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Amendement 36
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De werkzaamheden die de ERGEG 
sinds haar oprichting heeft verricht, hebben 
een positieve bijdrage geleverd aan de 
interne markt voor elektriciteit en gas. 
Binnen de sector wordt echter algemeen 
onderkend dat de vrijwillige samenwerking 
tussen de nationale regelgevende instanties 
thans zou moeten plaatsvinden binnen een 
communautaire structuur met duidelijke 
bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid 
om in een aantal specifieke gevallen zelf 
een beslissing te nemen. Dit is ook 
voorgesteld door de ERGEG.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. lt

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 37
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(hierna "het netwerk" te noemen) worden 
opgericht.

(Dit amendement geldt voor de hele tekst. 
Indien het wordt aangenomen dient de 
wijziging op alle relevante plaatsen te 
worden doorgevoerd.)

Or. fr

Amendement 38
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) Het netwerk moet ervoor zorgen dat de 
regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 
Gemeenschapsniveau worden 
gecoördineerd en zo nodig aangevuld.

Or. fr

Amendement 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het agentschap moet ervoor zorgen dat 
de regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 

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

en 2003/55/EG op nationaal niveau 
verrichten, op Europees en regionaal 
niveau worden gecoördineerd en zo nodig 
aangevuld. Daartoe moeten zijn 
onafhankelijkheid, technische en 
regelgevende capaciteiten, transparantie en 
efficiëntie gewaarborgd zijn.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet worden beschouwd als een afvaardiging van de nationale regelgevende 
instanties en niet als een afvaardiging van de Commissie. Daarnaast moet het agentschap, om 
een regelgevingsleemte te voorkomen als nationale markten eenmaal integreren in de 
regionale markten, een mandaat hebben om de relevante nationale instanties te coördineren 
op het gebied van begeleiding, regelgeving en controle van regionale markten.

Amendement 40
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 41
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 42
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moet een kader worden geboden 
waarbinnen nationale regelgevende 
instanties kunnen samenwerken. Dit kader 
moet een uniforme toepassing van de 
internemarktwetgeving voor elektriciteit en 
gas in de gehele Gemeenschap bevorderen. 
In bepaalde zaken waarbij meer dan een 
lidstaat is betrokken, moet het agentschap 
de bevoegdheid krijgen om zelf een 

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

beslissing te nemen. Deze bevoegdheid 
moet gelden voor de regelgeving met 
betrekking tot de infrastructuur tussen ten 
minste twee lidstaten en voor vrijstellingen 
van de internemarktregelgeving voor 
nieuwe elektriciteitsinterconnectoren.

Or. en

Motivering

Een verzoek om vrijstelling voor nieuwe gasinfrastructuren moet eerst worden behandeld 
door regelgevende instanties van de betreffende lidstaten om de aanleg van belangrijke 
nieuwe infrastructuren te faciliteren en stroomlijnen, en vervolgens ter goedkeuring worden 
ingediend bij de Commissie, wat de beste waarborg vormt voor de Europese belangen
vanwege haar constitutieve missie als beschermer van de verdragen.

Amendement 43
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr
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Amendement 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Aangezien het agentschap overzicht 
heeft over de nationale regelgevende 
instanties, moet het een taak krijgen op het 
gebied van marktreglementeringskwesties.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet de belangrijkste speler zijn op het gebied van de uitbreiding en 
aanname van marktcodes.

Amendement 45
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. fr

Amendement 46
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Het agentschap moet ook niet-
bindende adviezen kunnen uitvaardigen om 
de uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden tussen regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.
Indien een nationale instantie het advies 
van het agentschap naast zich neerlegt, 
moet de betreffende nationale instantie 
daar publiekelijk een steekhoudende
rechtvaardiging voor geven. Het 
agentschap mag, zo het dit nodig acht, een 
nieuw, bindend, naar behoren 
gemotiveerd advies afgeven.

Or. it

Motivering

Het agentschap moet de bevoegdheid krijgen om niet-bindende adviezen uit te brengen om 
nationale instanties en marktdeelnemers te helpen deugdelijke werkwijzen te delen.

Amendement 47
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De structuur van het agentschap 
moet zijn afgestemd op de specifieke 
vereisten van de reglementering op 
energiegebied. Met name moet ten volle 
rekening worden gehouden met de 

Schrappen
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specifieke rol van de nationale 
regelgevende instanties en met hun 
onafhankelijkheid.

Or. fr

Amendement 48
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. lt

Motivering

Er moet niet alleen rekening worden gehouden met de onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties, maar deze moeten ook worden gewaarborgd met de vaststelling en 
daaropvolgende tenuitvoerlegging van de bepalingen van het derde energiepakket.

Amendement 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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stellen en de directeur te benoemen.

Or. en

Motivering

De rol en de bevoegdheden van de raad van bestuur moeten nog nader worden vastgesteld. 
Een dergelijke overweging loopt derhalve op de zaken vooruit en moet worden geschrapt.

Amendement 50
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 51
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 52
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 53
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

In dit document is bepaald dat het agentschap besluiten neemt van algemene aard en niveau. 
Technische vertaalfout in het Litouws.

Amendement 54
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie dient binnen vier 
jaar na de feitelijke instelling van het 
agentschap, en daarna elke vijf jaar, aan 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag te overleggen over de door het 
agentschap uitgevoerde taken en de 
behaalde resultaten, vergezeld van 
passende verbeteringsvoorstellen ten 
aanzien van het functioneren van het 
agentschap.

Or. en

Amendement 55
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting Oprichting van een netwerk van 
energieregelgevers

Er wordt een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers, 
hierna "het agentschap" te noemen, 
opgericht om de regelgevingstaken die de 
in artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG 
en artikel 24 bis van Richtlijn 2003/55/EG 

Er wordt een netwerk voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers, 
hierna "het netwerk" te noemen, opgericht.



PE404.596v01-00 14/98 AM\716143NL.doc

NL

bedoelde regelgevende instanties op 
nationaal niveau vervullen, op 
Gemeenschapsniveau aan te vullen en 
hun activiteiten zo nodig te coördineren.

Or. fr

Amendement 56
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Maakt duidelijk dat het agentschap moet optreden wanneer er waarschijnlijk sprake zal zijn 
van een hiaat in de regelgeving als gevolg van grensoverschrijdende activiteit.
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Amendement 57
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Schrappen
Rechtsvorm en zetel

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

Or. fr

Amendement 58
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Het agentschap mag geen goederen verwerven.

Amendement 59
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Potsdam, gelegen in het Brandenburger land met zijn grootschalige energie-industrie, is,
onder andere gezien de goede vervoersverbindingen voor de leden van het agentschap, een 
ideale locatie. 

Amendement 60
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Motivering

De zetels van de Europese agentschappen en van EU-instellingen in het algemeen moeten 
gelijkelijk worden verdeeld over de lidstaten. Boekarest is de hoofdstad van Roemenië en een 
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hoogontwikkelde stad, met een infrastructuur die voldoet aan de Europese standaard en twee 
internationale luchthavens. De vluchttijd vanuit willekeurig welke Europese hoofdstad is 
maximaal vier uur (vanuit Brussel is het 2 uur en 45 minuten). De Roemeense president en de 
regering staan positief tegenover het idee het agentschap in Boekarest te huisvesten. 

Amendement 61
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
Samenstelling

Het agentschap bestaat uit:
1. een raad van bestuur, die de in artikel 
10 vermelde taken vervult;

2. een raad van regelgevers, die de in 
artikel 12 vermelde taken vervult;
3. een directeur, die de in artikel 14 
vermelde taken vervult;
4. een raad van beroep, die de in artikel 
16 vermelde taken vervult.

Or. fr

Amendement 62
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) een permanente groep van 
marktdeelnemers, die is belast met de 
verantwoordelijkheden die zijn 
uiteengezet in artikel 14 bis.

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij artikel14 bis (nieuw).

Amendement 63
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) een permanente groep van 
consumenten, die is belast met de 
verantwoordelijkheden die zijn 
uiteengezet in artikel 14 ter.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 14 ter (nieuw).

Amendement 64
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan: Het agentschap zal:
5. advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

5. advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

6. advies uitbrengen aan regelgevende 
instanties;

6. advies uitbrengen aan regelgevende 
instanties;

7. advies uitbrengen aan en aanbevelingen 
richten tot de Commissie;

7. advies uitbrengen aan en aanbevelingen 
richten tot de Commissie;

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

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

Or. en
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Motivering

Het agentschap moet ook waar het zijn taken ten aanzien van de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders betreft bindende besluiten kunnen nemen met het oog op het 
vermijden van zelfregulering. 

Amendement 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan: Het agentschap zal:
5. advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

5. advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

6. advies uitbrengen aan regelgevende 
instanties;

6. advies uitbrengen aan regelgevende 
instanties;

7. advies uitbrengen aan en aanbevelingen 
richten tot de Commissie;

7. advies uitbrengen aan en aanbevelingen 
richten tot de Commissie;

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

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

Or. en

Motivering

Het agentschap moet ook waar het zijn taken ten aanzien van de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders betreft bindende besluiten kunnen nemen met het oog op het 
vermijden van zelfregulering. 

Amendement 66
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

5. Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie;
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Or. de

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 67
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Het agentschap moet ook waar het zijn taken ten aanzien van de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders betreft, bindende besluiten kunnen nemen met het oog op het 
vermijden van zelfregulering door transmissiesysteembeheerders.

Amendement 68
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Het agentschap moet ook waar het zijn taken ten aanzien van de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders betreft, bindende besluiten kunnen nemen met het oog op het 
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vermijden van zelfregulering door transmissiesysteembeheerders. 

Amendement 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) de respectieve nationale 
regelgevende instanties coördineren die 
zich bezighouden met regionale 
elektriciteits- of gasmarkten.

Or. en

Motivering

Om een regelgevingsleemte te voorkomen als nationale markten eenmaal integreren in de 
regionale markten, moet het agentschap een mandaat hebben om de relevante nationale 
instanties te coördineren op het gebied van begeleiding, regelgeving en controle van 
regionale markten.

