa-Parlamentet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

Or. en

Begrundelse

For at kunne arbejde effektivt skal bestyrelsen bestå af fem medlemmer: et for hver af EU-
institutionerne. På den måde undgås overdrevent bureaukrati, samtidig med at det sikres, at 
de tre EU-institutioner har samme beslutningsbeføjelser.
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Ændringsforslag 143
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Bestyrelsen består af fire medlemmer. 
To medlemmer udpeges af Kommissionen, 
og to af Rådet. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år og kan fornyes én 
gang.

Or. en

Begrundelse

Agenturets samlede størrelse er relativt beskeden (40-50 ansatte med et budget på 7 mio. 
EUR ifølge Kommissionens overslag). Af hensyn til effektiviteten og for at undgå 
omkostninger og overdrevent bureaukrati anses det for passende at nedskære antallet af 
medlemmer af bestyrelsen til fire. Da de opgaver, der overdrages bestyrelsen, er uddelegeret 
fra EU's eksekutive funktion, bør Rådet og Kommissionen udnævne det samme antal 
medlemmer (to hver).

Ændringsforslag 144
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Bestyrelsen består af seks medlemmer 
fra forskellige medlemsstater. To
medlemmer udpeges af Kommissionen, to
af Rådet og to af Europa-Parlamentet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang efter 
samtykke fra Kommissionen, Rådet og 
Europa-Parlamentet. Før udnævnelsen 
kan de personer, der foreslås som 
medlemmer af bestyrelsen, opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og
besvare spørgsmål fra 
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udvalgsmedlemmerne.

Or. ro

Begrundelse

Agenturets bestyrelse bør bestå af et antal medlemmer, der er passende for gennemførelsen af 
dens opgaver og funktioner i henhold til forordningen. Seks medlemmer arbejder mere 
effektivt end tolv. De seks medlemmer bør være fra forskellige medlemsstater for at sikre en 
afbalanceret repræsentation af medlemsstater og størst mulig gennemsigtighed. Antallet af 
bestyrelsesmedlemmer bør være direkte proportionalt med personaletallet, og man må gøre 
alt for at undgå uberettigede indhug i agenturets budget.

Ændringsforslag 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Bestyrelsen består af fem medlemmer.
To medlemmer udpeges af Kommissionen, 
to af Rådet og et af Europa-Parlamentet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

Or. en

Begrundelse

Agenturets samlede størrelse er relativt beskeden. Af hensyn til effektiviteten og for at undgå 
omkostninger og overdrevent bureaukrati anses det for passende at nedskære antallet af 
medlemmer af bestyrelsen til fem.

Ændringsforslag 146
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

og alle medlemsstater skal være 
repræsenteret efter en rotationsordning. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

Or. en

Ændringsforslag 147
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Hvert medlem har en suppleant. Tre 
medlemmer og deres suppleanter udpeges 
af Kommissionen og ni medlemmer og 
deres suppleanter af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang.

Or. en

Begrundelse

Punkt 1. Hvis det anses for hensigtsmæssigt på trods af arten af bestyrelsens opgaver, kan det 
i en betragtning anføres, at Rådet ved udnævnelsen af medlemmer til bestyrelsen bør tilstræbe 
at sikre en afvejet deltagelse for medlemsstaterne, eventuelt gennem en rotationsordning.

Ændringsforslag 148
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer. 
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet. 

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

Mandatperioden er fem år.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemmerne af bestyrelsen skal 
være uafhængige af nationale regeringer.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal være så uafhængigt som muligt.

Ændringsforslag 150
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Agenturets direktør 
deltager i drøftelserne, medmindre 
bestyrelsen beslutter andet. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst to gange 
om året. Bestyrelsen mødes desuden på 
initiativ af formanden eller på anmodning 
af Kommissionen eller af mindst en 
tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne. 

3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Formanden for 
repræsentantskabet eller en af det udpeget 
person fra repræsentantskabet og 
agenturets direktør deltager i drøftelserne 
uden stemmeret. Der afholdes ordinære 
bestyrelsesmøder mindst to gange om året. 
Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af 
formanden eller på anmodning af 
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Bestyrelsen kan indbyde personer med 
potentielt relevante synspunkter til at 
overvære bestyrelsesmøderne som 
observatør. Bestyrelsesmedlemmerne kan, 
såfremt forretningsordenen tillader det, 
bistås af rådgivere og eksperter. 
Bestyrelsens sekretariatsfunktioner 
varetages af agenturet.

