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Ändringsförslag 36
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) ERGEG:s verksamhet har bidragit till 
utvecklingen mot en inre marknad för el 
och gas. Det erkänns dock allmänt i 
branschen och har föreslagits av ERGEG 
att det frivilliga samarbetet mellan 
nationella tillsynsmyndigheter nu bör äga 
rum inom en gemenskapsstruktur med 
tydliga befogenheter och behörighet att 
fatta enskilda tillsynsbeslut i en rad 
specifika fall.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. lt

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 37
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Utifrån en konsekvensbedömning 
rörande vilka resurser som skulle krävas 
för en central enhet drogs slutsatsen att en 
oberoende central enhet skulle erbjuda 
flera långsiktiga fördelar jämfört med 
andra alternativ. Ett nätverk för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter, nedan 
kallat nätverket, bör därför inrättas.
(Denna ändring berör hela rättsakten 
under behandling. Om ändringen antas ska 
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hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. fr

Ändringsförslag 38
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Nätverket bör se till att de 
tillsynsfunktioner som på nationell nivå 
utförs av nationella tillsynsmyndigheter 
enligt direktiven 2003/54/EG och 
2003/55/EG samordnas ordentligt och vid 
behov kompletteras på gemenskapsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Byråns uppgifter ska anses vara en delegering från de nationella tillsynsmyndigheterna och 
inte en delegering av kommissionens befogenheter. För att undvika att det uppstår ett 
”ingenmansland” för tillsyn när de nationella marknaderna väl integreras i de regionala 
marknaderna, bör byrån dessutom ha befogenhet att samordna de relevanta nationella 
myndigheterna när det gäller vägledning, fastställande av bestämmelser och övervakning av 
de regionala marknaderna.

Ändringsförslag 40
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Nätverket bör organisera samarbetet 
mellan nationella systemansvariga för 
överföringssystem inom el- och 
gassektorerna.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Ändringsförslag 42
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Alla ansökningar om undantag för nya gasinfrastrukturer måste först behandlas av de 
berörda medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, så att anläggandet av nya viktiga 
gasinfrastrukturer underlättas och blir enhetligt. De bör sedan överlämnas för godkännande 
av kommissionen, som är den bästa garanten för de europeiska intressena på grund av sitt 
uppdrag som fördragens väktare.

Ändringsförslag 43
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Eftersom byrån har överblick över de 
nationella tillsynsmyndigheterna bör den 
kunna ge kommissionen råd när det gäller 
frågor om marknadsreglering. Den bör 
också informera kommissionen när den 
anser att samarbetet mellan 
systemansvariga för överföringssystem 

(9) Eftersom byrån har överblick över de 
nationella tillsynsmyndigheterna bör den 
medverka när det gäller frågor om 
marknadsreglering.



PE404.596v01-00 8/92 AM\716143SV.doc

SV

inte ger de nödvändiga resultaten eller 
när en nationell tillsynsmyndighet vars 
beslut strider mot riktlinjer inte vill rätta 
sig efter byråns yttrande.

Or. en

Motivering

Byrån måste vara den som i huvudsak utarbetar och antar marknadsföreskrifter.

Ändringsförslag 45
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 46
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Byrån bör även kunna utfärda 
icke-bindande yttranden, som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer 
att utbyta bästa praxis. Om en 
tillsynsmyndighet inte rättar sig efter 
byråns yttrande måste den berörda 
nationella myndigheten lämna en 
offentlig och tillräcklig motivering. Byrån 
får vid behov utarbeta ett nytt, bindande 
yttrande, och ska i det fallet ange 
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tillfredsställande skäl.

Or. it

Motivering

Byrån bör ges befogenhet att lämna icke-bindande yttranden för att hjälpa de nationella 
myndigheterna och marknadsaktörerna att utbyta bästa praxis.

Ändringsförslag 47
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 48
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt
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Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas oberoende måste inte bara beaktas utan det måste 
garanteras i samband med skapandet av och genomförandet av det tredje energipaketets 
bestämmelser.

Ändringsförslag 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Styrelsens roll och befogenheter måste klargöras. Därför är det för tidigt för detta skäl i det 
här skedet och det måste utgå.

Ändringsförslag 50
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 51
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 52
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 53
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lt

Motivering

Enligt detta dokument ska byrån fatta allmänna och allmängällande beslut. Dessutom ett 
tekniskt översättningsfel i den litauiska versionen.

Ändringsförslag 54
Anni Podimata

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Kommissionen bör, senast fyra år 
efter det att byrån inleder sin verksamhet i 
praktiken och därefter vart femte år, 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om byråns 
specifika uppgifter och uppnådda resultat, 
tillsammans med lämpliga förslag för att 
förbättra dess arbete.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande Inrättande av ett nätverk mellan 
energitillsynsmyndigheter

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

Ett nätverk för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, nedan kallat
nätverket, ska inrättas av kommissionen 
efter det att Europaparlamentet och rådet 
gett sitt samtycke.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Förtydligande att byrån ska vara verksam där det på grund av gränsöverskridande 
verksamhet finns risk för brister i tillsynen.

Ändringsförslag 57
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Rättslig status och säte

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

Or. fr

Ändringsförslag 58
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska i varje medlemsstat ha den 
mest vittgående rättskapacitet som 
tillerkänns juridiska personer enligt den 
nationella lagstiftningen. Den får i 

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

inför domstolar och andra myndigheter.

Or. de

Motivering

Byrån ska inte förvärva någon egendom.

Ändringsförslag 59
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 60
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Motivering

De europeiska organens och EU-organens säten bör fördelas rättvist mellan 
medlemsstaterna. Bukarest är Rumäniens huvudstad och en stad som kommit mycket långt i 
utvecklingen, med infrastrukturer som håller europeisk standard och två internationella 
flygplatser. Flygtiden är inte längre än fyra timmar från någon av de europeiska 
huvudstäderna (från Bryssel är flygtiden 2 timmar och 45 minuter). Den rumänska 
presidenten och regeringen stöder förslaget om att byrån får sitt säte i Bukarest.

Ändringsförslag 61
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Sammansättning

Byrån ska bestå av
(a) en styrelse som ska ha de 
ansvarsområden som anges i artikel 10,
(b) en tillsynsnämnd som ska ha de 
ansvarsområden som anges i artikel 12,
(c) en direktör som ska ha de 
ansvarsområden som anges i artikel 14,
(d) en överklagandenämnd som ska ha de 
ansvarsområden som anges i artikel 16.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) en ständig marknadsaktörsgrupp som 
ska ha de ansvarsområden som anges i 
artikel 14a,
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 14a (ny).

Ändringsförslag 63
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) en ständig konsumentgrupp som ska 
ha de ansvarsområden som anges i 
artikel 14b,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 14b (ny).

Ändringsförslag 64
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Byrån får Byrån ska
(a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem,

(a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem,

(b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter, (b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter,
(c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen,

(c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen,

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

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

Or. en
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Motivering

För att undvika självreglering bör byrån kunna fatta bindande beslut även i samband med de 
uppgifter som rör samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån får Byrån ska
(a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem,

(a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem,

(b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter, (b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter,

(c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen,

(c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen,

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

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

Or. en

Motivering

För att undvika självreglering bör byrån kunna fatta bindande beslut även i samband med de 
uppgifter som rör samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag 66
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 67
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Byrån bör kunna fatta bindande beslut även när det gäller samarbete mellan systemansvariga 
för överföringssystem, så att man undviker självreglering bland de systemansvariga för 
överföringssystemen.

Ändringsförslag 68
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Byrån bör kunna fatta bindande beslut även när det gäller samarbete mellan systemansvariga 
för överföringssystem, så att man undviker självreglering bland de systemansvariga för 
överföringssystemen.
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Ändringsförslag 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) samordna de nationella 
tillsynsmyndigheter som berörs av de 
regionala el- respektive gasmarknaderna.

Or. en

Motivering

För att undvika att det uppstår ett ”ingenmansland” för tillsyn när de nationella 
marknaderna väl integreras i de regionala marknaderna, bör byrån ha befogenhet att 
samordna de relevanta nationella myndigheterna när det gäller vägledning, fastställande av 
bestämmelser och övervakning av de regionala marknaderna.

Ändringsförslag 70
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) tillhandahålla yttranden om de 
tekniska föreskrifter som utarbetats av 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem.