Amendement 70
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) adviezen afgeven inzake de 
technische codes die zijn opgesteld door 
de samenwerkende 
transmissiesysteembeheerders.

Or. ro
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Motivering

Het agentschap moet de technische codes die zijn opgesteld door de samenwerkende 
transmissiesysteembeheerders verifiëren, doorgronden en goedkeuren en naderhand de 
naleving ervan controleren.

Amendement 71
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) certificeringsbesluiten van 
nationale regelgevende instanties herzien;

Or. lt

Amendement 72
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) samen met de Commissie de 
interregionale samenwerking tussen 
energiemarkten bevorderen en 
verantwoordelijkheid dragen voor hun 
integratie in de Europese interne 
energiemarkt;

Or. lt
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Amendement 73
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) goedkeuring hechten aan de 
onafhankelijke systeembeheerders die 
door de lidstaten zijn aangewezen 
krachtens artikel 10, lid 1, van Richtlijn 
2003/54/EG (zoals gewijzigd door
COM(2007)0528).

Or. lt

Amendement 74
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap mag op verzoek van de 
Commissie of op eigen initiatief aan de 
Commissie advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die verband houden met 

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

Or. de

Motivering

Bevordert de samenwerking tussen het agentschap en het Europees Parlement.

Amendement 76
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Raadpleging

Het agentschap raadpleegt op grote 
schaal, in een vroeg stadium en op open 
en transparante wijze marktdeelnemers, 
consumenten en eindgebruikers, in het 
bijzonder over zijn taken ten opzichte van 
transmissiesysteembeheerders.

Or. en

Motivering

Openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door ERGEG. Het 
agentschap moet deze taak op zich nemen aangezien het reeds beschikt over nauwkeurig 
omschreven regels voor en ervaring met openbare raadplegingen. Bovendien behartigt het 
agentschap de belangen van alle marktdeelnemers, terwijl transmissiesysteembeheerders 
mogelijk een geïnteresseerde partij zijn.
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Amendement 77
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Raadpleging

Het agentschap raadpleegt op grote 
schaal, in een vroeg stadium en op open 
en transparante wijze marktdeelnemers, 
consumenten en eindgebruikers, in het 
bijzonder over zijn taken ten opzichte van 
transmissiesysteembeheerders.

Or. en

Motivering

Openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door ERGEG. Het 
agentschap moet deze taak op zich nemen aangezien het reeds beschikt over nauwkeurig 
omschreven regels voor en ervaring met openbare raadplegingen. Bovendien behartigt het 
agentschap de belangen van alle marktdeelnemers, terwijl transmissiesysteembeheerders 
mogelijk een geïnteresseerde partij zijn.

Amendement 78
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Raadpleging

Het agentschap raadpleegt op grote
schaal, in een vroeg stadium en op open 
en transparante wijze marktdeelnemers, 
consumenten en eindgebruikers, in het 
bijzonder over zijn taken ten opzichte van 
transmissiesysteembeheerders.
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Or. en

Motivering

Openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door ERGEG. Het 
agentschap moet deze taak op zich nemen aangezien het reeds beschikt over nauwkeurig 
omschreven regels voor en ervaring met openbare raadplegingen. Bovendien behartigt het 
agentschap de belangen van alle marktdeelnemers, terwijl transmissiesysteembeheerders 
mogelijk een geïnteresseerde partij zijn.

Amendement 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Raadpleging

Het agentschap raadpleegt op grote 
schaal, in een vroeg stadium en op open 
en transparante wijze marktdeelnemers, 
consumenten en eindgebruikers, in het 
bijzonder over zijn taken ten opzichte van 
transmissiesysteembeheerders.

Or. en

Motivering

Openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door ERGEG. Het 
agentschap moet deze taak op zich nemen aangezien het reeds beschikt over nauwkeurig 
omschreven regels voor en ervaring met openbare raadplegingen.
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Amendement 80
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Raadpleging van marktdeelnemers en 

consumenten
Bij de uitvoering van zijn taken
raadpleegt het agentschap op grote 
schaal, in een vroeg stadium en op open 
en transparante wijze marktdeelnemers, 
consumenten en eindgebruikers, in het 
bijzonder over zijn taken ten opzichte van 
transmissiesysteembeheerders.

Or. de

Motivering

Openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door ERGEG. Het 
agentschap moet deze taak op zich nemen aangezien het reeds beschikt over nauwkeurig 
omschreven regels voor en ervaring met openbare raadplegingen. Verder behartigt het 
agentschap de belangen van alle marktdeelnemers, terwijl transmissiesysteembeheerders zelf 
mogelijk een geïnteresseerde partij zijn.

Amendement 81
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Raadpleging van marktdeelnemers en 

consumenten
Bij de uitvoering van zijn taken 
raadpleegt het agentschap op grote 
schaal, in een vroeg stadium en op open 
en transparante wijze marktdeelnemers, 
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consumenten en eindgebruikers, in het 
bijzonder over zijn taken ten opzichte van 
transmissiesysteembeheerders.

Or. de

Motivering

Openbare raadplegingen op EU-niveau worden momenteel gehouden door ERGEG. Het 
agentschap moet deze taak op zich nemen aangezien het reeds beschikt over nauwkeurig 
omschreven regels voor en ervaring met openbare raadplegingen. Verder behartigt het 
agentschap de belangen van alle marktdeelnemers, terwijl transmissiesysteembeheerders zelf 
mogelijk een geïnteresseerde partij zijn.

Amendement 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Ontwikkeling van richtlijnen

1. Het agentschap stelt binnen zes 
maanden ontwerprichtsnoeren op voor 
het vaststellen van elementaire, heldere en 
objectieve principes voor de harmonisatie 
van de markt- en technische regels.
2. Bij het opstellen van deze regels 
raadpleegt het agentschap op grote schaal 
en op open en transparante wijze alle 
relevante belanghebbenden en houdt hen 
op de hoogte.
3. Het agentschap rondt de 
ontwerprichtsnoeren af en neemt deze aan 
op basis van de raadpleging. Het maakt 
alle ontvangen opmerkingen openbaar en 
zet uiteen hoe deze in aanmerking zijn 
genomen in de uiteindelijke 
ontwerprichtsnoeren of waarom ze zijn 
verworpen.
4. Het agentschap mag, op eigen initiatief 
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of op verzoek van het Europees Parlement 
of de Commissie, dezelfde procedure 
initiëren voor de herziening van de 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

De richtlijnen moeten worden ontwikkeld en aangenomen naar aanleiding van een 
uitgebreide raadplegingsprocedure met het oog op de vaststelling van elementaire principes 
voor de harmonisatie van de regels. Alleen als er deugdelijke richtsnoeren zijn aangenomen 
kunnen op juiste wijze codes worden ontwikkeld. De rol van het Europees Parlement wordt 
versterkt doordat het de mogelijkheid heeft de herziening van deze richtsnoeren te initiëren.

Amendement 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Ontwikkeling van marktcodes

1. Na aanname van de richtsnoeren 
overeenkomstig artikel 5 bis ontwikkelt 
het agentschap binnen zes maanden 
ontwerpmarktcodes, in volledige 
overeenstemming met de principes uit de 
richtsnoeren.
2. Bij het opstellen van deze codes 
raadpleegt het agentschap, op grote 
schaal en op open en transparante wijze, 
alle relevante belanghebbenden en houdt 
hen op de hoogte. 
3. Op basis van de raadpleging rondt het 
agentschap de ontwerpmarktcodes af en 
neemt deze aan. Het maakt alle ontvangen 
opmerkingen openbaar en zet uiteen hoe 
deze in aanmerking zijn genomen in de 
uiteindelijke ontwerpmarktcodes of
waarom ze zijn verworpen.
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4. Het agentschap mag, op eigen initiatief 
of op verzoek van het Europees Parlement 
of de Commissie, dezelfde procedure 
initiëren voor de herziening van de 
bestaande codes.

Or. en

Motivering

De marktcodes moeten worden ontwikkeld en aangenomen na afloop van een uitgebreide 
raadpleging. De rol van het Europees Parlement wordt versterkt doordat het de mogelijkheid 
heeft de herziening van deze codes te initiëren.

Amendement 84
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het agentschap keurt het tienjarige 
investeringsplan van de Europese
netwerken van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en gas goed, waarnaar wordt 
verwezen in artikel 2 quater van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en in
artikel 2 quater van Verordening (EG) nr.
1775/2005, en waarborgt daarbij de 
afwezigheid van discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en de
efficiënte en veilige werking van de markt.

Or. en

Motivering

Het tienjarige investeringsplan moet worden goedgekeurd door het agentschap. 
Zelfregulering op EU-niveau dient te worden vermeden. De nationale regelgevende instantie 
heeft de taak de investeringsplannen van de transmissiesysteembeheerders goed te keuren. 
Derhalve moet het agentschap op EU-niveau het tienjarige investeringsplan voor de gehele 
EU goedkeuren. Investeerders hebben behoefte aan een helder en voorspelbaar regelgevend 
kader.
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Amendement 86
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het agentschap keurt de codes en regels 
goed (met inbegrip van het tienjarige 
investeringsplan met de belemmeringen 
voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende netwerken die het 
gevolg zijn van uiteenlopende 
autorisatieprocedures en -praktijken) met 
het oog op de waarborging van de 
afwezigheid van discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte en veilige werking van de markt.

Or. xm

Motivering

Verduidelijkingen en toevoegingen in het licht van amendementen op de 
gasmarktverordening. 

Amendement 87
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Na raadpleging van alle 
belanghebbenden overeenkomstig artikel 
5 bis, stelt het agentschap strategische 
richtsnoeren op voor het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
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marktcodes en de ontwerp-versie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
tienjarige investeringsplan. 

