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Ændringsforslag 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

1. Repræsentantskabet består af cheferne 
for de nationale energimyndigheder eller 
disses repræsentanter, jf. direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, og en 
repræsentant for Kommissionen uden 
stemmeret. Hver medlemsstat kan kun 
sende én repræsentant for den nationale 
energimyndighed til repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring skal sikre, at de nationale energimyndigheder repræsenteres på passende vis i 
repræsentantskabet. Den afspejler også Kommissionens beslutning af 11. november 2003 om 
oprettelse af ERGEG, hvoraf det klart fremgår, at medlemmerne af ERGEG bør omfatte 
cheferne for de nationale myndigheder, som er ansvarlige for reguleringen af elektricitets- og 
gassektoren i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 183
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

1. Repræsentantskabet består af cheferne 
for de nationale energimyndigheder eller 
disses repræsentanter, jf. direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, og en 
repræsentant for Kommissionen uden 
stemmeret. Hver medlemsstat kan kun 
sende én repræsentant for den nationale 
energimyndighed til repræsentantskabet.
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Or. en

Begrundelse

Denne ændring af sammensætningen af repræsentantskabet skal sikre, at de nationale 
energimyndigheder repræsenteres på passende vis (af cheferne) i repræsentantskabet. Den 
afspejler også ordlyden af Kommissionens beslutning af 11. november 2003 om oprettelse af 
ERGEG, hvoraf det klart fremgår, at medlemmerne af ERGEG bør omfatte cheferne for de 
nationale myndigheder, som er ansvarlige for reguleringen af elektricitets- og gassektoren i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 184
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

1. Repræsentantskabet består af cheferne 
for de nationale energimyndigheder eller 
disses repræsentanter, jf. direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, og en 
repræsentant for Kommissionen uden 
stemmeret. Hver medlemsstat kan kun 
sende én repræsentant for den nationale 
energimyndighed til repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring skal sikre, at de nationale energimyndigheder repræsenteres på passende vis 
(af cheferne) i repræsentantskabet. Den afspejler også ordlyden af Kommissionens beslutning 
af 11. november 2003 om oprettelse af ERGEG, hvoraf det klart fremgår, at medlemmerne af 
ERGEG bør omfatte cheferne for de nationale myndigheder, som er ansvarlige for 
reguleringen af elektricitets- og gassektoren i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 185
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant per medlemsstat udpeget 
blandt cheferne for de nationale 
energimyndigheder, jf. artikel 22a i 
direktiv 2003/54/EF og artikel 24a i 
direktiv 2003/55/EF, og en repræsentant 
for Kommissionen uden stemmeret. Hver 
medlemsstat kan kun sende én 
repræsentant for den nationale 
energimyndighed til repræsentantskabet. 
De nationale energimyndigheder udpeger 
en suppleant per medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring skal sikre, at de nationale energimyndigheder repræsenteres på passende vis 
(af cheferne) i repræsentantskabet. Den afspejler også ordlyden af Kommissionens beslutning 
af 11. november 2003 om oprettelse af ERGEG, hvoraf det klart fremgår, at medlemmerne af 
ERGEG bør omfatte cheferne for de nationale myndigheder, som er ansvarlige for 
reguleringen af elektricitets- og gassektoren i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 186
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De 

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat udnævnt af medlemsstaten 
blandt det nuværende personale ved de 
regulerende myndigheder, jf. artikel 22a i 
direktiv 2003/54/EF og artikel 24a i 
direktiv 2003/55/EF, og en repræsentant 
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nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

for Kommissionen uden stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 187
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Repræsentantskabet (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 188
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 
Kommissionen uden stemmeret. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat. 

Repræsentantskabet består af en 
repræsentant per medlemsstat for de i 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EF og artikel 
24a i direktiv 2003/55/EF nævnte 
regulerende myndigheder og en 
repræsentant for Kommissionen uden 
stemmeret. De udgør bestyrelsen.  De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat. Suppleanterne 
deltager kun i møderne, når en 
repræsentant er fraværende.

Or. fr
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Ændringsforslag 189
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet vælger en formand 
og en næstformand blandt sine 
medlemmer. Næstformanden erstatter 
formanden, når denne er forhindret i at 
udføre sit hverv. Formandens og 
næstformandens mandatperiode er to og et 
halvt år og kan fornyes. Formandens og 
næstformandens mandatperiode udløber 
under alle omstændigheder, når deres 
medlemskab af repræsentantskabet 
ophører.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 190
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Medlemmernes stemmer 
vægtes efter de principper, der gælder for 
afstemninger i Rådet, jf. traktatens artikel 
205, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Reglerne for afstemninger i repræsentantskabet bør svare til dem, der gælder for Rådet, da 
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der ved en vægtning af stemmerne tages bedre højde for, i hvilken udstrækning 
repræsentantskabets medlemmer berøres af dets beslutninger.

Ændringsforslag 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele. 
Medlemmernes stemmer vægtes efter de 
principper, der gælder for afstemninger i 
Rådet, jf. traktatens artikel 205, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets troværdighed.

Ændringsforslag 192
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele.
Medlemmernes stemmer vægtes efter de 
principper, der gælder for afstemninger i 
Rådet, jf. traktatens artikel 205, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets troværdighed.
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Ændringsforslag 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med kvalificeret flertal blandt
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

Or. en

Begrundelse

Et afstemningssystem, hvor vedtagelser sker med kvalificeret flertal, ville lette 
beslutningsprocessen i repræsentantskabet. 

Ændringsforslag 194
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med simpelt flertal blandt medlemmerne. 
Hvert medlem eller suppleant har én 
stemme.

Or. en
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Ændringsforslag 195
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 11 - stk. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer. Hvert 
medlem eller suppleant har én stemme.