Or. ro

Motivering

Byrån bör kontrollera, förstå och anta de tekniska föreskrifter som utarbetats av nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem, och övervaka att de följs när de väl har antagits.
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Ändringsförslag 71
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Artikel 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) ha rätt att se över beslut om intyg 
som fattats av de nationella 
tillsynsmyndigheterna,

Or. lt

Ändringsförslag 72
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Artikel 4 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) tillsammans med kommissionen 
främja interregionalt samarbete mellan 
energimarknaderna och ansvara för deras 
integration på den inre europeiska 
elmarknaden,

Or. lt

Ändringsförslag 73
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Artikel 4 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) godkänna de oberoende 
systemoperatörer som utsetts av 
medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 10.1 i direktiv 2003/54/EG (med de 
ändringar som föreslås i 
KOM(2007)0528)),
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Or. lt

Ändringsförslag 74
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Härigenom stärks byråns samarbete med Europaparlamentet.
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Ändringsförslag 76
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Samråd

Byrån ska ingående och i ett tidigt skede 
samråda med marknadsaktörerna, 
konsumenterna och slutanvändarna 
varvid insyn och öppenhet ska råda, 
särskilt vad avser dess uppgifter gentemot 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. en

Motivering

Offentliga rådfrågningar på EU-nivå genomförs idag av ERGEG. Byrån bör därför påta sig 
denna uppgift eftersom den redan har såväl väletablerade regler som erfarenhet i att 
genomföra offentliga utfrågningar. Vidare agerar byrån i samtliga marknadsaktörers intresse 
medan systemansvariga för överföringssystem potentiellt kan agera som intresserad part.

Ändringsförslag 77
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Samråd

Byrån ska ingående och i ett tidigt skede 
samråda med marknadsaktörerna, 
konsumenterna och slutanvändarna 
varvid insyn och öppenhet ska råda, 
särskilt vad avser dess uppgifter gentemot 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. en
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Motivering

Offentliga rådfrågningar på EU-nivå genomförs idag av ERGEG. Byrån bör därför påta sig 
denna uppgift eftersom den redan har såväl väletablerade regler som erfarenhet i att 
genomföra offentliga utfrågningar. Vidare agerar byrån i samtliga marknadsaktörers intresse 
medan systemansvariga för överföringssystem potentiellt kan agera som intresserad part.

Ändringsförslag 78
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Samråd

Byrån ska ingående och i ett tidigt skede 
samråda med marknadsaktörerna, 
konsumenterna och slutanvändarna 
varvid insyn och öppenhet ska råda, 
särskilt vad avser dess uppgifter gentemot 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. en

Motivering

Offentliga rådfrågningar på EU-nivå genomförs idag av ERGEG. Byrån bör därför påta sig 
denna uppgift eftersom den redan har såväl väletablerade regler som erfarenhet i att 
genomföra offentliga utfrågningar. Vidare agerar byrån i samtliga marknadsaktörers intresse 
medan systemansvariga för överföringssystem potentiellt kan agera som intresserad part.

Ändringsförslag 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
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Samråd
Byrån ska ingående och i ett tidigt skede 
samråda med marknadsaktörerna, 
konsumenterna och slutanvändarna 
varvid insyn och öppenhet ska råda, 
särskilt vad avser dess uppgifter gentemot 
systemansvariga för överföringssystem.

Or. en

Motivering

Offentliga rådfrågningar på EU-nivå genomförs idag av ERGEG. Byrån bör därför påta sig 
denna uppgift eftersom den redan har såväl väletablerade regler som erfarenhet i att 
genomföra offentliga utfrågningar.

Ändringsförslag 80
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Samråd med marknadsaktörer och 
konsumenter
Byrån ska, då den utför sina uppgifter, 
samråda med alla berörda 
marknadsaktörer och konsumenter i god 
tid på ett omfattande och öppet sätt, 
framför allt med avseende på sina 
uppgifter gentemot de systemansvariga 
för överföringssystemen.

Or. de

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå genomförs för närvarande av ERGEG. Denna uppgift bör 
därför övertas av byrån, eftersom den redan förfogar över etablerade regler och har 
erfarenhet av offentligt samråd. Dessutom handlar agenturen i alla marknadsaktörers 
intresse, medan de systemansvariga för överföringssystemen eventuellt själva är parter med 
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egna intressen.

Ändringsförslag 81
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Samråd med marknadsaktörer och 
konsumenter
Byrån ska, då den utför sina uppgifter, 
samråda med alla berörda 
marknadsaktörer och konsumenter i god 
tid på ett omfattande och öppet sätt, 
framför allt med avseende på sina 
uppgifter gentemot de systemansvariga 
för överföringssystemen.

Or. de

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå genomförs för närvarande av ERGEG. Denna uppgift bör 
därför övertas av byrån, eftersom den redan förfogar över etablerade regler och har 
erfarenhet av offentligt samråd. Dessutom handlar agenturen i alla marknadsaktörers 
intresse, medan de systemansvariga för överföringssystemen eventuellt själva är parter med 
egna intressen.

Ändringsförslag 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Utarbetande av riktlinjer

1. Byrån ska inom sex månader utarbeta 
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ett utkast till riktlinjer med 
grundläggande, tydliga och objektiva 
principer för harmonisering av 
marknadsföreskrifterna och de tekniska 
föreskrifterna.
2. Vid utformningen av riktlinjerna ska 
byrån hålla ingående, öppna och 
insynsvänliga samråd och hålla samtliga 
berörda parter underrättade.
3. Byrån ska färdigställa och anta utkastet 
till riktlinjer på grundval av resultaten av 
samråden. Den ska offentliggöra alla 
synpunkter som framförts och förklara på 
vilket sätt de har tagits i beaktande i det 
slutliga utkastet till riktlinjer eller 
motivera varför de inte har beaktats.
4. Byrån får på eget initiativ eller på 
Europaparlamentets eller kommissionens 
begäran inleda samma förfarande för att 
uppdatera riktlinjerna.

Or. en

Motivering

Byrån bör utarbeta och anta riktlinjer efter ingående samråd, för att upprätta grundprinciper 
för harmoniseringen av föreskrifterna. Inte förrän lämpliga riktlinjer antagits som lämpliga 
föreskrifter kan utarbetas. Europaparlamentets roll stärks genom att det får möjlighet att ta 
initiativ till en översyn av riktlinjerna.

Ändringsförslag 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Utarbetande av marknadsföreskrifter

1. När riktlinjerna antagits i enlighet med 
artikel 5a ska byrån inom sex månader 
utarbeta ett utkast till 
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marknadsföreskrifter i full 
överensstämmelse med riktlinjernas 
principer.
2. Vid utformningen av föreskrifterna ska 
byrån hålla ingående, öppna och 
insynsvänliga samråd och hålla samtliga 
berörda parter underrättade.
3. På grundval av resultaten av samråden 
ska byrån färdigställa och anta utkastet 
till marknadsföreskrifter. Den ska 
offentliggöra alla synpunkter som 
framförts och förklara på vilket sätt de 
har tagits i beaktande i det slutliga 
utkastet till riktlinjer eller motivera varför 
de inte har beaktats.
4. Byrån får på eget initiativ eller på 
Europaparlamentets begäran inleda 
samma förfarande för översynen av de 
befintliga föreskrifterna enligt det 
förfarande som beskrivs i punkt 2.

Or. en

Motivering

Byrån bör utarbeta och anta marknadsföreskrifterna efter ingående samråd. 
Europaparlamentets roll stärks genom att det får möjlighet att ta initiativ till en översyn av 
föreskrifterna.

Ändringsförslag 84
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Byrån ska godkänna den 10-åriga 
investeringsplanen för de europeiska 
nätverken av systemansvariga för 
överföringssystem för el och gas enligt 
artikel 2c i förordning (EG) nr 1228/2003 
och artikel 2c i förordning (EG) 
nr 1775/2005, och därvid garantera 
icke-diskriminering, verklig konkurrens 
och en effektivt och säkert fungerande 
marknad.

Or. en

Motivering

Den 10-åriga investeringsplanen bör godkännas av byrån. Det är nödvändigt att undvika 
självreglering på EU-nivå. Det är den nationella tillsynsmyndighetens uppgift att godkänna 
de systemansvarigas investeringsplan. Därför bör byrån på EU-nivå godkänna den 10-åriga 
investeringsplanen för hela EU. Investerarna behöver ett tydligt och förutsebart regelverk.
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Ändringsförslag 86
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 87
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån får avge ett yttrande till det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för el enligt artikel 
2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 och 
det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter eller 

3. Efter samråd med samtliga intressenter 
i enlighet med artikel 5a ska byrån 
utarbeta strategiska riktlinjer för det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för el enligt 
artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 
och det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
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marknadsföreskrifter, utkastet till årlig 
verksamhetsplan och förslaget till 10-årig 
investeringsplan.

gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter eller 
marknadsföreskrifter, utkastet till årlig 
verksamhetsplan och förslaget till 10-årig 
investeringsplan på de områden som anges 
i artikel 2c.3 och 2c.5 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2c.3 och 2c.5 i 
förordning (EG) nr 1775/2005. Dessa 
strategiska riktlinjer ska garantera 
icke-diskriminering, verklig konkurrens 
och en effektivt fungerande marknad. När 
utkastet till de strategiska riktlinjerna har 
utarbetats ska byrån översända det till 
kommissionen, som får anta de 
strategiska riktlinjerna i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 14.2 i 
förordning (EG) nr 1775/2005.