1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 ten 
aanzien van de technische en marktcodes 
en de ontwerp-versie van het jaarlijkse 
werkprogramma en van het tienjarige 
investeringsplan op de in artikel 2 quater, 
lid 3 en lid 5 van Verordening (EG) 
1228/2003 en in artikel 2 quater, lid 3 en 
lid 5 van Verordening (EG) 1775/2005 
genoemde gebieden. Deze strategische 
richtsnoeren garanderen de afwezigheid 
van discriminatie, daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt. Zodra deze zijn opgesteld legt 
het agentschap de ontwerpversie van de 
strategische richtsnoeren ter goedkeuring 
voor aan de Commissie, die deze kan 
goedkeuren in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 
2 van Verordening (EG) 1228/2003 en 
artikel 14, lid 2 van Verordening (EG) 
1775/2005.

Or. en

Motivering

Aan het begin van het regelgevingsproces dient het agentschap de Commissie formeel advies 
te geven in de vorm van strategische richtsnoeren voor het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders, als grondslag voor het opstellen van de technische codes. Op 
basis van dit formele advies stellen wij voor dat een comitologieprocedure wordt ingesteld om 
‘bindende’ strategische richtsnoeren te leveren waarop toekomstige werkzaamheden zullen 
worden gebaseerd.

Amendement 88
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

belanghebbenden overeenkomstig artikel 
5 bis, stelt het agentschap strategische 
richtsnoeren op voor het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en voor het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 op de in 
artikel 2 quater, lid 3 en lid 5 van 
Verordening (EG) 1228/2003 en in artikel 
2 quater, lid 3 en lid 5 van Verordening 
(EG) 1775/2005 genoemde gebieden. Deze 
strategische richtsnoeren garanderen de 
afwezigheid van discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt. Zodra 
deze zijn opgesteld legt het agentschap de 
ontwerpversie van de strategische 
richtsnoeren ter goedkeuring voor aan de 
Commissie, die deze kan goedkeuren in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 
2 van Verordening (EG) 1228/2003 en 
artikel 14, lid 2 van Verordening (EG) 
1775/2005. 

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied en de diepgang van de voorgestelde technische codes en de beginselen 
op hoog niveau van het tienjarige investeringsplan die respectievelijk volgens artikel 2 sexies
van Verordening (EC) 1228/2003 en artikel 2 sexies van Verordening (EC) 1775/2005 door 
het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders moeten worden ontwikkeld, moeten 
vooraf worden vastgesteld. 
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Amendement 89
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Na raadpleging van alle 
belanghebbenden overeenkomstig artikel 
5 bis, stelt het agentschap strategische 
richtsnoeren op voor het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en voor het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 op de in 
artikel 2 quater, lid 3 en lid 5 van 
Verordening (EG) 1228/2003 en in artikel 
2 quater, lid 3 en lid 5 van Verordening 
(EG) 1775/2005 genoemde gebieden. Deze 
strategische richtsnoeren garanderen de 
afwezigheid van discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt. Zodra 
deze zijn opgesteld legt het agentschap de 
ontwerpversie van de strategische 
richtsnoeren ter goedkeuring voor aan de 
Commissie, die deze kan goedkeuren in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 
2 van Verordening (EG) 1228/2003 en 
artikel 14, lid 2 van Verordening (EG) 
1775/2005. 

Or. de

Motivering

Het toepassingsgebied en de diepgang van de voorgestelde technische codes en de algemene 
beginselen van het tienjarige investeringsplan, die respectievelijk volgens artikel 2 sexies van 
Verordening (EG) 1228/2003 en artikel 2 sexies van Verordening (EG) 1775/2005 door het 
Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders moeten worden ontwikkeld, moeten 
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vooraf worden vastgesteld en in het kader van een comitologieprocedure waarbij alle
instellingen betrokken zijn.

Amendement 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Na raadpleging van alle 
belanghebbenden stelt het agentschap
strategische richtsnoeren op voor het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en voor het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 2 
quinquies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 op de in 
artikel 2 quater, lid 3 en lid 5 van 
Verordening (EG) 1228/2003 en in artikel 
2 quater, lid 3 en lid 5 van Verordening 
(EG) 1775/2005 genoemde gebieden. Deze 
strategische richtsnoeren garanderen de 
afwezigheid van discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt. Zodra 
deze zijn opgesteld legt het agentschap de 
ontwerpversie van de strategische 
richtsnoeren ter goedkeuring voor aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet de bevoegdheid hebben om “strategische richtsnoeren” op te stellen na 
raadpleging van alle belanghebbenden.
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Amendement 91
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het agentschap verstrekt het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit en het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas, na raadpleging van de nationale 
autoriteiten aangaande de 
rechtsbevoegdheden, strategische 
richtsnoeren over de technische codes. In 
overeenstemming met deze richtsnoeren 
stellen de Europese netwerken van 
transmissiesysteembeheerders voor 
respectievelijk elektriciteit en gas een 
ontwerpversie van de technische codes op 
en bezorgen deze aan het agentschap ter 
goedkeuring.
Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
komen een ontwerpversie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
tienjarige investeringsplan overeen en 
dienen dit in bij het agentschap. 

Or. it

Motivering

De nationale autoriteiten dienen een adviserende rol te krijgen, gelet op de specifieke 
kenmerken van nationale grondgebieden. Bovendien dient het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit, als technisch orgaan, niet de marktregels op 
te stellen. De Commissie dient marktregels aan te nemen met inachtneming van het advies van 
de marktdeelnemers en het agentschap dient technische codes aan te nemen op basis van een 
ontwerpversie van het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit 
en het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas.
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Amendement 92
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 93
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Marktcodes
3 bis. Het agentschap legt de Commissie 
ter goedkeuring strategische richtsnoeren 
voor de marktcodes voor. Indien de 
Commissie haar goedkeuring verleent 
mag het agentschap de 
ontwerpmarktcodes opstellen.
Vervolgens raadpleegt het agentschap 
openlijk en transparant alle betrokken 
marktdeelnemers en het zal hen op de 
hoogte houden en volledig betrekken bij 
de opstelling van deze ontwerpversie. Op 
basis van deze raadpleging zal het 
agentschap de ontwerpmarktcodes 
opstellen en ter goedkeuring en 
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desbetreffend toezicht aan de Commissie 
bezorgen.

Or. it

Motivering

De nationale autoriteiten dienen een adviserende rol te krijgen, gelet op de specifieke 
kenmerken van nationale grondgebieden. Bovendien dient het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit, als technisch orgaan, niet de marktregels op 
te stellen. De Commissie dient marktregels aan te nemen met inachtneming van het advies van 
de marktdeelnemers en het agentschap dient technische codes aan te nemen op basis van een 
ontwerpversie van het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit 
en het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas.

Amendement 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De tienjarige investeringsplannen 
dienen bepalingen te bevatten voor de 
overschakeling op intelligente netwerken. 
Het agentschap en de nationale 
regelgevende instanties dienen duidelijke 
instructies te geven voor de vooruitgang 
van transmissiesysteembeheerders bij de 
ontwikkeling van intelligente netwerken. 
Daartoe dient een incrementeel tijdsplan 
te worden opgesteld om vervollediging te 
bereiken. 

Or. en

Motivering

De technologie van intelligente netwerken is een belangrijke ontwikkeling waarmee in het 
tienjarige investeringsplan naar behoren rekening moet worden gehouden.
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Amendement 95
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De tienjarige investeringsplannen 
dienen bepalingen te bevatten voor de 
overschakeling op intelligente netwerken. 
Het agentschap en de nationale 
regelgevende instanties dienen duidelijke 
instructies te geven voor de vooruitgang 
van transmissiesysteembeheerders bij de 
ontwikkeling van intelligente netwerken. 
Daartoe dient een incrementeel tijdsplan 
te worden opgesteld om vervollediging te 
bereiken. 

Or. en

Motivering

De technologie van intelligente netwerken is een belangrijke ontwikkeling waarmee in het 
tienjarige investeringsplan naar behoren rekening moet worden gehouden.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gelet op de door de Commissie 
opgestelde prioriteitenlijst, dient het 
agentschap op verzoek van de Commissie 
ontwerprichtlijnen te ontwikkelen die 
door de netwerken van 
transmissiesysteembeheerders moeten 
worden nageleefd bij de uitwerking van 
codes en andere taken zoals vastgesteld in 
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artikel 2 quater van Verordening (EG)
1228/2003 en artikel 2 quater van 
Verordening (EG)1775/2005. Tijdens het 
ontwerpen van bovengenoemde 
richtsnoeren zal het agentschap 
uitgebreid overleg plegen. Het agentschap 
dient de ontwerprichtsnoeren in bij de 
Commissie die ze zal voorleggen aan het 
in artikel 13, lid 1 genoemde comité voor 
definitieve goedkeuring in 
overeenstemming met de procedure 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 
2 van Verordening (EG) 1228/2003 en 13, 
lid 2 van Verordening (EG) 1775/2005. 
De netwerken van 
transmissiesysteembeheerders werken 
ontwerpcodes uit die voldoen aan de 
doelstellingen en criteria die zijn 
neergelegd in de richtsnoeren zoals 
goedgekeurd volgens bovengenoemde 
procedure. Het agentschap zal de door de 
netwerken van 
transmissiesysteembeheerders uitgewerkte 
ontwerpcodes voltooien en goedkeuren en 
is eveneens verantwoordelijk voor het 
toezicht op de tenuitvoerlegging ervan 
door de netwerken van 
transmissiesysteembeheerders.