4. Repræsentantskabet vedtager selv sin 
forretningsorden.

4. Repræsentantskabet vedtager selv sin 
forretningsorden. De nærmere 
afstemningsregler, særlig reglerne for, 
hvornår et medlem kan handle på vegne 
af et andet medlem, samt i givet fald også 
reglerne for, hvornår bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, fastsættes i 
forretningsordenen. Forretningsordenen 
kan foreskrive specifikke arbejdsmetoder 
for behandlingen af spørgsmål, der opstår 
i forbindelse med regionale 
samarbejdsinitiativer.

Or. en

Ændringsforslag 196
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr
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Ændringsforslag 197
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Repræsentantskabet vedtager selv sin 
forretningsorden.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 198
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Repræsentantskabet handler uafhængigt 
i udførelsen af de opgaver, der pålægges 
det ved denne forordning, og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
medlemsstaternes regeringer eller fra 
offentlige eller private interesser.

5. Repræsentantskabet handler uafhængigt 
i udførelsen af de opgaver, der pålægges 
det ved denne forordning, uden at dette 
berører de medlemmer, der handler på 
vegne af deres respektive 
energimyndigheder, og det må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
medlemsstaternes regeringer eller fra 
offentlige eller private interesser.

Or. en

Ændringsforslag 199
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Repræsentantskabet handler uafhængigt 
i udførelsen af de opgaver, der pålægges 
det ved denne forordning, og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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medlemsstaternes regeringer eller fra 
offentlige eller private interesser.

Or. fr

Ændringsforslag 200
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Repræsentantskabet handler uafhængigt 
i udførelsen af de opgaver, der pålægges 
det ved denne forordning, og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
medlemsstaternes regeringer eller fra 
offentlige eller private interesser.

5. Repræsentantskabet handler uafhængigt 
i udførelsen af de opgaver, der pålægges 
det ved denne forordning, og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
medlemsstaternes regeringer eller fra 
private interesser.

Or. en

Ændringsforslag 201
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Repræsentantskabets
sekretariatsfunktioner varetages af 
agenturet.

6. Repræsentantskabet udnævner sin 
direktør, varetager sine
sekretariatsfunktioner, udarbejder sit 
budget og vælger sit hjemsted.

Or. fr
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Ændringsforslag 202
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode repræsentantskabets formand om 
at aflægge beretning om udførelsen af 
hans opgaver og pligter.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør være ansvarligt over for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 203
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  6a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode repræsentantskabets formand om 
at aflægge beretning om udførelsen af 
hans opgaver og pligter.

Or. en

Begrundelse

En sådan indberetningspligt sikrer, at repræsentantskabet er ansvarligt over for Rådet og 
Parlamentet.
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Ændringsforslag 204
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode repræsentantskabets formand om 
at aflægge beretning om udførelsen af 
hans opgaver og pligter.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er at sikre, at repræsentantskabet er ansvarligt over for Rådet og 
Parlamentet.

Ændringsforslag 205
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode repræsentantskabets formand om 
at aflægge beretning om udførelsen af 
hans opgaver og pligter.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er at sikre, at repræsentantskabet er ansvarligt over for Rådet og 
Parlamentet.
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Ændringsforslag 206
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode repræsentantskabets formand om 
at aflægge beretning om udførelsen af 
hans opgaver og pligter.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er at sikre, at repræsentantskabet er ansvarligt over for Rådet og 
Parlamentet.

Ændringsforslag 207
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode repræsentantskabets formand om 
at aflægge beretning om udførelsen af 
hans opgaver og pligter.

Or. de

Begrundelse

Formålet med forslaget er at sikre, at repræsentantskabet er ansvarligt over for Rådet og 
Parlamentet.
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Ændringsforslag 208
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode repræsentantskabets formand om 
at aflægge beretning om udførelsen af 
hans opgaver og pligter.

Or. de

Begrundelse

Formålet med forslaget er at sikre, at repræsentantskabet er ansvarligt over for Rådet og 
Parlamentet.

Ændringsforslag 209
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Repræsentantskabets formand kan ved 
forskellige lejligheder indbydes af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg. 
Formanden er også forpligtet til at tale i 
Parlamentet mindst en gang om året.

Or. ro

Begrundelse

Repræsentantskabet repræsenterer de nationale energimyndigheder og spiller en nøglerolle, 
hvad angår gennemførelsen af Fællesskabets energimålsætninger. I den forbindelse er det 
vigtigt, at formanden indgår i en permanent og effektiv dialog med Parlamentet. 
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Ændringsforslag 210
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Repræsentantskabets opgaver

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.
2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.
3. Repræsentantskabet godkender i 
henhold til artikel 10, stk. 4, og artikel 14, 
stk. 6, og i overensstemmelse med det i 
henhold til artikel 20, stk. 1, opstillede 
budgetforslag agenturets arbejdsprogram 
for det følgende år og forelægger det 
inden den 1. september for bestyrelsen til 
vedtagelse.
4. Repræsentantskabet godkender i 
henhold til artikel 10, stk. 10, og artikel 
14, stk. 8, årsrapportens selvstændige 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed).

Or. fr



PE404.630v01-00 18/66 AM\716580DA.doc

DA

Ændringsforslag 211
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

1. Repræsentantskabet vedtager de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.
Direktøren varetager sine opgaver i 
overensstemmelse med de beslutninger, 
repræsentantskabet træffer i sin egenskab 
af det eneste beslutningstagende organ 
under agenturet, for så vidt angår 
regulering.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet vedtager i sin egenskab af eneste beslutningstagende organ under 
agenturet vedtager henstillinger og beslutninger, der gennemføres af direktøren i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 3.

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren, 
da direktøren forvalter agenturet.