Or. en

Motivering

I början av det föreskrivande förfarandet bör Europeiska byrån för samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna ge kommissionen formella råd i form av strategiska 
riktlinjer för de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem. Dessa 
riktlinjer bör utgöra utgångspunkt för utarbetandet av de tekniska föreskrifterna. På grundval 
av dessa formella råd föreslås att ett kommittéförfarande tillämpas för att tillhandahålla 
”bindande” strategiska riktlinjer som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Ändringsförslag 88
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Efter samråd med samtliga intressenter 
i enlighet med artikel 5a ska byrån 
utarbeta strategiska riktlinjer för det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för el enligt 
artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1228/2003 
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gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter 
eller marknadsföreskrifter, utkastet till 
årlig verksamhetsplan och förslaget till 
10-årig investeringsplan.

och för det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 på de områden som anges i 
artikel 2c.3 och 2c.5 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2c.3 och 2c.5 i 
förordning (EG) nr 1775/2005. Dessa 
strategiska riktlinjer ska garantera 
icke-diskriminering, verklig konkurrens 
och en effektivt fungerande marknad. När 
utkastet till de strategiska riktlinjerna har 
utarbetats ska byrån översända det till 
kommissionen, som får anta de 
strategiska riktlinjerna i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 14.2 i 
förordning (EG) nr 1775/2005.

Or. en

Motivering

Man bör redan på förhand fastställa omfattningen och grundligheten hos de föreslagna 
tekniska föreskrifterna och huvudprinciperna för den 10-åriga investeringsplan som ska 
utarbetas av de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem i enlighet 
med artikel 2e i förordning (EG) nr 1225/2003 och artikel 2e i förordning (EG) nr 1775/2005.

Ändringsförslag 89
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Efter samråd med alla berörda 
marknadsaktörer enligt artikel 5a ska 
byrån utarbeta strategiska riktlinjer för 
det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
el och för det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas för de områden som anges i 
artikel 2c.3 och 2c.5 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och i 
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förslaget till 10-årig investeringsplan. artikel 2c.3 och 2c.5 i förordning (EG) 
nr 1775/2005. De strategiska riktlinjerna 
ska säkra icke-diskriminering, genuin 
konkurrens och en väl fungerande 
marknad. När de färdigställts 
vidarebefordrar byrån de strategiska 
riktlinjerna till kommissionen, som antar 
dessa enligt det i artikel 13.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och i 
artikel 14 i förordning (EG) nr 1775/2005 
nämnda föreskrivande förfarandet med 
kontroll.

Or. de

Motivering

Omfattningen av och hur ingående detaljerna ska vara i de föreslagna tekniska föreskrifterna 
och de allmänna principerna för den 10-åriga investeringsplanen, som enligt artikel 2e i 
förordning (EG) 1228/2003 och artikel 2e i förordning (EG) 1775/2005 ska utvecklas av de 
systemansvariga för överföringssystemen, ska fastställas på förhand inom ramen för ett 
kommittéförfarande, i vilket alla institutioner deltar.

Ändringsförslag 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Efter samråd med samtliga intressenter 
ska byrån utarbeta strategiska riktlinjer 
för det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
el enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och för det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas enligt 
artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 1775/2005 
på de områden som anges i artikel 2c.3 
och 2c.5 i förordning (EG) nr 1228/2003 
och artikel 2c.3 och 2c.5 i förordning 
(EG) nr 1775/2005. Dessa strategiska 
riktlinjer ska garantera 
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icke-diskriminering, verklig konkurrens 
och en effektivt fungerande marknad. När 
utkastet till de strategiska riktlinjerna har 
utarbetats ska byrån översända det till 
kommissionen, som får anta de 
strategiska riktlinjerna.

Or. en

Motivering

Byrån bör ha befogenhet att utarbeta strategiska riktlinjer efter samråd med samtliga 
intressenter.

Ändringsförslag 91
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Byrån måste, efter samråd med de 
nationella myndigheterna i fråga om 
behörighetsområden, lämna strategiska 
riktlinjer för de tekniska föreskrifterna till 
det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
el och det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas. Det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem 
och det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas måste i enlighet med dessa riktlinjer 
utarbeta ett utkast till tekniska föreskrifter 
och överlämna det till byrån för 
godkännande.
Det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
el och det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas måste komma överens om ett utkast 
till årlig verksamhetsplan och ett utkast 
till 10-årig investeringsplan, och 
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överlämna dessa till byrån.

Or. it

Motivering

De nationella myndigheterna bör ges en rådgivande roll med tanke på olika länders särdrag. 
Dessutom bör det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el, som 
är ett tekniskt organ, inte utarbeta några marknadsföreskrifter. Kommissionen bör anta 
marknadsföreskrifter med hänsyn till aktörernas ståndpunkt och byrån bör anta tekniska 
föreskrifter som grundar sig på ett utkast som lagts fram av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem och det europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas.

Ändringsförslag 92
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 93
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadsföreskrifter
3a. Byrån ska lägga fram strategiska 
riktlinjer för marknadsföreskrifter till 
kommissionen för godkännande. Efter 
godkännande kan byrån utarbeta utkastet 
till marknadsföreskrifter.
Därefter ska byrån på ett öppet och 
insynsfrämjande sätt samråda med 
samtliga berörda marknadsaktörer och 
hålla dem informerade och fullt delaktiga 
i utarbetandet av utkastet. På grundval av 
samrådet ska byrån fastställa utkastet till 
marknadsföreskrifter och överlämna det 
till kommissionen för antagande och 
tillbörlig övervakning.

Or. it

Motivering

De nationella myndigheterna bör ges en rådgivande roll med tanke på olika länders särdrag. 
Dessutom bör det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el, som 
är ett tekniskt organ, inte utarbeta några marknadsföreskrifter. Kommissionen bör anta 
marknadsföreskrifter med hänsyn till aktörernas ståndpunkt och byrån bör anta tekniska 
föreskrifter som grundar sig på ett utkast som lagts fram av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem och det europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas.
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Ändringsförslag 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De 10-åriga investeringsplanerna ska 
innehålla bestämmelser om övergången 
till intelligenta nät. Byrån och de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska ge 
klara instruktioner om vilka framsteg de 
systemansvariga för överföringssystemen 
gör i utvecklandet av intelligenta nät. För 
detta ändamål ska en löpande tidsplan 
fastställas med fullbordande som mål.

Or. en

Motivering

Teknik för intelligenta nät är en viktig utveckling som måste beaktas i den 10-åriga 
investeringsplanen.

Ändringsförslag 95
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den 10-åriga investeringsplanen ska 
innehålla bestämmelser om övergången 
till de intelligenta näten inom tio år efter 
det att denna förordning trätt i kraft. 
Byrån och de nationella 
tillsynsmyndigheterna ska höras om vilka 
framsteg de systemansvariga för 
överföringssystemen gör i utvecklandet av 
intelligenta nät. För detta ändamål ska en 
löpande tidsplan fastställas med 
fullbordande som mål.
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Or. en