Or. en

Motivering

Om de netwerken van transmissiesysteembeheerders te sturen in de ontwikkeling van codes en 
andere belangrijke taken dient de Commissie een mandaat te ontwikkelen waarin de 
doelstellingen en criteria zijn vastgelegd waaraan deze codes/taken moeten voldoen. Dit zal 
garanderen dat netwerken van transmissiesysteembeheerders de nadruk leggen op prioritaire 
kwesties die een echt competitieve EU-markt tot stand brengen. Het agentschap dient een 
leidende rol te spelen in de uitwerking van dit mandaat. Dit mandaat dient alleen technische 
kwesties te omvatten – terwijl codes betreffende de technische werking door de netwerken van 
transmissiesysteembeheerders moeten worden uitgewerkt.
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Amendement 97
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het agentschap adviseert de 
Commissie, op eigen initiatief of op 
verzoek van de Commissie, bij de 
uitwerking van strategische richtsnoeren 
voor de netwerken van 
transmissiesysteembeheerders, op basis 
waarvan codes en regels worden 
ontwikkeld (waaronder technische codes, 
gemeenschappelijke instrumenten voor de 
werking van de netwerken en 
onderzoeksplannen, een tienjarig 
investeringsplan inclusief elke drie 
maanden een overzicht van de 
adequaatheid van de opwekking), zoals 
voorzien in artikel 2 quater 1 (a) en (c) 
van Verordening (EG) 1228/2003 en 
artikel 2 quater 1 (a) en (c) van 
Verordening (EG) 1775/2005, inclusief, 
waar nodig, over het goedkeuren van 
bindende richtsnoeren. Het agentschap 
adviseert de Commissie, op eigen initiatief 
of op verzoek van de Commissie, bij het 
uitwerken van marktcodes, waaronder het 
goedkeuren van bindende richtsnoeren.

Or. en

Amendement 98
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Na raadpleging van alle 
belanghebbenden stelt het agentschap 
overeenkomstig artikel 5 bis strategische 
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richtsnoeren voor marktcodes op. Zodra 
deze zijn opgesteld legt het agentschap de 
ontwerpversie van de strategische 
richtsnoeren voor marktcodes ter 
goedkeuring voor aan de Commissie, die 
deze strategische richtsnoeren kan 
goedkeuren in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 
2 van Verordening (EG) 1228/2003 en 
artikel 14, lid 2 van Verordening (EG) 
1775/2005.

Or. en

Motivering

Daarnaast wordt er voorgesteld dat het agentschap ook strategische richtsnoeren voorbereidt 
voor de marktcodes, die vervolgens door het agentschap worden ontwikkeld in samenwerking 
met de meest geschikte belanghebbenden.

Amendement 99
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Na raadpleging van alle 
belanghebbenden stelt het agentschap 
overeenkomstig artikel 5 bis strategische 
richtsnoeren voor marktcodes op. Zodra 
deze zijn opgesteld legt het agentschap de 
ontwerpversie van de strategische 
richtsnoeren voor marktcodes ter 
goedkeuring voor aan de Commissie, die 
deze strategische richtsnoeren kan 
goedkeuren in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 
2 van Verordening (EG) 1228/2003 en 
artikel 14, lid 2 van Verordening (EG) 
1775/2005.
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Or. en

Motivering

Er wordt ook voorgesteld dat het agentschap strategische richtsnoeren opstelt voor de 
markcodes, die vervolgens worden ontwikkeld door het agentschap in samenwerking met de 
meest geschikte belanghebbenden.

Amendement 100
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Na raadpleging van alle 
belanghebbenden stelt het agentschap 
overeenkomstig artikel 5 bis strategische 
richtsnoeren voor marktcodes op. Zodra 
deze zijn opgesteld legt het agentschap de 
ontwerpversie van de strategische 
richtsnoeren voor marktcodes ter 
goedkeuring voor aan de Commissie, die 
deze strategische richtsnoeren kan 
goedkeuren in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 
2 van Verordening (EG) 1228/2003 en 
artikel 14, lid 2 van Verordening (EG) 
1775/2005.

Or. de

Motivering

At the beginning of the regulatory process, the Agency should send the Commission proposals 
in the form of Strategic Guidelines for the European Networks of Transmission System 
Operators (ENTSOs), on the basis of which the technical codes will be drawn up. We propose 
that, based on these proposals, a comitology process should be initiated leading to the issuing 
of 'binding' Strategic Guidelines, which will in turn become the basis for the future work of 
the ENTSOs. We further propose that the Agency should also prepare Strategic Guidelines for 
market codes and then develop these jointly with the most appropriate stakeholders.
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Amendement 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Na alle belanghebbenden te hebben 
geraadpleegd stelt het agentschap 
strategische richtsnoeren op voor 
marktcodes. Zodra deze gereed zijn legt 
het agentschap ze voor aan de Commissie, 
die deze strategische richtsnoeren kan 
goedkeuren.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet ook de bevoegdheid hebben om “strategische richtsnoeren” op te 
stellen voor marktcodes, na raadpleging van alle belanghebbenden.

Amendement 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Na goedkeuring van de richtsnoeren 
in overeenstemming met artikel 5 bis, zal 
het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders binnen zes 
maanden technische codes ontwerpen, 
zoals vastgelegd in artikel 2 quater van 
Verordening (EG) 1228/2003 en artikel 2 
quater van Verordening (EG) 1775/2005 
en daarbij de in de richtsnoeren 
neergelegde beginselen volledig naleven. 
Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders zal bij het 
ontwerpen van deze codes rekening 
houden met technische expertise van
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marktdeelnemers en hen op de hoogte 
houden.
Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders legt de 
ontwerpcodes voor aan het agentschap.
Het agentschap zal op openlijke en 
transparante wijze uitvoerig overleg 
plegen over de ontwerpcodes.
Op basis van de raadpleging zal het 
agentschap de ontwerpcodes voltooien en 
goedkeuren. Het zal alle ontvangen 
opmerkingen openbaar maken en 
uitleggen hoe deze in aanmerking zijn 
genomen in de definitieve ontwerpcodes 
of rechtvaardigen waarom ze zijn 
afgewezen.
Op eigen initiatief van het agentschap of 
op verzoek van het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders kunnen de 
bestaande codes worden herzien 
overeenkomstig de procedure die wordt 
beschreven in lid 2 hierboven.

Or. en

Motivering

De technische codes dienen door de Europese netwerken van transmissiesysteembeheerders 
worden ontwikkeld met volledige inachtneming van de goedgekeurde richtsnoeren. Het 
agentschap zal, na uitvoerige raadplegingen, deze codes voltooien en goedkeuren.

Amendement 103
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het agentschap geeft zijn 
goedkeuring aan de door de Europese 
netwerken van 
transmissiesysteembeheerders opgestelde 
documenten, zoals voorzien in artikel 2
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quater 1(a) – (f) van Verordening (EG) 
1228/2003 en in artikel 2 quater 1 (a) – (f) 
van Verordening (EG) 1775/2005.

Or. de

Motivering

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval. Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Amendement 104
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het agentschap geeft zijn 
goedkeuring aan de door de Europese 
netwerken van 
transmissiesysteembeheerders opgestelde 
documenten, zoals voorzien in artikel 2
quater 1(a) – (f) van Verordening (EG) 
1228/2003 en in artikel 2 quater 1 (a) – (f) 
van Verordening (EG) 1775/2005.

Or. de

Motivering

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval. Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
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prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Amendement 105
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het agentschap geeft zijn 
goedkeuring aan de door de Europese 
netwerken van 
transmissiesysteembeheerders opgestelde 
documenten, zoals voorzien in artikel 2 
quater 1(a) – (f) van Verordening (EG) 
1228/2003 en in artikel 2 quater 1 (a) – (f) 
van Verordening (EG) 1775/2005.

Or. en

Motivering

In het proces dat leidt tot de goedkeuring van de technische codes ontwerpen de Europese 
netwerken van transmissiesysteembeheerders de ontwerpversie van de technische codes op 
basis van de bindende strategische richtsnoeren die door het agentschap worden uitgewerkt. 
Het proces wordt voltooid door de formele goedkeuring van de technische codes door het 
agentschap. Een andere benadering op EU-niveau zou de creatie van een werkelijk 
competitieve EU-markt in gevaar brengen, omdat daarmee de transmissiesysteembeheerders 
de mogelijkheid zouden krijgen tot zelfregulering.

Amendement 106
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het agentschap geeft zijn 
goedkeuring aan de door de Europese 
netwerken van 
transmissiesysteembeheerders opgestelde 
documenten, zoals voorzien in artikel 2
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quater 1(a) – (f) van Verordening (EG) 
1228/2003 en in artikel 2 quater 1 (a) – (f) 
van Verordening (EG) 1775/2005.

Or. en

Motivering

In het proces dat leidt tot de goedkeuring van de technische codes ontwerpen de Europese 
netwerken van transmissiesysteembeheerders de ontwerpversie van de technische codes op 
basis van de bindende strategische richtsnoeren die door het agentschap worden uitgewerkt. 
Het proces wordt voltooid door de formele goedkeuring van de technische codes door het 
agentschap. Een andere benadering op EU-niveau zou de creatie van een werkelijk 
competitieve EU-markt in gevaar brengen, omdat daarmee de transmissiesysteembeheerders 
de mogelijkheid zouden krijgen tot zelfregulering. Hetzelfde proces geldt voor het tienjarige 
investeringsplan.

Amendement 107
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het agentschap coördineert 
uitwisselingen tussen Europese 
transmissiesysteembeheerders en 
transmissiesysteembeheerders in derde 
landen.

Or. fr

Amendement 108
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerp-versie 

4. Het agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerp-versie 
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van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan die 
overeenkomstig artikel 2 quinquies, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1775/2005 bij hem is ingediend, 
de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

van het jaarlijks werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan die 
overeenkomstig artikel 2 quinquies, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1775/2005 bij hem is ingediend, 
de afwezigheid van discriminatie, in het 
bijzonder van mensen met een laag 
inkomen en bewoners van afgelegen 
gebieden, de daadwerkelijke mededinging 
en de veilige en efficiënte werking van de 
markt niet garandeert.