Ændringsforslag 212
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 

1. Repræsentantskabet giver sit samtykke
til direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
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varetagelsen af dennes opgaver. varetagelsen af dennes opgaver. 
Direktøren varetager sine opgaver i 
overensstemmelse med de beslutninger, 
repræsentantskabet træffer i sin egenskab 
af det eneste beslutningstagende organ 
under agenturet, for så vidt angår 
regulering.

Or. xm

Begrundelse

Afgrænsning af ansvarsområderne.

Ændringsforslag 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

1. Repræsentantskabet giver sit samtykke
til direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag er i overensstemmelse med direktørens opgaver som beskrevet i artikel 14, stk. 
3, hvorefter direktøren med repræsentantskabets godkendelse affatter udtalelser, henstillinger 
og beslutninger.
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Ændringsforslag 214
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

1. Repræsentantskabet giver sit samtykke
til direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, affatter direktøren med repræsentantskabets 
godkendelse udtalelser, henstillinger og beslutninger.

Ændringsforslag 215
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

1. Repræsentantskabet giver sit samtykke
til direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, affatter direktøren med repræsentantskabets 
godkendelse udtalelser, henstillinger og beslutninger.



AM\716580DA.doc 21/66 PE404.630v01-00

DA

Ændringsforslag 216
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

1. Repræsentantskabet giver sit samtykke
til direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, affatter direktøren med repræsentantskabets 
godkendelse udtalelser, henstillinger og beslutninger.

Ændringsforslag 217
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

1. Repræsentantskabet giver sit samtykke
til direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

Or. de
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Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, affatter direktøren med repræsentantskabets 
godkendelse udtalelser, henstillinger og beslutninger.

Ændringsforslag 218
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 3,
til direktøren inden vedtagelsen af de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 219
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

2. Repræsentantskabet giver sit samtykke 
til den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 220
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

2. Repræsentantskabet giver sit samtykke 
til den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet vedtager i sin egenskab af eneste beslutningstagende organ under 
agenturet henstillinger og beslutninger, der gennemføres af direktøren i overensstemmelse 
med artikel 14, stk. 3.

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren, 
da direktøren forvalter agenturet.

Ændringsforslag 221
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

2. Repræsentantskabet giver sit samtykke 
til den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 222
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

2. Repræsentantskabet giver sit samtykke 
til den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 223
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

2. Repræsentantskabet giver sit samtykke 
til udnævnelsen af en ansøger til direktør i 
henhold til artikel 10, stk. 1, og artikel 13, 
stk. 2. Repræsentantskabet vedtager denne 
udtalelse med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 224
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

2. Repræsentantskabet giver sit samtykke 
til udnævnelsen af en ansøger til direktør i 
henhold til artikel 10, stk. 1, og artikel 13, 
stk. 2. Repræsentantskabet vedtager denne 
udtalelse med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne.

2. Repræsentantskabet foreslår Europa-
Parlamentet en liste på mindst to og højst 
tre ansøgere, der skal udnævnes til direktør 
i henhold til artikel 13, stk. 2. 
Repræsentantskabet vedtager denne 
udtalelse med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne 

Or. en
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Begrundelse

For at skabe balance i indflydelsen inden for agenturets nuværende struktur skal listen over
2-3 kandidater foreslås af repræsentantskabet og ikke af Kommissionen. Europa-Parlamentet 
stemmer derefter om udnævnelsen af direktøren.

Ændringsforslag 226
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Direktøren

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 
må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ. 2.
2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste 
med mindst to ansøgere, som er indstillet 
af Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før 
udnævnelsen kan den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.
3. Direktørens embedsperiode er fem år. 
Inden for de sidste ni måneder af denne 
periode foretager Kommissionen en 
evaluering. Ved evalueringen vurderer 
Kommissionen især følgende:
a) direktørens arbejdsindsats
b) agenturets opgaver og behov i de 
følgende år.
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4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år. 
5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge direktørens embedsperiode. 
Inden for en måned inden forlængelsen 
af embedsperioden kan direktøren 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.
6. Hvis direktørens embedsperiode ikke 
forlænges, forbliver direktøren i embedet, 
indtil efterfølgeren er udnævnt.
7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.
8. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode direktøren om at aflægge 
beretning om udførelsen af hans opgaver 
og pligter.

Or. fr

Ændringsforslag 227
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler i overensstemmelse med 
repræsentantskabets beslutninger. Når 
bortses fra bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 
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må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ.

må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra Kommissionen, nogen 
regering eller noget organ.

Or. en

Begrundelse

Direktøren varetager sine opgaver i overensstemmelse med de beslutninger, som 
repræsentantskabet træffer i sin egenskab af det eneste beslutningstagende organ under 
agenturet, for så vidt angår regulering. Det skal præciseres, at direktøren heller ikke må søge 
eller modtage instrukser fra Kommissionen.

Ændringsforslag 228
Anne Laperrouze

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 
må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ.

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler i overensstemmelse med 
repræsentantskabets beslutninger. Når 
bortses fra Kommissionens, bestyrelsens 
og repræsentantskabets respektive 
beføjelser, må direktøren ikke søge eller 
modtage instrukser fra nogen regering eller 
noget organ.

Or. en

Begrundelse

Direktøren varetager sine opgaver i overensstemmelse med de beslutninger, som 
repræsentantskabet træffer i sin egenskab af det eneste beslutningstagende organ under 
agenturet, for så vidt angår regulering.
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Ændringsforslag 229
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 
må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ.

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler i overensstemmelse med 
repræsentantskabets beslutninger. Når 
bortses fra Kommissionens, bestyrelsens 
og repræsentantskabets respektive 
beføjelser, må direktøren ikke søge eller 
modtage instrukser fra nogen regering eller 
noget organ.