Motivering

Teknik för intelligenta nät är en viktig utveckling som måste beaktas i den 10-åriga 
investeringsplanen.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska, under beaktande av den av 
kommissionen upprättade prioritetslistan 
och på kommissionens begäran, utarbeta 
ett utkast till riktlinjer som de europeiska 
nätverken av systemansvariga för 
överföringssystem ska följa i samband 
med utarbetandet av föreskrifter och 
andra uppgifter enligt artikel 2c i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2c i förordning (EG) nr 1775/2005.
Under utarbetandet av dessa riktlinjer ska 
byrån hålla ingående samråd. Byrån ska 
lägga fram utkastet till riktlinjer för 
kommissionen som ska översända det till 
den kommitté som avses i artikel 13.1 för 
slutgiltigt antagande i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 13.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 13.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005. De europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem 
ska utarbeta ett utkast till föreskrifter på 
ett sätt som motsvarar de mål och 
eventuella kriterier som fastställs i de 
riktlinjer som antagits enligt ovan 
nämnda förfarande. Byrån ska slutföra 
och anta det utkast till föreskrifter som 
utarbetas av de europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem, 
och ska ansvara för övervakningen av att 
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de europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem 
genomför föreskrifterna.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör ta fram ett mandat för att vägleda de europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem i arbetet med att ta fram föreskrifter och övriga 
uppgifter, där man fastställer mål och kriterier för dessa föreskrifter och uppgifter. Detta 
garanterar att de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem 
koncentrerar sig på prioriterade frågor som leder fram till en verkligt konkurrensutsatt 
EU-marknad. Byrån bör spela en nyckelroll när detta mandat utarbetas. Mandatet bör endast 
omfatta tekniska frågor, medan föreskrifter om den tekniska driften bör överlåtas åt de 
europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag 97
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska, på eget initiativ eller på 
kommissionens begäran, ge råd till 
kommissionen i utarbetandet av 
strategiska riktlinjer för de europeiska 
nätverken av systemansvariga för 
överföringssystem, för utarbetandet av 
föreskrifter och regler (inklusive tekniska 
föreskrifter, gemensamma 
nätverksverktyg och forskningsplaner, en 
10-årig investeringsplan med 
försörjningsprognoser, vart tredje år, ett 
årsarbetsprogram) enligt artikel 2c.1 a 
och c i förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2c.1 a och c i förordning (EG) 
nr 1775/2005, inklusive, i förekommande 
fall, om antagande av obligatoriska 
riktlinjer. Byrån ska, på eget initiativ eller 
på begäran av kommissionen, ge råd till 
kommissionen i utarbetandet av 
marknadsföreskrifter, inklusive 
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antagandet av obligatoriska riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 98
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Efter samråd med samtliga 
intressenter i enlighet med artikel 5a ska 
byrån utarbeta strategiska riktlinjer för 
marknadsföreskrifter. När utkastet till de 
strategiska riktlinjerna för 
marknadsföreskrifter har utarbetats ska 
byrån översända det till kommissionen, 
som får anta de strategiska riktlinjerna i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 14.2 i 
förordning (EG) nr 1775/2005.

Or. en

Motivering

Byrån bör även utarbeta strategiska riktlinjer för marknadsföreskrifter som sedan utarbetas 
av byrån i samarbete med de lämpligaste intressenterna.

Ändringsförslag 99
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Efter samråd med samtliga 
intressenter i enlighet med artikel 5a ska 
byrån utarbeta strategiska riktlinjer för 
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marknadsföreskrifter. När utkastet till de 
strategiska riktlinjerna för 
marknadsföreskrifter har utarbetats ska 
byrån översända det till kommissionen, 
som får anta de strategiska riktlinjerna i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 13.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 14.2 i 
förordning (EG) nr 1775/2005.

Or. en

Motivering

Byrån bör även utarbeta strategiska riktlinjer för marknadsföreskrifter som sedan utarbetas 
av byrån i samarbete med de lämpligaste intressenterna.

Ändringsförslag 100
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Efter samråd med alla berörda 
marknadsaktörer enligt artikel 5a ska 
byrån utarbeta strategiska riktlinjer för 
marknadsföreskrifter. När de färdigställts 
vidarebefordrar byrån de strategiska 
riktlinjerna för marknadsföreskrifterna 
till kommissionen, som antar dessa enligt 
det i artikel 13.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och i 
artikel 14 i förordning (EG) nr 1775/2005 
nämnda föreskrivande förfarandet med 
kontroll. 

Or. de

Motivering

I början av regleringsprocessen borde byrån ge kommissionen förslag i form av strategiska 
riktlinjer för det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem (ENTSO), 
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utifrån vilka de tekniska föreskrifterna utarbetas. Vi föreslår att ett kommittéförfarande inleds 
utifrån dessa samråd, som leder till antagande av ”bindande” strategiska riktlinjer, vilka i 
sin tur utgör grunden för ENTSO:s framtida arbete. Dessutom föreslår vi att byrån utarbetar 
strategiska riktlinjer för marknadsföreskrifter och sedan vidareutvecklar dessa tillsammans 
med de bäst lämpade marknadsaktörerna.

Ändringsförslag 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Efter samråd med samtliga 
intressenter ska byrån utarbeta 
strategiska riktlinjer för 
marknadsföreskrifter. När utkastet till de 
strategiska riktlinjerna för 
marknadsföreskrifter har utarbetats ska 
byrån översända det till kommissionen, 
som får anta de strategiska riktlinjerna.

Or. en

Motivering

Byrån bör även ha befogenhet att utarbeta strategiska riktlinjer om marknadsföreskrifter efter 
samråd med samtliga intressenter.

Ändringsförslag 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. När riktlinjerna antagits i enlighet 
med artikel 5a ska det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem inom sex månader 
utarbeta ett utkast till tekniska föreskrifter 
i enlighet med artikel 2c i 
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förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2c i förordning (EG) nr 1775/2005, 
och i full överensstämmelse med 
riktlinjernas principer.
Under utarbetandet av utkastet till 
föreskrifter ska det europeiska nätverket 
av systemansvariga för överföringssystem 
beakta marknadsaktörernas tekniska 
kunskap och hålla dem informerade.
Det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem 
ska översända utkastet till föreskrifter till 
byrån.
Byrån ska hålla ingående, öppna och 
insynsvänliga samråd om utkastet till 
föreskrifter.
På grundval av samråden ska byrån 
färdigställa och anta utkastet till 
föreskrifter. Den ska offentliggöra alla 
synpunkter som framförts och förklara på 
vilket sätt de har tagits i beaktande i det 
slutliga utkastet till föreskrifter eller 
motivera varför de inte har beaktats.
Byrån får på eget initiativ eller på 
begäran av det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem se 
över de befintliga föreskrifterna enligt det 
förfarande som beskrivs i punkt 2.

Or. en

Motivering

De tekniska föreskrifterna bör utarbetas av de europeiska nätverken av systemansvariga för 
överföringssystem i full överensstämmelse med de antagna riktlinjerna. Byrån kommer efter 
ingående samråd att slutföra och anta föreskrifterna.
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Ändringsförslag 103
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Byrån ska godkänna de i artikel 2c.1 
a-f i förordning (EG) nr 1228/2003 och de 
i artikel 2c.1 a-f i förordning 1775/2005 
föreskrivna och av det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem utarbetade 
dokumenten.

Or. de

Motivering

På grundval att de bindande strategiska riktlinjerna bör ENTSO:erna utarbeta förslag för de 
tekniska föreskrifterna. Dessa tekniska föreskrifter utgör de tekniska regler som behövs för att 
uppnå de strategiska riktlinjerna. De tekniska föreskrifterna meddelas sedan byrån för ett 
godkännande. Byråns formella godkännande av föreskrifterna är slutet på processen. Ett 
annat tillvägagångssätt på EU-nivå skulle kunna äventyra skapandet av en konkurrenskraftig 
inre marknad och öppna möjligheter i praktiken för de systemansvariga för 
överföringssystemen till självreglering. Samma förfarande borde också tillämpas på den 
10-åriga investeringsplanen och alla andra dokument, som förbereds av ENTSO:erna och 
som måste godkännas av byrån.

Ändringsförslag 104
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Byrån ska godkänna de i artikel 2c.1 
a-f i förordning (EG) nr 1228/2003 och de 
i artikel 2c.1 a-f i förordning 1775/2005 
förskrivna och av det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem utarbetade 
dokumenten.
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Or. de

Motivering

På grundval att de bindande strategiska riktlinjerna bör ENTSO:erna utarbeta förslag för de 
tekniska föreskrifterna. Dessa tekniska föreskrifter utgör de tekniska regler som behövs för att 
uppnå de strategiska riktlinjerna. De tekniska föreskrifterna meddelas sedan byrån för ett 
godkännande. Byråns formella godkännande av föreskrifterna är slutet på processen. Ett 
annat tillvägagångssätt på EU-nivå skulle kunna äventyra skapandet av en konkurrenskraftig 
inre marknad och öppna möjligheter i praktiken för de systemansvariga för 
överföringssystemen till självreglering. Samma förfarande borde också tillämpas på den 
10-åriga investeringsplanen och alla andra dokument, som förbereds av ENTSO:erna och 
som måste godkännas av byrån.

Ändringsförslag 105
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Byrån ska godkänna de handlingar 
som utarbetats av det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem enligt artikel 2c.1 a–f i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2c.1 a–f i förordning (EG) 
nr 1775/2005.

Or. en

Motivering

I den process som leder fram till att de tekniska föreskrifterna antas ska de europeiska 
nätverken av systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett utkast till tekniska 
föreskrifter, som grundar sig på de bindande strategiska riktlinjer som utarbetats av 
Europeiska byrån för samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. Processen 
avslutas med att de tekniska föreskrifterna formellt godkänns av Europeiska byrån för 
samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. Genom att använda ett annat 
tillvägagångssätt på EU-nivå skulle man äventyra skapandet av en EU-marknad med verklig 
konkurrens, vilket skulle ge de systemansvariga för överföringssystem möjlighet att vara 
självreglerande.
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Ändringsförslag 106
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Byrån ska godkänna de handlingar 
som utarbetats av det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem enligt artikel 2c.1 a–f i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2c.1 a–f i förordning (EG) 
nr 1775/2005.