Or. en

Amendement 109
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie 
als het van oordeel is dat de ontwerp-versie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan die 
overeenkomstig artikel 2 quinquies, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1775/2005 bij hem is ingediend, 
de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

4. Het agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie, 
het Europees Parlement en de Raad als 
het van oordeel is dat de ontwerp-versie 
van het jaarlijkse werkprogramma of van 
het tienjarige investeringsplan die 
overeenkomstig artikel 2 quinquies, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1775/2005 bij hem is ingediend, 
de afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

Or. lt

Motivering

Dit ligt in de lijn van amendement 9 van de rapporteur, waarin wordt gesteld dat het 
Europees Parlement en de Raad meer betrokken moeten worden bij de activiteiten van het 
agentschap.
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Amendement 110
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een van de technische of marktcodes
niet volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen, dat niet binnen een 
redelijke termijn een technische of 
marktcode is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische of marktcodes niet toepassen.

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een ontwerpversie van een van de 
technische codes niet volstaat om de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de
efficiënte werking van de markt te 
garanderen of niet binnen een redelijke 
termijn is vastgesteld, of dat de
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische codes niet toepassen.

Or. de

Amendement 111
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een van de technische of marktcodes
niet volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een ontwerpversie van een van de 
technische codes niet volstaat om de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de 
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de markt te garanderen, dat niet binnen een 
redelijke termijn een technische of 
marktcode is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische of marktcodes niet toepassen.

efficiënte werking van de markt te 
garanderen of niet binnen een redelijke 
termijn is vastgesteld, of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische codes niet toepassen.

Or. de

Amendement 112
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een van de technische of marktcodes 
niet volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen, dat niet binnen 
een redelijke termijn een technische of 
marktcode is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische of marktcodes niet toepassen.

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een ontwerpversie van een van de 
technische codes niet binnen een redelijke 
termijn is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische codes niet toepassen.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de implementatie van de bovengenoemde codes en regels dient te worden 
gehouden door de regelgevers, dat wil zeggen het agentschap, en niet door de 
transmissiesysteembeheerders zelf. Transmissiesysteembeheerders zijn beheerders van de 
monopolie-infrastructuur en geen deelnemers in het competitieve gedeelte van de markt. 
Desondanks hebben ze grote belangen bij de werking van de marktregels (aangezien die van 
invloed zijn op de kosten van transmissiesysteembeheerders) en ze zouden daarom niet de 
marktcodes mogen opstellen.
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Amendement 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een van de technische of marktcodes 
niet volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen, dat niet binnen 
een redelijke termijn een technische of 
marktcode is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische of marktcodes niet toepassen.

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 
aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een ontwerpversie van een van de 
technische codes niet binnen een redelijke 
termijn is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische codes niet toepassen.

Or. en

Motivering

Het proces wordt afgesloten met de formele goedkeuring van de technische codes door het 
agentschap. Het gebruik van een andere benadering op EU-niveau zou de ontwikkeling van 
een daadwerkelijk concurrerende communautaire markt in gevaar brengen.

Amendement 114
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het agentschap brengt overeenkomstig 
artikel 2 sexies, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 sexies, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1775/2005 
een naar behoren gemotiveerd advies uit 

5. 5. Het agentschap brengt 
overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en artikel 
2 sexies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1775/2005 een naar behoren gemotiveerd 
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aan de Commissie als het van oordeel is 
dat een van de technische of marktcodes 
niet volstaat om de afwezigheid van 
discriminatie, de daadwerkelijke 
mededinging en de efficiënte werking van 
de markt te garanderen, dat niet binnen 
een redelijke termijn een technische of 
marktcode is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische of marktcodes niet toepassen.

advies uit aan de Commissie als het van 
oordeel is dat een ontwerpversie van een 
van de technische codes niet binnen een 
redelijke termijn is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische codes niet toepassen.

Or. en

Motivering

De veranderingen weerspiegelen de veranderingen in de Verordeningen voor elektriciteit en 
gas.

Amendement 115
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Regionale controle valt buiten de opdracht van het agentschap.
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Amendement 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Vertegenwoordigers van nationale 
regelgevende instanties richten binnen het 
agentschap regionale 
samenwerkingscomités op die 
geografische gebieden omvatten zoals 
vastgelegd volgens artikel 2 nonies, lid 3 
van Verordening (EG) 1228/2003 (zoals 
gewijzigd) en artikel 2 nonies, lid 3 van 
Verordening 1775/2005 (zoals gewijzigd). 
Deze regionale samenwerkingscomités 
zullen regionale richtsnoeren opstellen en 
goedkeuren in overeenstemming met de 
strategische richtsnoeren van de 
Commissie volgens artikel 2 van 
Verordening (EG) 1228/2003 en artikel 2 
van Verordening (EG) 1775/2005, die 
bedoeld zijn om 
transmissiesysteembeheerders te sturen in 
het kader van de activiteiten die zijn
voorzien in artikel 2 nonies, lid 1 van 
Verordening (EG) 1228/2003 en artikel 2
nonies, lid 1 van Verordening (EG) 
1775/2005 en in de toepassing in de 
praktijk van artikel 11, lid 2 van de 
Elektriciteitsrichtlijn.
Het Europese netwerk van 
transmissiesysteembeheerders legt de 
ontwerpversie van de technische 
documenten, die zijn opgesteld volgens de 
in de regionale richtsnoeren vastgestelde 
procedures, ter goedkeuring voor aan het 
regionale samenwerkingscomité.
Als het regionale samenwerkingscomité 
beslissingen neemt, hebben de 
vertegenwoordigers van de nationale 
regelgevende instanties van elke lidstaat 
in de betrokken regio een stem in de 
besluitvorming, terwijl 
vertegenwoordigers van andere nationale 
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regelgevende instanties slechts een 
adviserende stem hebben. Deze laatsten 
kunnen desondanks een veto uitbrengen 
over een door de vertegenwoordigers van 
de betrokken regio genomen beslissing als 
ten minste de helft van hen tegen stemt.

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de regionale initiatieven in het toekomstige wetgevingskader 
vast te leggen aangezien ze thans worden georganiseerd onder de leiding van de Europese 
groep van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas. Met het oog op regionale 
integratie moeten de nationale regelgevende instanties van de verschillende lidstaten in een 
regio gepaste middelen hebben om de strategische richtsnoeren van de Commissie 
gedetailleerd te definiëren en regionale projecten goed te keuren die zijn ontworpen door de 
transmissiesysteembeheerders in de regio.

Amendement 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Kosten voor 
transmissiesysteembeheerders die 
ontstaan door beslissingen die door het 
agentschap zijn genomen worden gedekt 
door nationale transmissietariefsystemen, 
tenzij deze kosten te wijten zijn aan 
schending of niet-naleving van plichten 
die aan transmissiesysteembeheerders zijn 
toegekend in overeenstemming met deze 
Verordening, Verordening (EG) 
1228/2003 en Verordening( EG) 
1775/2005.

Or. en
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Motivering

De kosten die gepaard gaan met beslissingen van het agentschap over 
transmissiesysteembeheerders worden gedragen door de laatsten en worden meegenomen in 
de berekening van tarieven tenzij ze het gevolg zijn van schendingen van plichten van 
transmissiesysteembeheerders.

Amendement 118
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het agentschap zal toezicht 
uitoefenen op het goedkeuringsproces van 
de constructie van nieuwe
grensoverschrijdende capaciteiten en 
ervoor zorgen dat dit proces wordt 
versneld binnen de grenzen van de 
versterkte regionale samenwerking.

Or. en

Motivering

Het doel van dit amendement is om te garanderen dat het goedkeuringsproces voor de 
constructie van nieuwe grensoverschrijdende capaciteiten snel en effectief verloopt en om te 
voorkomen dat investeringsprojecten vertraging oplopen.

Amendement 119
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het agentschap zal toezicht 
uitoefenen op het behalen van de door de 
Europese Raad afgesproken doelstelling 
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dat in 2020 20% van de energie uit 
hernieuwbare energiebronnen moet 
bestaan en het zal een jaarverslag 
opstellen over de behaalde vooruitgang bij 
het realiseren van deze doelstelling. Het 
zal dit verslag aan de Commissie, de Raad 
en de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement sturen.

Or. ro

Motivering

Het agentschap moet de oprichting van een competitieve, efficiënte en goed-georganiseerde 
Europese energiemarkt stimuleren. In dit verband moet het toezicht uitoefenen op de 
energiedoelstellingen van de Gemeenschap.

Amendement 120
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Het agentschap zal de vereisten en 
mate van transparantie van de 
energiemarkt van de Gemeenschap 
bestuderen en controleren.

Or. ro

Motivering

Het agentschap moet de oprichting van een competitieve, efficiënte en goed-georganiseerde 
Europese energiemarkt stimuleren. Het moet in dit verband samenwerken met de Raadsgroep 
voor mededinging en toezicht uitoefenen op de mate van transparantie van de energiemarkt.
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Amendement 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Het agentschap zal toezicht 
uitoefenen op de berekening door de 
transmissiesysteembeheerders van de 
grensoverschrijdende capaciteit en het 
actuele (totale) gebruik van de 
interconnectiecapaciteit tussen de 
netwerken, evenals problemen met 
oneerlijke, discriminerende of inefficiënte 
toegang tussen nationale grenzen 
oplossen.

Or. en

Motivering

Artikel 6 moet worden versterkt opdat het agentschap werkelijke bevoegdheden heeft om toe 
te zien op grensoverschrijdende handel.

Amendement 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Het agentschap zal de 
bevoegdheid en taak hebben om bindende 
beslissingen te nemen over alle kwesties 
betreffende de toegang en het gebruik van 
verbonden transmissiesystemen waarbij 
meer dan één lidstaat is betrokken als er 
geen gezamenlijke overeenstemming is 
bereikt door de nationale regelgevende 
instanties in kwestie.

Or. en
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Motivering

Artikel 6 moet worden versterkt opdat het agentschap werkelijke bevoegdheden heeft om toe 
te zien op grensoverschrijdende handel.