Or. en

Begrundelse

Direktøren varetager sine opgaver i overensstemmelse med de beslutninger, som 
repræsentantskabet træffer i sin egenskab af det eneste beslutningstagende organ under 
agenturet, for så vidt angår regulering.

Ændringsforslag 230
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 
må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ. 

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler i overensstemmelse med 
repræsentantskabets beslutninger. Når 
bortses fra Kommissionens, bestyrelsens 
og repræsentantskabets respektive 
beføjelser, må direktøren ikke søge eller 
modtage instrukser fra nogen regering eller 
noget organ.

Or. de



PE404.630v01-00 30/66 AM\716580DA.doc

DA

Begrundelse

Direktøren varetager sine opgaver i overensstemmelse med de beslutninger, som 
repræsentantskabet træffer i sin egenskab af det eneste beslutningstagende organ under 
agenturet, for så vidt angår regulering.

Ændringsforslag 231
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 
må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ.

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler i overensstemmelse med 
repræsentantskabets beslutninger. Når 
bortses fra Kommissionens, bestyrelsens 
og repræsentantskabets respektive 
beføjelser, må direktøren ikke søge eller 
modtage instrukser fra nogen regering eller 
noget organ.

Or. de

Begrundelse

Direktøren varetager sine opgaver i overensstemmelse med de beslutninger, som 
repræsentantskabet træffer i sin egenskab af det eneste beslutningstagende organ under 
agenturet, for så vidt angår regulering.

Ændringsforslag 232
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler uafhængigt i udøvelsen af sine 
funktioner. Når bortses fra 
Kommissionens, bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive beføjelser, 

1. Agenturet ledes af en direktør, der 
handler i overensstemmelse med 
repræsentantskabets udtalelser. Når 
bortses bestyrelsens og 
repræsentantskabets respektive roller i 
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må direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ.

forbindelse med direktørens opgaver, må 
direktøren ikke søge eller modtage 
instrukser fra nogen regering eller noget 
organ.

Or. en

Ændringsforslag 233
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen med 
repræsentantskabets samtykke på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst tre ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en offentlig
indkaldelse af interessetilkendegivelser. 
Før udnævnelsen kan den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før 

2. Direktøren udnævnes af Europa-
Parlamentet på grundlag af sine 
præstationer, kvalifikationer og erfaring, 
som er relevant for energisektoren, fra en 
liste med mindst to og højst tre ansøgere, 
som er indstillet af repræsentantskabet
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udnævnelsen kan den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser.

Or. en

Begrundelse

For at skabe balance i indflydelsen inden for agenturets nuværende struktur skal listen over 
2-3 kandidater foreslås af repræsentantskabet og ikke af Kommissionen. Europa-Parlamentet 
stemmer derefter om udnævnelsen af direktøren.

Ændringsforslag 235
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring, som er relevant 
for energisektoren, fra en liste med mindst 
to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser og efter samtykke 
fra repræsentantskabet. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Or. en
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Ændringsforslag 236
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne. 

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring, som er relevant 
for energisektoren, fra en liste med mindst 
to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter henstilling fra 
repræsentantskabet. Før udnævnelsen kan 
den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne. 

Or. ro

Begrundelse

Repræsentantskabet har de bedste muligheder for at vurdere erfaring og kvalifikationer hos 
kandidater fra energisektoren, der ansøger om stillingen som direktør for agenturet.

Ændringsforslag 237
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser og efter samtykke 
fra repræsentantskabet. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
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fra udvalgsmedlemmerne. kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet skal have en klart defineret rolle i forhold til udnævnelsen af direktøren, 
da direktøren forvalter agenturet.

Ændringsforslag 238
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer,
kvalifikationer og erfaring fra en liste med 
mindst to ansøgere, som er indstillet af 
Kommissionen efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine kvalifikationer og erfaring 
fra en liste med mindst fem ansøgere, som 
er indstillet af Kommissionen efter en 
indkaldelse af interessetilkendegivelser. 
Før udnævnelsen fremkommer den 
ansøger, bestyrelsen har valgt, med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvarer spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne. Europa-
Parlamentet kan nedlægge veto mod 
udnævnelsen.

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af Europa-Parlamentets rolle og agenturets uafhængighed.
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Ændringsforslag 239
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 13 – punkt 3 - 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktørens embedsperiode er fem år. 
Inden for de sidste ni måneder af denne 
periode foretager Kommissionen en 
evaluering. Ved evalueringen vurderer 
Kommissionen især følgende:

3. Direktørens embedsperiode er fem år. 
Inden for de sidste ni måneder af denne 
periode foretager Kommissionen en 
vurdering. Ved vurderingen vurderer 
Kommissionen især følgende:

a) direktørens arbejdsindsats a) direktørens arbejdsindsats
b) agenturets opgaver og behov i de 
følgende år. 

b) agenturets opgaver og behov i de 
følgende år.

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
vurderingsrapporten og 
repræsentantskabets udtalelse om denne 
vurdering, og kun såfremt det kan 
begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

Or. en

Ændringsforslag 240
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

4. Europa-Parlamentet kan efter at have 
hørt repræsentantskabet og bestyrelsen og
under hensyn til evalueringsrapporten, og 
kun såfremt det kan begrundes med 
agenturets opgaver og behov, forlænge 
direktørens embedsperiode én gang med 
højst tre år.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet kan efter at have hørt repræsentantskabet og bestyrelsen forlænge 
direktørens embedsperiode. Der bør også tages hensyn til Kommissionens 
evalueringsrapport, når en sådan beslutning skal træffes.

Ændringsforslag 242
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet og størst mulig 
hensyntagen til dettes udtalelse og under 
hensyn til evalueringsrapporten, og kun 
såfremt det kan begrundes med agenturets 
opgaver og behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.
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Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør høres i forbindelse med forlængelsen af direktørens embedsperiode 
eller en eventuel afskedigelse.