Or. en

Motivering

I den process som leder fram till att de tekniska föreskrifterna antas ska de europeiska 
nätverken av systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett utkast till tekniska 
föreskrifter, som grundar sig på de bindande strategiska riktlinjerna. Processen avslutas med 
att de tekniska föreskrifterna formellt godkänns av Europeiska byrån för samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Genom att använda ett annat tillvägagångssätt på EU-nivå 
skulle man äventyra skapandet av en EU-marknad med verklig konkurrens, vilket skulle ge de
systemansvariga för överföringssystem möjlighet att vara självreglerande. För den 10-åriga 
investeringsplanen tillämpas samma förfarande på motsvarande sätt.

Ändringsförslag 107
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Byrån ska samordna utbytet mellan 
europeiska systemansvariga för 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem i tredjeland.

Or. fr
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Ändringsförslag 108
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen om den anser att det utkast 
till årlig verksamhetsplan eller förslag till 
10-årig investeringsplan som lagts fram för 
den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i förordning 
(EG) nr 1775/2005 inte säkrar icke-
diskriminering, genuin konkurrens och en 
väl fungerande marknad.

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen om den anser att det utkast 
till årlig verksamhetsplan eller förslag till 
10-årig investeringsplan som lagts fram för 
den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) nr 
1228/2003 och artikel 2d.2 i förordning 
(EG) nr 1775/2005 inte säkrar icke-
diskriminering, i synnerhet inte för 
låginkomsttagare och de som bor i 
isolerade områden, genuin konkurrens och 
en säker och väl fungerande marknad.

Or. en

Ändringsförslag 109
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen om den anser att det utkast 
till årlig verksamhetsplan eller förslag till 
10-årig investeringsplan som lagts fram för 
den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i 
förordning (EG) nr 1775/2005 inte säkrar 
icke-diskriminering, genuin konkurrens 
och en väl fungerande marknad.

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet om den anser att det utkast till årlig 
verksamhetsplan eller förslag till 10-årig 
investeringsplan som lagts fram för den 
enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i 
förordning (EG) nr 1775/2005 inte säkrar 
icke-diskriminering, genuin konkurrens 
och en väl fungerande marknad.

Or. lt

Motivering

I överensstämmelse med föredragandens ändringsförslag 9 enligt vilket Europaparlamentet 
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och rådet ska engageras i byråns verksamhet.

Ändringsförslag 110
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning 
(EG) nr 1775/2005, avge ett motiverat 
yttrande till kommissionen, om den anser 
att en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift inte säkrar 
icke-diskriminering, genuin konkurrens 
och en väl fungerande marknad, att en 
teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift
inte har antagits inom rimlig tid eller att 
systemansvariga för överföringssystem inte 
genomför en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift.

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning 
(EG) nr 1775/2005, avge ett motiverat 
yttrande till kommissionen, om den anser 
att ett förslag till teknisk föreskrift inte 
säkrar icke-diskriminering, genuin 
konkurrens och en väl fungerande 
marknad, inte har antagits inom rimlig tid 
eller att systemansvariga för 
överföringssystem inte genomför en 
teknisk föreskrift.

Or. de

Ändringsförslag 111
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005, avge ett motiverat yttrande 
till kommissionen, om den anser att en
teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift
inte säkrar icke-diskriminering, genuin 
konkurrens och en väl fungerande 
marknad, att en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift inte har antagits inom 

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005, avge ett motiverat yttrande 
till kommissionen, om den anser att ett 
förslag till teknisk föreskrift inte säkrar 
icke-diskriminering, genuin konkurrens 
och en väl fungerande marknad, inte har 
antagits inom rimlig tid eller att 
systemansvariga för överföringssystem inte 
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rimlig tid eller att systemansvariga för 
överföringssystem inte genomför en 
teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift.

genomför en teknisk föreskrift.

Or. de

Ändringsförslag 112
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 
1775/2005, avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen, om den anser att en teknisk 
föreskrift eller marknadsföreskrift inte 
säkrar icke-diskriminering, genuin 
konkurrens och en väl fungerande 
marknad, att en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift inte har antagits inom 
rimlig tid eller att systemansvariga för 
överföringssystem inte genomför en 
teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift.

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 
1775/2005, avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen, om den anser att ett utkast 
till en teknisk föreskrift inte har antagits 
inom rimlig tid eller att systemansvariga 
för överföringssystem inte genomför en 
teknisk föreskrift.

Or. en

Motivering

Genomförandet av ovannämnda föreskrifter och regler bör inte övervakas av de 
systemansvariga för överföringssystemen, utan av tillsynsmyndigheterna, det vill säga byrån. 
De systemansvariga för överföringssystemen är aktörer inom en monopolstyrd infrastruktur 
och deltar inte i den konkurrensutsatta delen av marknaden. De har dock ett starkt intresse i 
marknadsreglernas tillämpning (eftersom de påverkar kostnaderna för de systemansvariga 
för överföringssystemen) och bör därför inte utarbeta marknadsföreskrifterna.



AM\716143SV.doc 51/92 PE404.596v01-00

SV

Ändringsförslag 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005, avge ett motiverat yttrande 
till kommissionen, om den anser att en 
teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift 
inte säkrar icke-diskriminering, genuin 
konkurrens och en väl fungerande 
marknad, att en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift inte har antagits inom 
rimlig tid eller att systemansvariga för 
överföringssystem inte genomför en 
teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift.

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 
1775/2005, avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen, om den anser att ett utkast 
till en teknisk föreskrift inte har antagits 
inom rimlig tid eller att systemansvariga 
för överföringssystem inte genomför en 
teknisk föreskrift.

Or. en

Motivering

Processen avslutas med att de tekniska föreskrifterna formellt godkänns av byrån. Genom att 
använda ett annat tillvägagångssätt på EU-nivå skulle man äventyra skapandet av en 
EU-marknad.

Ändringsförslag 114
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 
1775/2005, avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen, om den anser att en teknisk 
föreskrift eller marknadsföreskrift inte 
säkrar icke-diskriminering, genuin 
konkurrens och en väl fungerande 

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 
1775/2005, avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen, om den anser att ett utkast 
till en teknisk föreskrift inte har antagits 
inom rimlig tid eller att systemansvariga 
för överföringssystem inte genomför en 



PE404.596v01-00 52/92 AM\716143SV.doc

SV

marknad, att en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift inte har antagits inom 
rimlig tid eller att systemansvariga för 
överföringssystem inte genomför en 
teknisk föreskrift eller marknadsföreskrift.

teknisk föreskrift.

Or. en

Motivering

Ändringarna återspeglar de ändringar som gjorts i förordningarna om el och gas.

Ändringsförslag 115
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Regional övervakning hör inte till byråns uppgifter.

Ändringsförslag 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De nationella tillsynsmyndigheternas 
företrädare ska inom byrån bilda 
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regionala samarbetskommittéer som 
täcker de geografiska områden som 
fastställts enligt artikel 2h.3 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 (med 
ändringar) och artikel 2h.3 i 
förordning (EG) nr 1775/2005 (med 
ändringar). De regionala 
samarbetskommittéerna ska utarbeta och 
anta regionala riktlinjer som 
överensstämmer med kommissionens 
strategiska riktlinjer enligt artikel 2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2 i förordning (EG) nr 1775/2005 
och som är avsedda att vägleda de 
systemansvariga för överföringssystemen i 
den verksamhet som avses i artikel 2h.1 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och i 
artikel 2h.1 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 samt vid den praktiska 
tillämpningen av artikel 11.2 i eldirektivet.
Det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen 
ska för den regionala 
samarbetskommittén lägga fram förslag 
till tekniska handlingar som utarbetats 
enligt de regionala riktlinjerna.
När beslut fattas inom den regionala 
samarbetskommittén ska företrädarna för 
de nationella tillsynsmyndigheterna i 
varje medlemsstat i den berörda regionen 
ha beslutsrätt, medan företrädarna för 
övriga nationella tillsynsmyndigheter 
endast har en rådgivande funktion. De 
senare kan emellertid lägga fram ett veto 
om minst hälften av dem motsätter sig ett 
beslut som antas av företrädarna för den 
berörda regionen.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget fastställs i den framtida lagstiftningen hur regionala initiativ ska 
tas, nämligen på samma sätt som de för närvarande organiseras under ERGEG:s ledning. De 
olika medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter i en region bör ha tillräckliga resurser 
för att kunna vidareutveckla kommissionens strategiska riktlinjer i syfte att skapa regional 
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integrering och godkänna regionala projekt som tagits fram av de systemansvariga för 
överföringssystemen i regionen.