Amendement 123
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Taken in verband met de nationale 

regelgevende instanties
1. Het agentschap neemt specifieke 
beslissingen over technische 
aangelegenheden wanneer richtsnoeren 
overeenkomstig Richtlijn 2003/54/EG, 
Richtlijn 2003/55/EG, Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 of Verordening (EG) nr. 
1775/2005 in deze mogelijkheid voorzien.
2. Het agentschap mag op basis van zijn 
werkprogramma of op verzoek van de 
Europese Commissie niet-bindende 
richtsnoeren vaststellen om de 
uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden onder regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.
3. Het agentschap bevordert de 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties en tussen de 
regelgevende instanties op regionaal 
niveau. Wanneer het bindende
voorschriften voor een dergelijke 
samenwerking nodig acht, richt het tot de 
Commissie aanbevelingen ter zake.
4. Het agentschap brengt op verzoek van 
een regelgevende instantie of de 
Commissie advies uit over de vraag of een 
besluit van een regelgevende instantie in 
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overeenstemming is met de richtsnoeren 
als bedoeld in Richtlijn 2003/54/EG, 
Richtlijn 2003/55/EG, Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 of Verordening (EG) nr. 
1775/2005.
5. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie het in lid 4 bedoelde advies niet 
binnen vier maanden na de ontvangst 
ervan opvolgt, stelt het de Commissie 
daarvan in kennis.
6. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie in een concrete situatie niet goed 
weet hoe zij de richtsnoeren van de 
Commissie als bedoeld in Richtlijn 
2003/54/EG, Richtlijn 2003/55/EG, 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 of 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 moet 
toepassen, dan kan zij het agentschap om 
advies vragen. Na advies van de 
Commissie brengt het binnen vier 
maanden advies uit.
7. Het agentschap neemt een besluit 
inzake het regelgevingsstelsel voor 
infrastructuur die ten minste twee 
lidstaten verbindt, zulks overeenkomstig 
artikel 22 quinquies, lid 3, van Richtlijn 
2003/54/EG en artikel 24 quinquies, lid 3, 
van Richtlijn 2003/55/EG.

Or. fr

Amendement 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap bevordert de 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties en tussen de 
regelgevende instanties op regionaal 
niveau. Wanneer het bindende 
voorschriften voor een dergelijke 

3. Het agentschap garandeert de 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties en tussen de 
regelgevende instanties op regionaal 
niveau. In dat verband stelt het bindende 
voorschriften op voor een dergelijke 
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samenwerking nodig acht, richt het tot de 
Commissie aanbevelingen ter zake.

samenwerking tussen de respectievelijke 
nationale regelgevende instanties die zich 
bezighouden met regionale markten. Bij 
beslissingen over deze regels heeft elk van 
deze betrokken instanties een stem.

Or. en

Motivering

Om een regelgevingsleemte te voorkomen als nationale markten eenmaal integreren in de 
regionale markten, moet het agentschap een mandaat hebben om de relevante nationale 
instanties te coördineren op het gebied van begeleiding, regelgeving en controle van 
regionale markten.

Amendement 125
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap bevordert de 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties en tussen de 
regelgevende instanties op regionaal 
niveau. Wanneer het bindende 
voorschriften voor een dergelijke 
samenwerking nodig acht, richt het tot de 
Commissie aanbevelingen ter zake.

3. Het agentschap waarborgt de 
samenwerking tussen de nationale 
regelgevende instanties op Europees en 
regionaal niveau. Wanneer het bindende 
voorschriften voor een dergelijke 
samenwerking nodig acht, richt het tot de 
Commissie aanbevelingen ter zake. 

Or. en

Motivering

Met de bevordering van de samenwerking is niet gegarandeerd dat het oogmerk waarvoor het 
agentschap zal worden opgericht, te weten het coördineren van de activiteiten van 
regelgevende instanties (zie artikel 1 van deze verordening), daadwerkelijk zal worden 
gerealiseerd.



PE404.596v01-00 64/98 AM\716143NL.doc

NL

Amendement 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het agentschap brengt op verzoek van 
een regelgevende instantie of de 
Commissie advies uit over de vraag of een 
besluit van een regelgevende instantie in 
overeenstemming is met de richtsnoeren 
als bedoeld in Richtlijn 2003/54/EG, 
Richtlijn 2003/55/EG, Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 of Verordening (EG) nr. 
1775/2005. 

4. Het agentschap brengt op verzoek van 
een regelgevende instantie advies uit over 
de vraag of een besluit van een 
regelgevende instantie in overeenstemming 
is met de richtsnoeren als bedoeld in 
Richtlijn 2003/54/EG, Richtlijn 
2003/55/EG, Verordening (EG) nr. 
1228/2003 of Verordening (EG) nr. 
1775/2005. 

Or. de

Motivering

Bedoeld om de adviserende bevoegdheden van het agentschap te verruimen.

Amendement 127
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Bedoeld om de onafhankelijke adviserende bevoegdheden van het agentschap te verruimen.
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Amendement 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Naast de Commissie moet ook de betreffende lidstaat worden geïnformeerd.

Amendement 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Bedoeld om de onafhankelijke adviserende bevoegdheden van het agentschap te verruimen en 
termijnen te verkorten.

Amendement 130
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het agentschap zal toezicht 
uitoefenen op ontwikkelingen op de gas-
en elektriciteitsmarkten en in het 
bijzonder op de kleinhandelsprijzen van 
gas en elektriciteit en de rechten van de 
consument zoals vastgelegd in de 
voorstellen voor een Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2003/55/EG en 
2003/54/EG.

Or. en

Motivering

De huidige verantwoordelijkheden van het agentschap zijn te beperkt. Met de oprichting van 
de permanente groep van consumenten moet het agentschap de ontwikkelingen in de markt, 
die effect hebben op de consumenten, permanent volgen.

Amendement 131
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Grensoverschrijdende kwesties 
waarnaar wordt verwezen in lid 7 en 
waarbij ten minste twee lidstaten in een 
regio zijn betrokken worden voor het 
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regionale comité gebracht en beslissingen 
worden genomen in overeenstemming met 
de in artikel 6, lid 7, derde streepje, 
vastgelegde procedures.

Or. fr

Motivering

Om te vermijden dat regelgevende instanties die niet direct te maken hebben met besluiten 
over een bepaalde regio zich in detail op de hoogte moeten stellen van dergelijke kwesties om 
te weten waarover zij stemmen, zou het nuttig zijn de besluitvorming te beperken tot die 
instanties die daadwerkelijk betrokken zijn, en de andere lidstaten een adviserende stem te 
geven en een vetorecht met het oog op de consistentie op EU-niveau.

Amendement 132
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Het agentschap zal toezicht 
uitoefenen op ontwikkelingen op de gas-
en elektriciteitsmarkten, in het bijzonder 
op de toegang van hernieuwbare 
energiebronnen tot het netwerk door een 
positieve benchmarking van de nationale 
bijzonderheden betreffende hun toegang 
te garanderen en door de overname van 
deze praktijk in andere lidstaten te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Het doel van dit amendement is een echte en positieve benchmarking van de toegang van 
hernieuwbare energiebronnen te garanderen naar gelang de nationale praktijk en de 
nationale bijzonderheden en ook om de verspreiding van deze positieve praktijk in andere 
lidstaten te vergemakkelijken.
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Amendement 133
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Overige taken

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

Or. fr

Amendement 134
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap mag vrijstellingen 
verlenen als bedoeld in artikel 7, lid 4, 
onder a), van Verordening (EG) nr. 
1228/2003. Het mag ook vrijstellingen 
verlenen als bedoeld in artikel 22, lid 3, 
onder a), van Richtlijn 2003/55/EG 
wanneer de infrastructuur in kwestie op het 
grondgebied van meer dan een lidstaat 

1. Het agentschap mag vrijstellingen 
verlenen als bedoeld in artikel 7, lid 4, 
onder a) van Verordening (EG) nr.
1228/2003. De regelgevende instanties 
van de betrokken lidstaten mogen, na 
onderlinge raadpleging en met 
goedkeuring van de Commissie, ook
vrijstellingen verlenen als bedoeld in 
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gelegen is. artikel 22, lid 3, onder a), van Richtlijn 
2003/55/EG wanneer de infrastructuur in 
kwestie op het grondgebied van meer dan 
een lidstaat gelegen is.

Or. en

Motivering

Een verzoek om vrijstelling voor nieuwe gasinfrastructuren moet eerst worden behandeld 
door regelgevende instanties van de betreffende lidstaten om de aanleg van belangrijke 
nieuwe infrastructuren te faciliteren en stroomlijnen, en vervolgens ter goedkeuring worden 
ingediend bij de Commissie, wat de beste waarborg vormt voor de Europese belangen 
vanwege haar constitutieve missie als beschermer van de verdragen.

Amendement 135
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het agentschap bevordert 
inspanningen om praktische vorm te 
geven aan de richtsnoeren over trans-
Europese energienetwerken zoals 
vastgelegd is Beschikking 1364/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad.
Het agentschap zal in het bijzonder 
rekening houden met deze richtsnoeren 
als het de in artikel 6, lid 3 voorziene 
tienjarige investeringsplannen goedkeurt.

Or. fr
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Amendement 136
Lena Ek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de uitoefening van de genoemde 
taken raadpleegt het agentschap de 
betreffende marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Tijdslimiet voor beslissingen over 

vrijstellingen
Als het agentschap niet binnen de 
maximale tijdslimiet van drie maanden na 
de datum van het verzoek door de 
betrokken partijen een beslissing neemt 
over kwesties waarvoor het agentschap 
overeenkomstig artikel 8 van deze 
Verordening bindende bevoegdheden 
heeft, dan wordt de beslissing door de 
Europese Commissie genomen.