Ændringsforslag 243
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet og størst mulig 
hensyntagen til dettes udtalelse og under 
hensyn til evalueringsrapporten, og kun 
såfremt det kan begrundes med agenturets 
opgaver og behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør høres i forbindelse med forlængelsen af direktørens embedsperiode.

Ændringsforslag 244
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet og størst mulig 
hensyntagen til dettes udtalelse og under 
hensyn til evalueringsrapporten, og kun 
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embedsperiode én gang med højst tre år. såfremt det kan begrundes med agenturets 
opgaver og behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

Or. de

Begrundelse

Repræsentantskabet bør høres i forbindelse med forlængelsen af direktørens embedsperiode.

Ændringsforslag 245
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet og størst mulig 
hensyntagen til dettes udtalelse og under 
hensyn til evalueringsrapporten, og kun 
såfremt det kan begrundes med agenturets 
opgaver og behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år.

Or. de

Begrundelse

Repræsentantskabet bør høres i forbindelse med forlængelsen af direktørens embedsperiode.

Ændringsforslag 246
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 

udgår
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forlænge direktørens embedsperiode. 
Inden for en måned inden forlængelsen 
af embedsperioden kan direktøren 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge direktørens embedsperiode. 
Inden for en måned inden forlængelsen 
af embedsperioden kan direktøren 
opfordres til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er Europa-Parlamentets opgave efter at have hørt repræsentantskabet og bestyrelsen at 
forlænge direktørens embedsperiode.
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Ændringsforslag 248
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis direktørens embedsperiode ikke 
forlænges, forbliver direktøren i embedet, 
indtil efterfølgeren er udnævnt.

6. Direktøren forbliver i embedet, indtil 
efterfølgeren er udnævnt.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets troværdighed.

Ændringsforslag 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af Europa-Parlamentet 
og med repræsentantskabets godkendelse. 
Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Det er Europa-Parlamentets opgave efter at have hørt repræsentantskabet at afskedige 
direktøren. Denne beslutning kan kun træffes med et flertal på to tredjedele.



AM\716580DA.doc 41/66 PE404.630v01-00

DA

Ændringsforslag 250
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen og med 
repræsentantskabets godkendelse. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 251
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen og med 
repræsentantskabets godkendelse. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Repræsentantskabet bør høres i forbindelse med forlængelsen af direktørens embedsperiode 
eller en eventuel afskedigelse.
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Ændringsforslag 252
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen og med 
repræsentantskabets godkendelse. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Forslaget indeholder et krav om, at repræsentantskabet skal godkende udnævnelsen af 
direktøren. Det samme bør gælde i forbindelse med en afskedigelse.

Ændringsforslag 253
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen og med 
repræsentantskabets 
forhåndsgodkendelse. Bestyrelsen træffer 
en sådan beslutning med et flertal på tre 
fjerdedele af medlemmerne.

Or. de

Begrundelse

Tidligere forslag indeholder et krav om, at repræsentantskabet skal godkende udnævnelsen af 
direktøren. Det samme bør gælde i forbindelse med en afskedigelse.
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Ændringsforslag 254
Hannes Swoboda

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen og med 
repræsentantskabets 
forhåndsgodkendelse. Bestyrelsen træffer 
en sådan beslutning med et flertal på tre 
fjerdedele af medlemmerne.

Or. de

Begrundelse

Et tidligere forslag indeholder et krav om, at repræsentantskabet skal godkende udnævnelsen 
af direktøren. Det samme bør gælde i forbindelse med en afskedigelse.

Ændringsforslag 255
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen og med 
repræsentantskabets godkendelse. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

Or. en
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Ændringsforslag 256
Nikolaos Vakalis

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen og med 
repræsentantskabets godkendelse. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 257
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
stemmerne. 

Or. de

Begrundelse

Sikrer overensstemmelse med andre ændringsforslag.



AM\716580DA.doc 45/66 PE404.630v01-00

DA

Ændringsforslag 258
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne. 

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet. 
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer. 

Or. ro

Begrundelse

I henhold til artikel 9, stk. 4, vedtager bestyrelsen sine beslutninger med et flertal på to 
tredjedele af de tilstedeværende medlemmer.

Ændringsforslag 259
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode direktøren om at aflægge 
beretning om udførelsen af hans opgaver 
og pligter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Art. Artikel 13, stk. 8, udgår, fordi agenturets ansvarlighed er sikret vira artikel 11, stk. 6,( 
nyt).
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Ændringsforslag 260
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
Direktørens opgaver

1. Direktøren repræsenterer agenturet og 
er ansvarlig for dets ledelse.
2. Direktøren forbereder bestyrelsens 
møder. Han deltager uden stemmeret i 
bestyrelsens møder.
3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. 
4. Direktøren er ansvarlig for 
gennemførelsen af agenturets årlige 
arbejdsprogram efter vejledning fra 
repræsentantskabet og under bestyrelsens 
administrative kontrol.
5. Direktøren udfører de nødvendige 
opgaver, især udarbejdelse af interne 
administrative instrukser og 
offentliggørelse af meddelelser, for at 
sikre, at agenturet fungerer i 
overensstemmelse med denne forordning.
6. Hvert år udarbejder direktøren et 
udkast til agenturets arbejdsprogram for 
det følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år.
7. Direktøren udarbejder overslag over 
agenturets indtægter og udgifter i henhold 
til artikel 20 og gennemfører agenturets 
budget i henhold til artikel 21.
8. Hvert år udarbejder direktøren et 
udkast til årsrapport med en særskilt 
afdeling om agenturets 
reguleringsvirksomhed og en afdeling om 
finansielle og administrative anliggender.
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9. Direktøren udøver de i artikel 25, stk. 3, 
nævnte beføjelser over for agenturets 
personale.