Ändringsförslag 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De kostnader som uppstår för 
systemansvariga för överföringssystem till 
följd av byråns beslut ska ersättas genom 
nationella system för överföringsavgifter, 
om inte dessa kostnader beror på att de 
systemansvariga för överföringssystem 
brustit i de skyldigheter som ålagts dem i 
överensstämmelse med denna förordning, 
förordning (EG) nr 1228/2003 eller 
förordning (EG) nr 1775/2005.

Or. en

Motivering

De kostnader som uppstår för systemansvariga för överföringssystem till följd av byråns 
beslut ska bäras av de systemansvariga och ska tas i beaktande vid beräkningen av avgifter, 
såvida inte de systemansvariga för överföringssystem har brustit i sina skyldigheter.

Ändringsförslag 118
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Byrån ska övervaka 
tillståndsförfarandet för byggandet av ny 
gränsöverskridande kapacitet och se till
att förfarandet skyndas på genom ett 
förstärkt regionalt samarbete.
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Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera ett snabbt och effektivt tillståndsförfarande för 
byggandet av nya gränsöverskridande kapacitet och undvika att investeringsprojekt bromsas.

Ändringsförslag 119
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Byrån ska övervaka att det mål som 
fastställts av Europeiska rådet uppnås, det 
vill säga att 20 procent av energimixen 
ska hämtas från förnybara energikällor 
senast år 2020, och ska utarbeta en 
årsrapport om de framsteg som görs i 
detta hänseende. Byrån ska skicka 
rapporten till kommissionen, rådet och 
Europaparlamentets behöriga utskott.

Or. ro

Motivering

Byrån kommer att behöva främja skapandet av en europeisk energimarknad som är 
konkurrensutsatt, effektiv och välorganiserad. I det sammanhanget kommer den att behöva 
övervaka gemenskapens energipolitiska mål.

Ändringsförslag 120
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Byrån ska undersöka och övervaka 
kraven på och graden av öppenhet på 
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gemenskapens energimarknad.

Or. ro

Motivering

Byrån kommer att behöva främja skapandet av en europeisk energimarknad som är 
konkurrensutsatt, effektiv och välorganiserad. I detta sammanhang bör den samarbeta med 
konkurrensrådet och övervaka graden av öppenhet på energimarknaden.

Ändringsförslag 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Byrån ska övervaka de beräkningar av 
gränsöverskridande kapacitet som de 
systemansvariga för överföringssystem 
utför liksom det faktiska (totala)
utnyttjandet av kapaciteten att länka 
samman näten, samt åtgärda problem i 
samband med orättvis, diskriminerande 
eller ineffektiv tillgång över 
nationsgränser.

Or. en

Motivering

Artikel 6 måste stärkas för att se till att byrån har faktisk befogenhet att övervaka den 
gränsöverskridande handeln.
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Ändringsförslag 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Byrån ska ha befogenhet och 
skyldighet att fatta bindande beslut i alla 
frågor som rör tillgång till och 
användning av sammanlänkade 
överföringssystem där mer än en 
medlemsstat är inblandad om de behöriga 
nationella tillsynsmyndigheterna inte nått 
en gemensam överenskommelse.

Or. en

Motivering

Artikel 6 måste stärkas för att se till att byrån har faktisk befogenhet att övervaka den 
gränsöverskridande handeln.

Ändringsförslag 123
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Uppgifter i fråga om de nationella 

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

Or. fr
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Ändringsförslag 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska främja samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
mellan tillsynsmyndigheter på regional 
nivå. Om byrån anser att bindande regler 
för ett sådant samarbete krävs, ska den 
lämna en rekommendation om detta till 
kommissionen.

3. Byrån ska garantera samarbetet mellan 
de nationella tillsynsmyndigheterna och 
mellan tillsynsmyndigheter på regional 
nivå. Byrån ska fastställa bindande regler 
för ett sådant samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheter som berörs 
av de olika regionala marknaderna. De 
berörda myndigheterna ska ha varsin röst 
i samband med beslut om dessa regler.

Or. en

Motivering

För att undvika att det uppstår ett ”ingenmansland” för tillsyn när de nationella 
marknaderna väl integreras i de regionala marknaderna, bör byrån ha befogenhet att 
samordna de relevanta nationella myndigheterna när det gäller vägledning, fastställande av 
bestämmelser och övervakning av de regionala marknaderna.

Ändringsförslag 125
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska främja samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
mellan tillsynsmyndigheter på regional 
nivå. Om byrån anser att bindande regler 
för ett sådant samarbete krävs, ska den 
lämna en rekommendation om detta till 
kommissionen.

3. Byrån ska garantera samarbetet mellan 
de nationella tillsynsmyndigheterna på 
europeisk och på regional nivå. Om byrån 
anser att bindande regler för ett sådant 
samarbete krävs, ska den lämna en 
rekommendation om detta till 
kommissionen.

Or. en
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Motivering

Att samarbetet främjas innebär inte någon garanti för att syftet med upprättandet av byrån 
kan uppnås. Enligt artikel 1 i denna förordning är syftet att upprätta en byrå som ska 
samordna tillsynsmyndigheternas arbete.

Ändringsförslag 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Syftet med detta förslag är att stärka byråns möjlighet att ge oberoende råd.

Ändringsförslag 127
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Härigenom stärks byråns möjlighet att ge oberoende råd.

Ändringsförslag 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Förutom kommissionen bör även regeringen i den aktuella medlemsstaten informeras.

Ändringsförslag 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Härigenom stärks byråns möjlighet att ge oberoende råd, och förkortning av tidsfristerna.

Ändringsförslag 130
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Byrån ska övervaka utvecklingen på 
gas- och elmarknaderna, särskilt 
slutkundspriserna på gas och el och 
konsumenternas rättigheter enligt 
förslagen till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2003/55/EG och 2003/54/EG.

Or. en

Motivering

Byråns ansvarsområden är i nuläget allt för snäva. I och med inrättandet av en ständig 
konsumentgrupp bör byrån ständigt övervaka marknadsutvecklingen, som påverkar 
konsumenterna.

Ändringsförslag 131
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. De gränsöverskridande frågor som 
avses i punkt 7 och som rör minst 
två medlemsstater i en region ska 
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behandlas av regionkommittén som ska 
fatta beslut enligt artikel 6.7 tredje stycket.

Or. fr

Motivering

För att undvika att de tillsynsmyndigheter som inte berörs direkt av beslut om en enda region 
ska behöva studera frågan i detalj för att sedan kunna delta i omröstningen, är det rimligt att 
begränsa beslutsfattandet till de myndigheter som faktiskt berörs, medan övriga 
medlemsstater får en rådgivande roll och möjlighet att lägga fram veto. Detta för att skapa 
samstämmighet på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 132
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Byrån ska övervaka utvecklingen på 
gas- och elmarknaderna, särskilt de 
förnybara energikällornas tillträde till 
nätet, genom att garantera en positiv 
benchmarking av de nationella särdragen 
i fråga om deras tillträde och genom att 
göra det lättare för andra medlemsstater 
att ta över denna praxis.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att det görs en verklig och positiv benchmarking i 
fråga om de förnybara energikällornas tillträde med hänsyn till medlemsstaternas praxis och 
särdrag, och att underlätta spridningen av denna goda praxis till andra medlemsstater.
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Ändringsförslag 133
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Andra uppgifter

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

Or. fr

Ändringsförslag 134
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån får bevilja sådana undantag som 
föreskrivs i artikel 7.4 a i förordning (EG) 
nr 1228/2003. Byrån får också bevilja 
sådana undantag som föreskrivs i 
artikel 22.3 a i direktiv 2003/55/EG när 
den berörda infrastrukturen är belägen på 
flera medlemsstaters territorium.

1. Byrån får bevilja sådana undantag som 
föreskrivs i artikel 7.4 a i förordning (EG) 
nr 1228/2003. De berörda 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter får 
också, efter samråd sinsemellan och efter 
kommissionens godkännande, bevilja 
sådana undantag som föreskrivs i 
artikel 22.3 a i direktiv 2003/55/EG när 
den berörda infrastrukturen är belägen på 
flera medlemsstaters territorium.

Or. en
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Motivering

Alla ansökningar om undantag för nya gasinfrastrukturer måste först behandlas av de 
berörda medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, så att anläggandet av nya viktiga 
gasinfrastrukturer underlättas och blir enhetligt. De bör sedan överlämnas för godkännande 
av kommissionen, som är den bästa garanten för de europeiska intressena på grund av sitt 
uppdrag som fördragens väktare.

Ändringsförslag 135
Anne Laperrouze

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska arbeta för att förverkliga 
riktlinjerna om transeuropeiska energinät 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1364/2006/EG.
Framför allt ska byrån beakta dessa 
riktlinjer vid godkännandet av de 10-åriga 
investeringsplaner som föreskrivs i 
artikel 6.3.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byrån ska, då den utför sina 
uppgifter, samråda med de berörda 
marknadsaktörerna.