Or. en

Motivering

Om institutionele verlamming binnen het agentschap te vermijden wordt een 
verstekmechanisme ingevoerd zodat de definitieve beslissing door de Europese Commissie 
wordt genomen indien het Agentschap ernstige vertraging oploopt bij het nemen van 
beslissingen over vrijstellingen.
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Amendement 138
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Toezicht en verslaggeving over de 

energiesector
1. Het agentschap zal toezicht uitoefenen 
op ontwikkelingen op de gas- en 
elektriciteitsmarkten en in het bijzonder 
op de kleinhandelsprijzen van gas en 
elektriciteit en de rechten van de 
consument zoals vastgelegd in Richtlijn 
2003/55/EG en 2003/54/EG.
2. Het agentschap zal een jaarverslag over 
ontwikkelingen op de gas- en 
elektriciteitsmarkten en over 
consumentenzaken publiceren. In deze 
verslagen zullen eventuele resterende 
obstakels voor het correct functioneren 
van de interne markt voor elektriciteit en 
gas worden vastgesteld, evenals de 
behoeften van kwetsbare consumenten.
3. Als het agentschap zijn jaarverslag 
publiceert kan het advies uitbrengen aan 
het Europees Parlement en de Commissie 
over mogelijke maatregelen om eventuele 
obstakels te verwijderen en de situatie van 
kwetsbare consumenten te verbeteren, 
waarnaar in lid 2 wordt verwezen.

Or. en
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Amendement 139
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
1. Als het zijn jaarverslag publiceert, zal 
het agentschap de opslagvereisten van de 
EU vaststellen, zowel in cyclische 
bewoordingen als wat betreft de veiligheid 
en het zal richtsnoeren opstellen voor 
investeringen in productie- en 
transmissie-infrastructuur.
2. Het agentschap coördineert de 
nationale 
energiecrisisbeheersmechanismen op 
Europees niveau.
3. Het agentschap coördineert 
uitwisselingen tussen Europese 
beheerders en beheerders van derde 
landen.

Or. fr

Motivering

Vult amendement 18 van de rapporteur aan.

Het agentschap heeft de taak toezicht uit te oefenen op de Europese energiemarkt en het 
Europese energiebeleid.

Coördinatie van crisisbeheer en uitwisselingen met derde landen zijn eveneens van essentieel 
belang om het functioneren van de markten te verbeteren.
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Amendement 140
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Toezicht, handhaving en sancties

1. Het agentschap kan, in overleg met de 
Commissie, financiële sancties opleggen
aan transmissiesysteembeheerders die 
hun verplichtingen onder artikel 7 
verzuimen na te komen of verzuimen door 
het agentschap gevraagde informatie te 
verstrekken om zijn taken uit te oefenen. 
Sancties dienen effectief, proportioneel en 
afradend te zijn.
2. De nationale regelgevende instanties 
zijn samen met het agentschap 
verantwoordelijk voor het toezicht op de 
naleving door de 
transmissiesysteembeheerders van de 
verplichtingen die voortkomen uit de in 
deze Verordening beschreven bepalingen.
3. Als in overeenstemming met dit artikel 
sancties worden opgelegd publiceert het 
agentschap de namen van de betrokken 
transmissiesysteembeheerders en de 
bedragen en redenen van de opgelegde 
financiële sancties.

Or. en

Motivering

Het agentschap dient over effectieve handhavingsmechanismen te beschikken om zijn functies 
doeltreffend uit te kunnen voeren.
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Amendement 141
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Raad van bestuur

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

Or. fr

Amendement 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur bestaat uit drie
leden. Een lid wordt benoemd door de 
Commissie, een door de Raad en een door 
het Europees Parlement. De ambtstermijn 
bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden 
verlengd.

Or. en

Motivering

Om efficiënt te kunnen werken moet de raad van bestuur uit drie leden bestaan: elke EU-
instelling benoemt er één. Dit zal overmatige bureaucratie voorkomen en tegelijkertijd 
garanderen dat de drie instellingen een gelijke stem hebben in beslissingen.
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Amendement 143
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur bestaat uit vier 
leden. Twee leden worden benoemd door 
de Commissie en twee door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

Or. en

Motivering

De totale omvang van het agentschap is relatief bescheiden (40 tot 50 medewerkers met een 
begroting van 7 miljoen EUR, volgens de effectbeoordeling van de Commissie). Met het oog 
op de efficiëntie en het vermijden van kosten en overmatige bureaucratie, is het verstandig om 
het aantal leden van de raad van bestuur te beperken tot vier. Aangezien de taken van de raad 
van bestuur worden gedelegeerd door de uitvoerende macht van de EU, moeten de Raad en 
de Commissie eenzelfde aantal leden benoemen (ieder twee).

Amendement 144
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur bestaat uit zes leden
uit verschillende lidstaten. Twee leden 
worden benoemd door de Commissie, twee
door de Raad en twee door het Europees 
Parlement. De ambtstermijn bedraagt vijf 
jaar en kan eenmaal worden verlengd
indien de Commissie, de Raad en het 
Europees Parlement hiermee instemmen. 
Voorafgaand aan hun aanstelling kunnen 
de personen die zijn voorgedragen voor 
het lidmaatschap worden uitgenodigd om 
de bevoegde commissie van het Parlement 
toe te spreken en de vragen van zijn leden 
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te beantwoorden.

Or. ro

Motivering

De raad van bestuur van het agentschap dient uit een gepast aantal leden te bestaan om de in 
de Verordening vastgestelde taken en functies te vervullen. Zes leden werken efficiënter dan 
twaalf. De zes leden moeten afkomstig zijn van verschillende lidstaten, in het belang van een 
evenwichtige vertegenwoordiging van lidstaten en maximale transparantie. Het aantal leden 
van de raad moet in directe verhouding staan tot het aantal personeelsleden van het 
agentschap en er moet zo veel mogelijk worden getracht te voorkomen dat 
ongerechtvaardigde eisen worden gesteld aan de begroting van het agentschap.

Amendement 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur bestaat uit vijf
leden. Twee leden worden benoemd door 
de Commissie, twee door de Raad en één 
voor het Europees Parlement. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

Or. en

Motivering

De totale omvang van het agentschap is relatief bescheiden. Met het oog op de efficiëntie en 
het vermijden van kosten en overmatige bureaucratie, lijkt het verstandig om het aantal leden 
van de raad van bestuur te beperken tot vijf.
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Amendement 146
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden en alle lidstaten zullen hierin bij 
toerbeurt zijn vertegenwoordigd. Zes leden 
worden benoemd door de Commissie en 
zes door de Raad. De ambtstermijn 
bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden 
verlengd.

Or. en

Amendement 147
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden. Elk lid heeft plaatvervanger. Drie 
leden en hun plaatsvervangers worden 
benoemd door de Commissie en negen
leden en hun plaatsvervangers door de 
Raad. De ambtstermijn bedraagt vijf jaar 
en kan eenmaal worden verlengd.

Or. en

Motivering

Punt 1. Indien dit ondanks de aard van de taken van de raad nuttig wordt geacht, kan een 
overweging aangeven dat de Raad bij het benoemen van de leden voor de raad van bestuur 
een evenwichtige deelname van lidstaten nastreeft, eventueel via een toerbeurtsysteem.
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Amendement 148
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Bedoeld om de onafhankelijkheid van het agentschap te vergroten.

Amendement 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De leden van de raad van bestuur 
zijn onafhankelijk van nationale 
regeringen.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet zo onafhankelijk mogelijk zijn.
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Amendement 150
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers zal aanzienlijk invloed ondervinden van de beslissingen van de raad 
van bestuur en daarom dient de voorzitter van de raad van regelgevers of zijn/haar 
plaatsvervanger van die raad de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij te 
wonen.
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Amendement 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers zal aanzienlijk invloed ondervinden van de beslissingen van de raad 
van bestuur en daarom dient de voorzitter van de raad van regelgevers of zijn/haar 
plaatsvervanger van die raad de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij te 
wonen.
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Amendement 152
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Bedoeld om de onafhankelijkheid van het agentschap te vergroten.

Amendement 153
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. Tenzij de raad van 
bestuur anders beslist, neemt de directeur 

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

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

Or. en

Amendement 154
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De leden van de raad van bestuur 
zijn onafhankelijk van nationale 
regeringen.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Aangezien de leden van de raad van 
bestuur worden benoemd door respectievelijk de Raad en de Commissie, kunnen zij 
instructies krijgen van deze instellingen, maar niet van lidstaten.
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Amendement 155
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De leden van de raad van bestuur 
zijn onafhankelijk van nationale 
regeringen.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Aangezien de leden van de raad van 
bestuur worden benoemd door respectievelijk de Raad en de Commissie, kunnen zij 
instructies krijgen van deze instellingen, maar niet van lidstaten.

Amendement 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een gekwalificeerde 
meerderheid gekozen. 

Or. en

Motivering

Aangezien de raad van bestuur verantwoordelijk is voor het bestuur en de begroting is een 
stemming met gekwalificeerde meerderheid geschikter voor dergelijke daarmee 
samenhangende besluiten dan een stemming met tweederde meerderheid
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Amendement 157
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden 
genomen, behalve indien anders voorzien 
in deze Verordening of in de statuten.

Or. de

Motivering

Bedoeld om de onafhankelijkheid van het agentschap te vergroten.

Amendement 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden van de raad van bestuur 
zijn onafhankelijk van nationale 
regeringen.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Aangezien de leden van de raad van 
bestuur worden benoemd door respectievelijk de Raad en de Commissie, kunnen zij 
instructies krijgen van deze instellingen, maar niet van lidstaten.
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Amendement 159
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Bedoeld om de onafhankelijkheid van het agentschap te vergroten.

Amendement 160
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Een lid van de raad van bestuur kan 
geen lid zijn van de raad van regelgevers.

Or. en

Amendement 161
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De leden van de raad van bestuur 
beloven onafhankelijk in het algemeen 
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belang te handelen. Daartoe stellen zij een 
engagementsverklaring en een 
belangenverklaring op waarin ofwel de 
afwezigheid van belangen wordt 
aangegeven die hun onafhankelijkheid 
kunnen aantasten of mogelijke directe of 
indirecte belangen die hun 
onafhankelijkheid kunnen aantasten. 
Deze verklaringen zullen jaarlijks en 
schriftelijk worden gepubliceerd.

Or. en

Amendement 162
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Taken van de raad van bestuur

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

Or. fr
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Amendement 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement dient te stemmen over de benoeming van de directeur. Het is niet de 
rol van de raad van bestuur om de directeur te benoemen.