Or. fr

Ændringsforslag 261
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktøren affatter med
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger.

3. Direktøren gennemfører efter
repræsentantskabets vedtagelse de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Direktøren skal gennemføre udtalelser, henstillinger og vigtigst af alt beslutninger fra 
repræsentantskabet, så de kan blive gennemført i praksis.

Ændringsforslag 262
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger.

3. Direktøren affatter de i artikel 5, 6, 7 og 
8 omhandlede udtalelser, henstillinger og 
beslutninger, der er blevet godkendt af 
repræsentantskabet.

Or. en
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Ændringsforslag 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 264
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).
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Ændringsforslag 265
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 266
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvert år udarbejder direktøren et udkast 
til agenturets arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år.

6. Hvert år udarbejder direktøren et udkast 
til agenturets arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det efter 
vedtagelse i bestyrelsen og forelæggelse 
for repræsentantskabet til orientering for 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
og Kommissionen inden den 30. september
samme år.

Or. ro

Begrundelse

Arbejdsprogrammet bør godkendes og vedtages af bestyrelsen og forelægges for
Kommissionen og det kompetente EP-udvalg.
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Ændringsforslag 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvert år udarbejder direktøren et udkast 
til agenturets arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet og Kommissionen 
inden den 30. juni samme år.

6. Hvert år udarbejder direktøren et udkast 
til agenturets arbejdsprogram for det 
følgende år og forelægger det for 
repræsentantskabet, Europa-Parlamentet
og Kommissionen inden den 30. juni 
samme år.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der føres demokratisk kontrol med agenturets arbejdsprogram.

Ændringsforslag 268
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Den Faste Markedsdeltagergruppe

1. Direktøren nedsætter en fast gruppe af 
markedsdeltagere bestående af eksperter, 
der repræsenterer de relevante 
interesserede parter fra bl.a. producenter, 
leverandører, handels- og 
distributionssystemoperatører og 
akademiske eksperter inden for 
tilsvarende områder. Han fastsætter 
procedurerne for antallet af medlemmer i 
den faste gruppe, dens sammensætning og 
dens virke.
2. Direktøren er formand for den faste 
gruppe. Medlemmernes mandatperiode er 
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to og et halvt år. Medlemmerne af den 
faste gruppe kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen eller repræsentantskabet.
3. Repræsentanter for Kommissionen kan 
overvære den faste gruppes møder og 
deltage i dens arbejde.
4. Den faste gruppe rådgiver direktøren 
vedrørende udførelsen af hans opgaver i 
medfør af denne forordning, 
udarbejdelsen af de relevante dele af 
agenturets arbejdsprogram samt sikring 
af kommunikation med interesserede 
parter om alle spørgsmål i relation til 
arbejdsprogrammet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at der udvikles sunde tekniske og markedsrelaterede regler, bør 
markedsdeltagerne inddrages tæt i agenturets arbejde.

Ændringsforslag 269
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14b
Den Faste Forbrugergruppe

1. Direktøren nedsætter en fast gruppe af 
forbrugere bestående af 
forbrugerrepræsentanter. Han fastsætter 
procedurerne for antallet af medlemmer i 
den faste gruppe, dens sammensætning og 
dens virke.
2. Direktøren er formand for den faste 
gruppe. Medlemmernes mandatperiode er 
to og et halvt år. Medlemmerne af den 
faste gruppe kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen eller repræsentantskabet.
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3. Repræsentanter for Kommissionen kan 
overvære den faste gruppes møder og 
deltage i dens arbejde.
4. Den faste gruppe rådgiver direktøren 
vedrørende udførelsen af hans opgaver i 
medfør af denne forordning, 
udarbejdelsen af de relevante dele af 
agenturets arbejdsprogram samt sikring 
af kommunikation med forbrugere om 
alle spørgsmål i relation til 
arbejdsprogrammet. Gruppen sikrer, at 
forbrugerinteresser på europæisk plan 
beskyttes på behørig vis, og er ansvarlig 
for rådgivning, information og 
repræsentation for 
forbrugerorganisationer. Gruppen bistår 
Kommissionen og nationale regulerende 
myndigheder med at overvåge 
effektiviteten af de foranstaltninger, der 
vedrører energifattigdom og 
takstsystemerne i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at forbrugernes interesser beskyttes, bør forbrugerrepræsentanter knyttes tæt til 
agenturets arbejde. Der bør nedsættes en fast forbrugergruppe uafhængigt af Den Faste 
Markedsdeltagergruppe for at sikre, at forbrugerne er lige så effektivt repræsenteret som 
markedsdeltagerne.

Ændringsforslag 270
Dragoş Florin David

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klagenævnet består af seks ordinære 
medlemmer og seks suppleanter, der 
udpeges blandt nuværende og tidligere 
overordnede embedsmænd hos de 
nationale energimyndigheder, 

1. Klagenævnet består af fire ordinære 
medlemmer og fire suppleanter fra 
forskellige medlemsstater, der udpeges 
blandt nuværende og tidligere overordnede 
embedsmænd hos de nationale 
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konkurrencemyndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, og som har 
relevant erfaring inden for energisektoren. 
Klagenævnet vælger selv sin formand. 
Klagenævnets afgørelser træffes med 
kvalificeret flertal på mindst fire ud af de 
seks medlemmer. Klagenævnet indkaldes 
efter behov.

energimyndigheder, 
konkurrencemyndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, og som har 
relevant erfaring inden for energisektoren. 
Klagenævnet vælger selv sin formand. 
Klagenævnets afgørelser træffes med 
kvalificeret flertal på mindst tre ud af de 
fire medlemmer. Klagenævnet indkaldes 
efter behov.