Kommissionen eller af mindst en tredjedel 
af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen 
kan indbyde personer med potentielt 
relevante synspunkter til at overvære 
bestyrelsesmøderne som observatør. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 
rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
agenturet.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet vil i høj grad blive påvirket af bestyrelsens beslutninger, og derfor bør 
formanden for repræsentantskabet eller en af det udpeget person fra repræsentantskabet 
deltager i drøftelserne som observatører.

Ændringsforslag 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet vil i høj grad blive påvirket af bestyrelsens beslutninger, og derfor bør 
formanden for repræsentantskabet eller en af det udpeget person fra repræsentantskabet 
deltager i drøftelserne som observatører.

Ændringsforslag 152
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.
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Ændringsforslag 153
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 154
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemmerne af bestyrelsen skal 
være uafhængige af nationale regeringer.

Or. en
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Begrundelse

Agenturet skal være så uafhængigt som muligt. Da medlemmerne af bestyrelsen udpeges af 
hhv. Rådet og Kommissionen, må de gerne modtage instrukser fra disse institutioner, men 
ikke fra nogen medlemsstat.

Ændringsforslag 155
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemmerne af bestyrelsen skal 
være uafhængige af nationale regeringer.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal være så uafhængigt som muligt. Da medlemmerne af bestyrelsen udpeges af 
hhv. Rådet og Kommissionen, må de gerne modtage instrukser fra disse institutioner, men 
ikke fra nogen medlemsstat.

Ændringsforslag 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et kvalificeret flertal.

Or. en

Begrundelse

På grund af bestyrelsens rolle som ansvarlig for alle administrative og budgetmæssige 
anliggender er et system med kvalificeret flertal mere passende for beslutninger i tilknytning 
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hertil i stedet for et afstemningssystem med et flertal på to tredjedele.

Ændringsforslag 157
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemmerne af bestyrelsen skal 
være uafhængige af nationale og 
regionale regeringer.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal være så uafhængigt som muligt. Da medlemmerne af bestyrelsen udpeges af 
hhv. Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, må de gerne modtage instrukser fra disse 
institutioner, men ikke fra nogen medlemsstat.
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Ændringsforslag 159
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 160
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Et medlem af bestyrelsen kan ikke 
være medlem af repræsentantskabet.

Or. en
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Ændringsforslag 161
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemmerne af bestyrelsen forpligter 
sig til at handle uafhængigt og ud fra 
almene samfundshensyn. De afgiver med 
henblik herpå en loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de enten 
anfører, at de ikke har nogen interesser, 
der berører deres uafhængighed, eller at 
de har visse direkte eller indirekte 
interesser, der kan anses for at berøre 
deres uafhængighed. Disse erklæringer, 
der skal være skriftlige, offentliggøres og 
afgives hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 162
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Bestyrelsens opgaver 

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

Or. fr
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Ændringsforslag 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør stemme om udnævnelsen af direktøren. Det er ikke bestyrelsens 
opgave at udnævne direktøren.

Ændringsforslag 164
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger, bør 
repræsentantskabet have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren. Se 
begrundelsen for ændringsforslaget til stk. 7. Formålet er også at styrke repræsentantskabets 
uafhængighed.
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Ændringsforslag 165
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger, bør 
repræsentantskabet have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren. Se 
begrundelsen for ændringsforslaget til stk. 7. Formålet er også at styrke repræsentantskabets 
uafhængighed.

Ændringsforslag 166
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Formålet er at styrke repræsentantskabets beføjelser.
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Ændringsforslag 167
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren, 
da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger.

Ændringsforslag 168
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren, 
da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger. Det 
samme gælder for ændringen til artikel 10, stk. 7.
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Ændringsforslag 169
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren, 
da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger.

Ændringsforslag 170
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Bestyrelsen udnævner direktøren efter 
samråd med repræsentantskabet og efter i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, at 
have opnået dets samtykke i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 171
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 11, stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabets sammensætning fremgår klart af artikel 11, stk. 1. Repræsentantskabet 
består af cheferne for de nationale energimyndigheder, jf. direktiv 2003/54/EF og direktiv 
2003/55/EF. Der er derfor ikke nogen grund til at indføre en særskilt proces for dets 
udnævnelse ved bestyrelsen, da dette ville komplicere processen.