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

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Tidsfrist för beslut om undantag

Om byrån inte antar ett beslut i en fråga 
där byrån enligt artikel 8 i denna 
förordning har bindande befogenheter, 
inom en tidsfrist på högst tre månader 
från och med den dag då berörda parter 
gjort sin begäran, ska beslutet fattas av 
Europeiska kommissionen.

Or. en

Motivering

För att undvika att verksamheten inom byrån lamslås införs som standard att det slutliga 
beslutet flyttas över till Europeiska kommissionen vid allvarliga förseningar för byråns beslut 
om undantag.

Ändringsförslag 138
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Övervakning av och rapportering om 

energisektorn
1. Byrån ska övervaka utvecklingen på 
gas- och elmarknaderna, särskilt 
slutkundspriserna på gas och el och 
respekten för konsumenternas rättigheter 
enligt direktiv 2003/55/EG och 
direktiv 2003/54/EG.
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2. Byrån ska offentliggöra en årlig 
rapport om utvecklingen på gas- och 
elmarknaderna, som även omfattar 
konsumentfrågor. Rapporterna ska 
kartlägga vilka hinder som eventuellt 
återstår för att den inre marknaden för el 
och gas ska fungera väl och ska även 
kartlägga de utsatta konsumenternas 
behov.
3. När byrån offentliggör sin årliga 
rapport kan den avge ett yttrande till 
Europaparlamentet och kommissionen 
om vilka åtgärder som kan vidtas för att 
avlägsna de hinder och förbättra de 
utsatta konsumenternas behov, som avses 
i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 139
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
1. När byrån offentliggör sin årsrapport 
ska den uppskatta unionens behov av 
lagring både av konjunktur- och 
försörjningstrygghetsskäl, och fastställa 
riktlinjer för investeringar i produktion 
och överföringsinfrastruktur.
2. Byrån ska samordna nationella 
mekanismer för energikrishantering på 
europeisk nivå.
3. Byrån ska samordna utbytet mellan 
europeiska systemansvariga för 
överföringssystem och systemansvariga 
för överföringssystem i tredjeland.

Or. fr
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Motivering

Ändringsförslaget kompletterar föredragandens ändringsförslag 18.

Byrån bör vara en observatör på den europeiska energimarknaden och i den europeiska 
energipolitiken.

Samordning av krishantering och handel med tredjeland är också viktiga aspekter för att 
marknaderna ska fungera bättre.

Ändringsförslag 140
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Övervakning, verkställande och påföljder
1. Byrån kan i samråd med kommissionen 
införa ekonomiska påföljder mot 
systemansvariga för överföringssystem 
som inte fullgör sina skyldigheter enligt 
artikel 7 eller inte tillhandahåller de 
uppgifter som byrån begär för att utföra 
sina uppgifter. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande.
2. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska i samarbete med byrån ansvara för att 
kontrollera att de systemansvariga för 
överföringssystem fullgör sina 
skyldigheter enligt de bestämmelser som 
avses i denna förordning.
3. När böter utfärdas enligt denna artikel 
ska myndigheten offentliggöra namnen 
på de berörda systemansvariga samt 
summan av de ekonomiska påföljderna 
och skälen till dem.

Or. en
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Motivering

Byrån bör ha möjlighet att på ett effektivt sätt se till att bestämmelserna genomförs, för att på 
så sätt kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 141
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Styrelse

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

Or. fr

Ändringsförslag 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. En
av dessa ska utses av kommissionen, en av 
rådet och en av Europaparlamentet.
Mandatperioden ska vara fem år och kunna 
förlängas en gång.

Or. en

Motivering

För att kunna arbeta mer effektivt bör styrelsen bestå av tre ledamöter. EU-institutionerna 
ska utse varsin ledamot, detta för att undvika överdriven byråkrati och se till att de tre 
EU-institutionerna har exakt samma beslutsrätt.



AM\716143SV.doc 71/92 PE404.596v01-00

SV

Ändringsförslag 143
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. 
Två av dessa ska utses av kommissionen 
och två av rådet. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.

Or. en

Motivering

Byrån är relativt liten (40-50 anställda med en budget på 7 miljoner euro, enligt 
kommissionens konsekvensbedömning). För att kunna arbeta effektivt och undvika kostnader 
samt överdriven byråkrati bör styrelsen inte ha fler än fyra ledamöter. Rådet och 
kommissionen bör utse lika många ledamöter (det vill säga två) var, med tanke på att 
styrelsens uppgifter delegeras av EU:s lagstiftare.

Ändringsförslag 144
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter 
från olika medlemsstater. Två ledamöter 
ska utses av kommissionen, två av rådet 
och två av Europaparlamentet.
Mandatperioden ska vara fem år och kunna 
förlängas en gång under förutsättning att 
kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet godkänner det. De 
personer som föreslagits bli 
styrelseledamöter kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför 
parlamentets behöriga utskott och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.



PE404.596v01-00 72/92 AM\716143SV.doc

SV

Or. ro

Motivering

Byråns styrelse bör bestå av det antal ledamöter som är lämpligt för att utföra styrelsens 
uppdrag och funktion enligt förordningen. Sex ledamöter arbetar mer effektivt än tolv. De 
sex ledamöterna bör komma från olika medlemsstater, detta för att åstadkomma en 
balanserad representation av medlemsstaterna och så god öppenhet som möjligt. Antalet 
styrelseledamöter bör stå i direkt proportion till antalet anställda på byrån, och man bör göra 
allt för att undvika omotiverade utgifter för byrån.

Ändringsförslag 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
Två av dessa ska utses av kommissionen, 
två av rådet och en av Europaparlamentet.
Mandatperioden ska vara fem år och kunna 
förlängas en gång.

Or. en

Motivering

Byrån är relativt liten. För att kunna arbeta effektivt och undvika kostnader samt överdriven 
byråkrati bör styrelsen inte ha fler än fem ledamöter.

Ändringsförslag 146
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter 
och samtliga medlemsstater ska vara 
representerade enligt ett rotationssystem. 
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fem år och kunna förlängas en gång. Sex av dessa ska utses av kommissionen 
och sex av rådet. Mandatperioden ska vara 
fem år och kunna förlängas en gång.

Or. en

Ändringsförslag 147
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
Varje ledamot ska ha en suppleant. Tre 
ledamöter och deras suppleanter ska utses 
av kommissionen och nio ledamöter och 
deras suppleanter ska utses av rådet. 
Mandatperioden ska vara fem år och kunna 
förlängas en gång.

Or. en

Motivering

Punkt 1. Om det behövs trots de uppgifter som styrelsen har, kan man i ett skäl fastslå att 
rådet, då det utser styrelseledamöterna, ska säkerställa en rättvis representation mellan 
medlemsstaterna, eventuellt genom ett rotationssystem.

Ändringsförslag 148
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Härigenom stärks byråns oberoende.

Ändringsförslag 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Styrelseledamöterna ska vara 
oberoende av de nationella regeringarna.

Or. en

Motivering

Byrån bör vara så oberoende som möjligt.

Ändringsförslag 150
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Styrelsemöten ska sammankallas av 
ordföranden. Ordföranden för 
tillsynsnämnden eller hans eller hennes 
ombud från tillsynsnämnden och byråns 
direktör ska delta i överläggningarna utan 
att ha någon rösträtt. Styrelsen ska ha 
ordinarie möten minst två gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
på begäran från minst en tredjedel av dess 
ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
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bestämmelserna i arbetsordningen låta sig 
biträdas av rådgivare eller experter. 
Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av 
byrån.

observatör till sina möten. 
Styrelseledamöter får enligt 
bestämmelserna i arbetsordningen låta sig 
biträdas av rådgivare eller experter. 
Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av 
byrån.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämnden kommer att rent praktiskt påverkas av styrelsens beslut och därför bör 
tillsynsnämndens ordförande och hans eller hennes ombud från tillsynsnämnden närvara som 
observatör vid styrelsemötena.

Ändringsförslag 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Tillsynsnämnden kommer att rent praktiskt påverkas av styrelsens beslut och därför bör 
tillsynsnämndens ordförande och hans eller hennes ombud från tillsynsnämnden närvara som 
observatör vid styrelsemötena.

Ändringsförslag 152
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Härigenom stärks byråns oberoende.
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Ändringsförslag 153
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 154
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Styrelseledamöterna ska vara 
oberoende av de nationella regeringarna.

Or. en

Motivering

Byrån bör vara så oberoende som möjligt. Eftersom det är rådet och kommissionen som utser 
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styrelsens medlemmar kan de motta instruktioner från dessa institutioner men inte från 
enskilda medlemsstater.

Ändringsförslag 155
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Styrelseledamöterna ska vara 
oberoende av de nationella regeringarna.