Or. ro

Begrundelse

Klagenævnet skal bestå af et optimalt antal medlemmer for at kunne varetage de opgaver og 
det ansvar, der er beskrevet i forordningen. De otte medlemmer (fire ordinære medlemmer og 
fire suppleanter) bør være fra forskellige medlemsstater for at sikre en afbalanceret 
repræsentation af medlemsstater og størst mulig gennemsigtighed.

Ændringsforslag 271
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet.

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter fælles indstilling fra 
Rådet og Kommissionen og efter samråd 
med repræsentantskabet.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.
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Ændringsforslag 272
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet.

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen på grundlag af en indstilling 
fra Kommissionen og Europa-Parlamentet 
og efter samråd med repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag til artikel 9, stk. 1, bør Parlamentet også spille en 
rolle i forbindelse med udnævnelsen af Klagenævnet.

Ændringsforslag 273
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet. 

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af Europa-Parlamentet efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet.

Or. fr
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Ændringsforslag 274
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet.

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser af bestyrelsen 
efter indstilling fra Kommissionen og efter 
samråd med repræsentantskabet.

Or. en

Begrundelse

Det kan anføres i en betragtning, at udnævnelsen eller nybeskikkelsen af medlemmer af 
klagenævnet af kontinuitetshensyn bør give mulighed for delvis udskiftning af nævnet.

Ændringsforslag 275
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan fornyes. 
Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed og er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. De 
kan ikke udøve andre funktioner i 
agenturet, bestyrelsen eller 
repræsentantskabet. Et medlem af 
klagenævnet kan ikke afskediges i 
vedkommendes mandatperiode, 
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter 
høring af repræsentantskabet træffer 
beslutning herom.

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan fornyes. 
Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed og er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. 

Or. fr
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Ændringsforslag 276
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er fem år. Den kan 
fornyes. Klagenævnets medlemmer træffer 
afgørelse i fuld uafhængighed og er ikke 
bundet af nogen form for instrukser. De 
kan ikke udøve andre funktioner i 
agenturet, bestyrelsen eller 
repræsentantskabet. Et medlem af 
klagenævnet kan ikke afskediges i 
vedkommendes mandatperiode, 
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter 
høring af repræsentantskabet træffer 
beslutning herom.

3. Klagenævnets medlemmers 
mandatperiode er seks år. Klagenævnets 
medlemmer træffer afgørelse i fuld 
uafhængighed og er ikke bundet af nogen 
form for instrukser. De kan ikke udøve 
andre funktioner i agenturet, bestyrelsen 
eller repræsentantskabet. Et medlem af 
klagenævnet kan ikke afskediges i 
vedkommendes mandatperiode, 
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter 
høring af repræsentantskabet træffer 
beslutning herom.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at styrke agenturets uafhængighed.

Ændringsforslag 277
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis agenturet undlader at træffe en 
beslutning, kan der anlægges et 
passivitetssøgsmål ved Retten i Første 
Instans eller Domstolen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
232.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 278
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at efterkomme den 
afgørelse, der træffes af Retten i Første 
Instans eller Domstolen.

3. Repræsentantskabet træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
efterkomme den afgørelse, der træffes af 
Retten i Første Instans eller Domstolen.

Or. fr

Ændringsforslag 279
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 –litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller deres 
energimyndigheder

udgår

Or. en

Begrundelse

Litra c) udgår for at sikre agenturets reelle gennemsigtighed og uafhængighed.
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Ændringsforslag 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 18 –  stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller deres
energimyndigheder

c) ressourcer indsamlet af nationale
reguleringsmyndigheder til brug for deres 
samarbejde på EU-niveau

Or. en

Begrundelse

For at garantere agenturets fulde autonomi og uafhængighed bør det have et selvstændigt 
budget. Det skal derfor undgås, at medlemsstaterne yder bidrag på forskellig og frivillig 
basis.

Ændringsforslag 281
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 18 –  stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller deres 
energimyndigheder

c) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller deres 
energimyndigheder, jf. artikel 10, stk. 6

Or. en

Begrundelse

Det kan anføres i en betragtning, at udnævnelsen eller nybeskikkelsen af medlemmer af 
klagenævnet af kontinuitetshensyn bør give mulighed for delvis udskiftning af nævnet.
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Ændringsforslag 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) eventuelle alternative 
finansieringsmetoder, bl.a. afgifter på 
gas- og elektricitetsstrømme

Or. en

Begrundelse

For at garantere agenturets fulde autonomi og uafhængighed bør det have et selvstændigt 
budget. Derfor bør agenturet have mulighed for at finde alternative finansieringsmetoder.

Ændringsforslag 283
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar hvert år 
udarbejder direktøren et foreløbigt 
budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne 
og det planlagte arbejdsprogram for det 
følgende regnskabsår, og fremsender dette 
foreløbige budgetforslag til bestyrelsen
tillige med en foreløbig 
stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder 
bestyrelsen på grundlag af direktørens 
budgetforslag et overslag over agenturets
indtægter og udgifter i det følgende 
regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette 
overslag tillige med et udkast til 
stillingsfortegnelse til Kommissionen 
senest den 31. marts. Inden overslaget 
vedtages, fremsendes det af direktøren 
udarbejdede budgetforslag til 
repræsentantskabet, der kan afgive 

1. Senest den 15. februar hvert år 
udarbejder direktøren et foreløbigt 
budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne 
og det planlagte arbejdsprogram for det 
følgende regnskabsår, og fremsender dette 
foreløbige budgetforslag til netværkets 
bestyrelse tillige med en foreløbig 
stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder 
bestyrelsen på grundlag af direktørens 
budgetforslag et overslag over indtægter og
udgifter i det følgende regnskabsår. 
Bestyrelsen fremsender dette overslag 
tillige med et udkast til stillingsfortegnelse 
til Kommissionen senest den 31. marts. 
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udtalelse om forslaget.