Ændringsforslag 172
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 11, stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabets sammensætning fremgår klart af artikel 11,1, stk. 1, (som ændret). 
Repræsentantskabet består af cheferne for de nationale energimyndigheder, jf. direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF. Der er derfor ikke nogen grund til at indføre en særskilt 
proces for dets udnævnelse ved bestyrelsen, da dette ville komplicere processen.
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Ændringsforslag 173
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. september hvert år 
vedtager bestyrelsen efter samråd med 
Kommissionen og efter 
repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, 
agenturets arbejdsprogram for det følgende 
år og fremsender det til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure.

4. Senest den 30. september hvert år 
vedtager bestyrelsen efter samråd med 
Kommissionen og efter 
repræsentantskabets godkendelse i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, 
agenturets arbejdsprogram for det følgende 
år og fremsender det til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
Arbejdsprogrammet vedtages med 
forbehold af den årlige budgetprocedure og 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 174
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter samråd med Kommissionen træffer 
bestyrelsen beslutning om, hvorvidt den 
skal acceptere testamentariske gaver eller 
donationer eller tilskud fra andre 
fællesskabskilder.

6. Efter samråd med Kommissionen træffer 
bestyrelsen beslutning om, hvorvidt den 
skal acceptere testamentariske gaver eller 
donationer eller tilskud fra andre 
fællesskabskilder eller andre frivillige 
bidrag fra medlemsstaterne eller fra deres 
regulerende myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 175
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren.

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren i samråd med 
repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren, 
da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger.

Ændringsforslag 176
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren.

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren i samråd med 
repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren, 
da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger.
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Ændringsforslag 177
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren.

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren i samråd med 
repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rådgivende rolle i forbindelse med den 
disciplinære procedure i forhold til direktøren, da direktøren forvalter agenturet og affatter 
udtalelser, henstillinger og beslutninger.

Ændringsforslag 178
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren.

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren efter samråd 
med repræsentantskabet.

Or. de

Begrundelse

Da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger, bør 
repræsentantskabet have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren. Det 
gælder også for ændringsforslaget til stk. 1.
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Ændringsforslag 179
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren.

7. Bestyrelsen udøver disciplinær 
myndighed over direktøren efter samråd 
med repræsentantskabet.

Or. de

Begrundelse

Da direktøren forvalter agenturet og affatter udtalelser, henstillinger og beslutninger, bør 
repræsentantskabet have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren. Det 
gælder også for ændringsforslaget til stk. 1.

Ændringsforslag 180
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Bestyrelsen vedtager den i artikel 14, 
stk. 8, omhandlede årsrapport om 
agenturets virksomhed og planer og 
fremsender den senest den 15. juni til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Revisionsretten. Rapporten omfatter en af 
repræsentantskabet godkendt særlig 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed det pågældende år.

10. Bestyrelsen vedtager den i artikel 14, 
stk. 8, omhandlede årsrapport om 
agenturets virksomhed og planer og om 
udviklingen på gas- og elmarkederne, som 
også omfatter forbrugeranliggender, og 
redegør heri for eventuelle 
tilbageværende hindringer for den fulde 
gennemførelse af det indre marked for el 
og gas. Agenturet fremsender rapporten
senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Revisionsretten. Rapporten omfatter en af 
repræsentantskabet godkendt særlig 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed det pågældende år.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at agenturet ud over det direkte administrative og regulerende ansvar 
følger udviklingen og hindringerne på markederne for el og gas. Forbrugeraspekterne bør 
fremgå behørigt af denne rapport.

Ændringsforslag 181
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Bestyrelsen vedtager den i artikel 14, 
stk. 8, omhandlede årsrapport om 
agenturets virksomhed og planer og 
fremsender den senest den 15. juni til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Revisionsretten. Rapporten omfatter en af 
repræsentantskabet godkendt særlig 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed det pågældende år.

10. Bestyrelsen vedtager den i artikel 14, 
stk. 8, omhandlede årsrapport om 
agenturets virksomhed og planer og 
fremsender den senest den 15. juni til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Regionsudvalget og Revisionsretten.
Rapporten omfatter en af 
repræsentantskabet godkendt særlig 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed det pågældende år.

Or. lt

Begrundelse

Udvalget har rådgivende beføjelser lige som EØSU og har derfor krav på at modtage 
rapporter fra agenturet.
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