Or. en

Motivering

Byrån bör vara så oberoende som möjligt. Eftersom det är rådet och kommissionen som utser 
styrelsens medlemmar kan de motta instruktioner från dessa institutioner men inte från 
enskilda medlemsstater.

Ändringsförslag 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Styrelsen ska fatta beslut med 
kvalificerad majoritet.

Or. en

Motivering

Med tanke på att styrelsen ansvarar för administrativa och budgetrelaterade frågor bör 
beslut i sådana frågor hellre fattas med kvalificerad majoritet än med två tredjedelars 
majoritet.
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Ändringsförslag 157
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet bland de närvarande 
ledamöterna, såvida inte annat stadgas i 
denna förordning eller i stagarna.

Or. de

Motivering

Härigenom stärks byråns oberoende.

Ändringsförslag 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Styrelseledamöterna ska vara 
oberoende av de nationella och regionala 
regeringarna.

Or. en

Motivering

Byrån bör vara så oberoende som möjligt. Eftersom det är rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen som utser styrelsens medlemmar kan de motta instruktioner från dessa 
institutioner men inte från enskilda medlemsstater.
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Ändringsförslag 159
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Härigenom stärks byråns oberoende.

Ändringsförslag 160
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Styrelseledamöterna får inte vara 
medlemmar i tillsynsnämnden.

Or. en

Ändringsförslag 161
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Styrelseledamöterna ska åta sig att 
agera oberoende i allmänhetens intresse. 
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De ska i detta syfte avge en 
åtagandeförklaring och en 
intresseförklaring som visar antingen att 
det inte föreligger någon som helst 
intressekonflikt som skulle kunna inverka 
negativt på deras oberoende, eller att det 
inte föreligger några direkta eller 
indirekta intressekonflikter som skulle 
kunna inverka negativt på deras 
oberoende. Dessa förklaringar ska vara 
skriftliga och offentliggöras årligen.

Or. en

Ändringsförslag 162
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Styrelsens uppgifter

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

Or. fr

Ändringsförslag 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Europaparlamentet bör rösta om direktörens utnämning. Det är inte styrelsens uppgift att
utse direktören.

Ändringsförslag 164
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Eftersom direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut, 
borde tillsynsnämnden inta en klart definierad roll när direktören utses. Detta är även 
tillämpligt på ändringen av punkt 7. Syftet är även att stärka tillsynsnämndens oberoende.

Ändringsförslag 165
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Eftersom direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut, 
borde tillsynsnämnden inta en klart definierad roll när direktören utses. Detta är även 
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tillämpligt på ändringen av punkt 7. Syftet är även att stärka tillsynsnämndens oberoende.

Ändringsförslag 166
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Bättre definition av befogenheter.

Ändringsförslag 167
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska, med tillsynsnämndens
samtycke, utse en direktör i enlighet med 
artikel 13.2.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella roll i samband med att direktören utses bör vara klart fastställd 
med tanke på att direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och 
beslut.



AM\716143SV.doc 85/92 PE404.596v01-00

SV

Ändringsförslag 168
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska, med tillsynsnämndens
samtycke, utse en direktör i enlighet med 
artikel 13.2.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella roll i samband med att direktören utses bör vara klart fastställd 
med tanke på att direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och 
beslut. Samma sak gäller ändringen till artikel 10.7.

Ändringsförslag 169
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska, med tillsynsnämndens
samtycke, utse en direktör i enlighet med 
artikel 13.2.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella roll i samband med att direktören utses bör vara klart fastställd 
med tanke på att direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och 
beslut.
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Ändringsförslag 170
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden och efter att ha fått 
tillsynsnämndens samtycke i enlighet med 
artikel 12.2, utse en direktör i enlighet med 
artikel 13.2.

Or. en

Ändringsförslag 171
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse tillsynsnämndens 
ledamöter i enlighet med artikel 11.1.

utgår

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens sammansättning anges tydligt av artikel 11.1. Tillsynsnämnden ska bestå 
av cheferna för de nationella tillsynsnämnder som inrättats i enlighet med direktiven 2003/54 
och 2003/55. Det finns därför ingen anledning att införa ett särskilt förfarande för 
tillsynsnämndens utnämning eftersom det skulle krångla till förfarandet.
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Ändringsförslag 172
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse tillsynsnämndens 
ledamöter i enlighet med artikel 11.1.

utgår

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens sammansättning anges tydligt av artikel 11.1 (ändrad genom rådet för 
europeiska tillsynsmyndigheter inom energiområdet, CEER). Tillsynsnämnden ska bestå av 
cheferna för de nationella tillsynsnämnder som inrättats i enlighet med direktiven 2003/54 
och 2003/55. Det finns därför ingen anledning att införa ett särskilt förfarande för 
tillsynsnämndens utnämning eftersom det skulle krångla till förfarandet.

Ändringsförslag 173
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska, senast den 30 september 
varje år efter samråd med kommissionen 
och godkännande från tillsynsnämnden i 
enlighet med artikel 12.3, anta byråns 
verksamhetsplan för det kommande året 
och överlämna den till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen. 
Verksamhetsplanen ska antas utan att det 
påverkar det årliga budgetförfarandet.

4. Styrelsen ska, senast den 30 september 
varje år efter samråd med kommissionen 
och godkännande från tillsynsnämnden i 
enlighet med artikel 12.3, anta byråns 
verksamhetsplan för det kommande året 
och överlämna den till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen. 
Verksamhetsplanen ska antas utan att det 
påverkar det årliga budgetförfarandet och 
ska offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Styrelsen ska, efter godkännande från 
kommissionen, besluta om mottagande av 
legat, gåvor eller bidrag från andra källor i 
gemenskapen.

6. Styrelsen ska, efter godkännande från 
kommissionen, besluta om mottagande av 
legat, gåvor eller bidrag från andra källor i 
gemenskapen eller andra frivilliga bidrag 
från medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 175
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

7. Styrelsen ska i samråd med 
tillsynsnämnden ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella roll i samband med att direktören utses bör vara klart fastställd 
med tanke på att direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och 
beslut.
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Ändringsförslag 176
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

7. Styrelsen ska i samråd med 
tillsynsnämnden ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella roll i samband med att direktören utses bör vara klart fastställd 
med tanke på att direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och 
beslut.

Ändringsförslag 177
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

7. Styrelsen ska i samråd med 
tillsynsnämnden ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens rådgivande roll i samband med att disciplinära befogenheter över 
direktören utövas bör vara klart fastställd med tanke på att direktören leder byrån och antar 
byråns yttranden, rekommendationer och beslut.
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Ändringsförslag 178
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

7. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

Or. de

Motivering

Eftersom direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut, 
borde tillsynsnämnden inta en klart definierad roll när direktören utses. Detta är även 
tillämpligt på ändringen av punkt 1.

Ändringsförslag 179
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Styrelsen ska ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

7. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, ha disciplinära 
befogenheter över direktören.

Or. de

Motivering

Eftersom direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut, 
borde tillsynsnämnden inta en klart definierad roll när direktören utses. Detta är även 
tillämpligt på ändringen av punkt 1.



AM\716143SV.doc 91/92 PE404.596v01-00

SV

Ändringsförslag 180
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om 
byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och 
senast den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten. 
Årsrapporten ska innehålla ett oberoende 
avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om 
byråns tillsynsverksamhet under det 
aktuella året.

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om 
byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och 
om utvecklingen på gas- och 
elmarknaderna, som även omfattar 
konsumentfrågor, där den ska kartlägga 
vilka hinder som återstår för att den inre 
marknaden för gas och el ska kunna 
fullbordas. Byrån ska senast den 15 juni 
överlämna rapporten till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten 
Årsrapporten ska innehålla ett oberoende 
avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om 
byråns tillsynsverksamhet under det 
aktuella året.

Or. en

Motivering

Förutom att fastställa sina direkta administrativa och reglerande befogenheter måste byrån 
även i stora drag klargöra utvecklingen och de hinder som föreligger på gas- och 
elmarknaderna. Konsumentaspekterna bör lämpligen tas upp i rapporten.

Ändringsförslag 181
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om 
byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och 
senast den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om 
byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och 
senast den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
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kommittén och revisionsrätten. 
Årsrapporten ska innehålla ett oberoende 
avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om 
byråns tillsynsverksamhet under det 
aktuella året.

kommittén, Regionkommittén och 
revisionsrätten. Årsrapporten ska innehålla 
ett oberoende avsnitt, godkänt av 
tillsynsnämnden, om byråns 
tillsynsverksamhet under det aktuella året.

Or. lt

Motivering

Precis som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har Regionkommittén rådgivande 
befogenheter och ska därför ha rätt att erhålla byråns rapporter.
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