Amendement 164
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Aangezien de directeur het agentschap leidt en zijn adviezen, aanbevelingen en besluiten 
aanneemt, moet de raad van regelgevers een duidelijke rol hebben in de benoeming van de 
directeur. Hetzelfde geldt voor het amendement op lid 7. Ook dit is bedoeld om de 
onafhankelijkheid van de raad van regelgevers te vergroten.
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Amendement 165
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Aangezien de directeur het agentschap leidt en zijn adviezen, aanbevelingen en besluiten 
aanneemt, moet de raad van regelgevers een duidelijke rol hebben in de benoeming van de 
directeur. Hetzelfde geldt voor het amendement op lid 7. Ook dit is bedoeld om de 
onafhankelijkheid van de raad van regelgevers te vergroten.

Amendement 166
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur benoemt, in 
samenspraak met de raad van regelgevers,
de directeur overeenkomstig artikel 13, lid 
2.

Or. de

Motivering

Vergroot de bevoegdheden van de raad van regelgevers.



AM\716143NL.doc 91/98 PE404.596v01-00

NL

Amendement 167
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur benoemt, met 
instemming van de raad van regelgevers,
de directeur overeenkomstig artikel 13, lid 
2.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers moet een duidelijke en formele rol spelen in de benoeming van de 
directeur aangezien de directeur het agentschap leidt en de adviezen, aanbevelingen en 
besluiten van het agentschap aanneemt.

Amendement 168
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur benoemt, met 
instemming van de raad van regelgevers,
de directeur overeenkomstig artikel 13, lid 
2.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers moet een duidelijke en formele rol spelen in de benoeming van de 
directeur aangezien de directeur het agentschap leidt en de adviezen, aanbevelingen en 
besluiten van het agentschap aanneemt. Hetzelfde geldt voor het amendement op artikel 10, 
lid 7.
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Amendement 169
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van bestuur benoemt, met 
instemming van de raad van regelgevers,
de directeur overeenkomstig artikel 13, lid 
2.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers moet een duidelijke en formele rol spelen in de benoeming van de 
directeur aangezien de directeur het agentschap leidt en de adviezen, aanbevelingen en 
besluiten van het agentschap aanneemt.

Amendement 170
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Na de raad van regelgevers te hebben 
geraadpleegd en zijn goedkeuring te 
hebben ontvangen overeenkomstig artikel 
12, lid 2, benoemt de raad van bestuur de 
directeur overeenkomstig artikel 13, lid 2.

Or. en
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Amendement 171
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur benoemt de leden 
van de raad van regelgevers 
overeenkomstig artikel 11, lid 1.

Schrappen

Or. en

Motivering

De samenstelling van de raad van regelgevers is duidelijk beschreven in artikel 11, lid 1. De 
raad van regelgevers bestaat uit de hoofden van de nationale regelgevende instanties, zoals 
vastgesteld in Richtlijn 2003/54 en 2003/55. Het is daarom niet nodig een afzonderlijke 
procedure in te stellen voor de benoeming hiervan door de raad van bestuur, aangezien dit 
het proces ingewikkelder zou maken.

Amendement 172
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur benoemt de leden 
van de raad van regelgevers 
overeenkomstig artikel 11, lid 1.

Schrappen

Or. en

Motivering

De samenstelling van de raad van regelgevers is duidelijk beschreven in artikel 11, lid 1 
(zoals gewijzigd door CEER, de Raad van Europese energietoezichthouders). De raad van 
regelgevers bestaat uit de hoofden van de nationale regelgevende instanties, zoals vastgelegd 
in Richtlijn 2003/54 en 2003/55. Het is daarom niet nodig een afzonderlijke procedure in te 
stellen voor de benoeming hiervan door de raad van bestuur, aangezien dit het proces zou 
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bemoeilijken.

Amendement 173
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur stelt vóór 30 
september van elk jaar na advies van de 
Commissie en na goedkeuring 
overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de 
raad van regelgevers het werkprogramma 
van het agentschap voor het volgende jaar 
vast en zendt het toe aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie. De 
vaststelling van het werkprogramma 
geschiedt onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure.

4. De raad van bestuur stelt vóór 30 
september van elk jaar na advies van de 
Commissie en na goedkeuring 
overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de 
raad van regelgevers het werkprogramma 
van het agentschap voor het volgende jaar 
vast en zendt het toe aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie. De 
vaststelling van het werkprogramma 
geschiedt onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en zal worden 
gepubliceerd.

Or. en

Amendement 174
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De raad van bestuur beslist, na akkoord 
van de Commissie, over de aanvaarding 
van alle legaten, schenkingen en subsidies 
die afkomstig zijn uit andere bronnen van 
de Gemeenschap.

6. De raad van bestuur beslist, na akkoord 
van de Commissie, over de aanvaarding 
van alle legaten, schenkingen en subsidies 
die afkomstig zijn uit andere bronnen van 
de Gemeenschap, alsmede eventuele 
vrijwillige bijdragen van de lidstaten of 
van hun regelgevende instanties.

Or. en
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Amendement 175
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De raad van bestuur treedt als tuchtraad 
op ten aanzien van de directeur.

7. De raad van bestuur treedt in overleg 
met de raad van regelgevers op ten 
aanzien van de directeur.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers moet een duidelijke en formele rol spelen in de benoeming van de 
directeur aangezien de directeur het agentschap leidt en de adviezen, aanbevelingen en 
besluiten van het agentschap aanneemt.

Amendement 176
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De raad van bestuur treedt als tuchtraad 
op ten aanzien van de directeur.

7. De raad van bestuur treedt in overleg 
met de raad van regelgevers op ten 
aanzien van de directeur.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers moet een duidelijke en formele rol spelen in de benoeming van de 
directeur aangezien de directeur het agentschap leidt en de adviezen, aanbevelingen en 
besluiten van het agentschap aanneemt.
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Amendement 177
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De raad van bestuur treedt als tuchtraad 
op ten aanzien van de directeur.

7. De raad van bestuur treedt in overleg 
met de raad van regelgevers op ten 
aanzien van de directeur.

Or. en

Motivering

Er dient een duidelijk gedefinieerde, adviserende rol te zijn voor de raad van regelgevers bij 
de uitoefening van zijn rol als tuchtraad ten aanzien van de directeur, aangezien de directeur 
het agentschap bestuurt en adviezen, aanbevelingen en besluiten van het agentschap 
goedkeurt. 

Amendement 178
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De raad van bestuur treedt als tuchtraad 
op ten aanzien van de directeur.

7. De raad van bestuur treedt, na 
raadpleging van de raad van regelgevers,
op als tuchtraad ten aanzien van de 
directeur.

Or. de

Motivering

De raad van regelgevers moet een duidelijke rol spelen in de benoeming van de directeur 
aangezien de directeur het agentschap leidt en de adviezen, aanbevelingen en besluiten van 
het agentschap aanneemt. Hetzelfde geldt voor het amendement op lid 1.
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Amendement 179
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De raad van bestuur treedt als tuchtraad 
op ten aanzien van de directeur.

7. De raad van bestuur treedt, na 
raadpleging van de raad van regelgevers,
op als tuchtraad ten aanzien van de 
directeur.

Or. de

Motivering

De raad van regelgevers moet een duidelijke rol spelen in de benoeming van de directeur 
aangezien de directeur het agentschap leidt en de adviezen, aanbevelingen en besluiten van 
het agentschap aanneemt. Hetzelfde geldt voor het amendement op lid 1.

Amendement 180
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De raad van bestuur stelt het in artikel 
14, lid 8, bedoelde jaarverslag over de 
activiteiten van het agentschap op en doet 
dit uiterlijk op 15 juni toekomen aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en de Rekenkamer. Het 
bevat een door de raad van regelgevers 
goedgekeurd afzonderlijk hoofdstuk over 
de regelgevingswerkzaamheden van het 
agentschap in het verslagjaar.

10. De raad van bestuur stelt het in artikel 
14, lid 8, bedoelde jaarverslag over de 
activiteiten van het agentschap op en over 
de ontwikkelingen op de gas- en 
elektriciteitsmarkten, inclusief over 
consumentenzaken, waarin de resterende 
obstakels voor de voltooiing van de 
interne markt voor gas en elektriciteit 
worden vastgesteld. Het agentschap doet
het verslag uiterlijk op 15 juni toekomen 
aan het Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en de Rekenkamer. Het 
bevat een door de raad van regelgevers 
goedgekeurd afzonderlijk hoofdstuk over 
de regelgevingswerkzaamheden van het 
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agentschap in het verslagjaar.

Or. en

Motivering

Het agentschap dient, naast zijn directe bestuurlijke en regelgevende verantwoordelijkheden, 
ook de belangrijkste ontwikkelingen en obstakels voor de gas- en elektriciteitsmarkten vast te 
stellen. Consumentenzaken moeten naar behoren worden vermeld in dit verslag.

Amendement 181
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De raad van bestuur stelt het in artikel 
14, lid 8, bedoelde jaarverslag over de 
activiteiten van het agentschap op en doet 
dit uiterlijk op 15 juni toekomen aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en de Rekenkamer. Het 
bevat een door de raad van regelgevers 
goedgekeurd afzonderlijk hoofdstuk over 
de regelgevingswerkzaamheden van het 
agentschap in het verslagjaar.

10. De raad van bestuur stelt het in artikel 
14, lid 8, bedoelde jaarverslag over de 
activiteiten van het agentschap op en doet 
dit uiterlijk op 15 juni toekomen aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s
en de Rekenkamer. Het bevat een door de 
raad van regelgevers goedgekeurd 
afzonderlijk hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van het 
agentschap in het verslagjaar.

Or. lt

Motivering

Dit comité heeft net als het Europees Economisch en Sociaal Comité adviserende 
bevoegdheden en heeft derhalve het recht om verslagen van het agentschap te ontvangen.
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