Or. fr

Ændringsforslag 284
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Budgetmyndigheden vedtager 
agenturets stillingsfortegnelse.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 285
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Personale

1. Vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i De europæiske Fællesskaber og de 
regler, som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner sammen har vedtaget om 
anvendelsen af denne vedtægt og disse 
ansættelsesvilkår, finder anvendelse på 
agenturets personale. Bestyrelsen 
fastsætter de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser i samråd 
med Kommissionen.
2. Bestyrelsen vedtager efter aftale med 
Kommissionen de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser i 
overensstemmelse med de i artikel 110 i 
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vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber fastsatte 
ordninger.
3. Agenturet udøver over for personalet de 
beføjelser, som er overdraget 
ansættelsesmyndigheden i henhold til 
vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og til den 
myndighed, der i henhold til 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i De Europæiske Fællesskaber har 
kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter.
4. Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, 
der gør det muligt at ansætte nationale 
eksperter, som medlemsstaterne udsender 
til agenturet.

Or. fr

Ændringsforslag 286
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i 
De europæiske Fællesskaber og de regler, 
som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner sammen har vedtaget om 
anvendelsen af denne vedtægt og disse 
ansættelsesvilkår, finder anvendelse på 
agenturets personale. Bestyrelsen fastsætter 
de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser i samråd med 
Kommissionen.

1. Vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i 
De europæiske Fællesskaber og de regler, 
som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner sammen har vedtaget om 
anvendelsen af denne vedtægt og disse 
ansættelsesvilkår, finder anvendelse på 
agenturets personale. I overensstemmelse 
med artikel 13, stk. 1, indvirker 
anvendelsen af tjenestemandsvedtægten 
ikke på bestyrelsens og 
repræsentantskabets enebeføjelser til at 
udstede instrukser til direktøren.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 13, stk. 1, bør det præciseres, at 
direktørens uafhængighed af Kommissionen ikke mindskes ved anvendelsen af 
tjenestemandsvedtægten.

Ændringsforslag 287
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ansattes personlige økonomiske og 
disciplinære ansvar over for agenturet 
bestemmes efter de for agenturets ansatte 
gældende relevante regler.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bestyrelsen, repræsentantskabet og 
klagenævnet offentliggør mindst 
dagsordenen, baggrundsdokumenter og 
protokoller fra de respektive møder på 
agenturets hjemmeside.

Or. en

Begrundelse

Dagsordener og protokoller fra bestyrelsens møder bør offentliggøres på agenturets 
hjemmeside inden for en fast tidsfrist. Medlemmer af bestyrelsen bør have ret til at 
offentliggøre afvigende udtalelser.
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Ændringsforslag 289
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Tredjelandes deltagelse

Agenturet er åbent for deltagelse af lande, 
som ikke er medlemmer af Den 
Europæiske Union, og som har indgået 
aftaler med Fællesskabet om en sådan 
deltagelse. I de relevante bestemmelser i 
disse aftaler fastsættes arten og omfanget 
og de proceduremæssige aspekter af disse 
landes deltagelse i agenturets arbejde, 
herunder bestemmelser om finansielle 
bidrag og personale.

Or. de

Begrundelse

Agenturets mandat bør begrænses til det indre marked.

Ændringsforslag 290
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Evaluering

1. Kommissionen foretager en evaluering 
af agenturets aktiviteter. Denne 
evaluering omfatter agenturets resultater 
og arbejdsmetoder sammenholdt med dets 
mål, mandat og opgaver, således som de 
er defineret i denne forordning og i 
agenturets årlige arbejdsprogrammer.
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2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest fire år efter 
den første direktørs tiltræden. Derefter 
forelægger Kommissionen en 
evalueringsrapport mindst hvert femte år.

Or. fr

Ændringsforslag 291
Eugenijus Maldeikis

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest fire år efter den første 
direktørs tiltræden. Derefter forelægger 
Kommissionen en evalueringsrapport 
mindst hvert femte år.

2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest fire år efter den første 
direktørs tiltræden. Derefter forelægger 
Kommissionen en evalueringsrapport hvert 
femte år, efter at have forelagt en 
interimsaktivitetsrapport efter to og et 
halvt år.

Or. lt

Ændringsforslag 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest fire år efter den første 
direktørs tiltræden. Derefter forelægger 
Kommissionen en evalueringsrapport 
mindst hvert femte år.

2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest tre år efter den første 
direktørs tiltræden. Derefter forelægger
Kommissionen en evalueringsrapport 
mindst hvert tredje år.

Or. en
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Begrundelse

Evalueringen af dette nye agentur bør foretages med mere regelmæssige mellemrum.

Ændringsforslag 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest fire år efter den første 
direktørs tiltræden. Derefter forelægger 
Kommissionen en evalueringsrapport 
mindst hvert femte år.

2. Kommissionen forelægger den første 
evalueringsrapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest to år efter den første 
direktørs tiltræden. Derefter forelægger 
Kommissionen en evalueringsrapport 
mindst hvert femte år.

Or. de

Begrundelse

Agenturets arbejde skal evalueres tidligere.

Ændringsforslag 294
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikrafttræden og overgangsforanstaltninger Ikrafttræden, overgangsforanstaltninger og 
ophævelse

Or. de

Begrundelse

Der bør fastsættes en frist for at sikre, at der tages højde for den fremtidige udvikling af det 
indre energimarked.
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Ændringsforslag 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning anvendes indtil den 
1. januar 2015.

Or. de

Begrundelse

Agenturets mandat bør være tidsmæssigt begrænset i overensstemmelse med principperne for 
bedre lovgivning. Såfremt mandatet skal forlænges, bør Kommissionen udarbejde et separat 
forslag, der bekræfter behovet for en sådan forlængelse.
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