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Amendement 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in 
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van Richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat.

1. De raad van regelgevers bestaat uit de 
hoofden van de nationale regelgevende 
instanties of hun vertegenwoordiger 
krachtens Richtlijn 2003/54/EG en 
Richtlijn 2003/55/EG, en één 
vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. Slechts één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
nationale regelgevende instantie mag 
worden toegelaten tot de raad van 
regelgevers.

Or. en

Motivering

Door deze wijziging zijn de nationale regelgevende instanties op correcte wijze 
vertegenwoordigd in de raad van regelgevers. De wijziging is ook conform het Besluit van de 
Commissie van 11 november 2003 tot oprichting van de Europese groep van regelgevende 
instanties voor elektriciteit en gas, waarin duidelijk staat dat de hoofden van de nationale 
instanties die in de lidstaten bevoegd zijn op het gebied van regelgeving inzake elektriciteit en 
gas, deel uit dienen te maken van de Europese Groep van regelgevende instanties voor 
elektriciteit en gas.

Amendement 183
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in 
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van Richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 

1. De raad van regelgevers bestaat uit de 
hoofden van de nationale regelgevende 
instanties of hun vertegenwoordiger 
krachtens Richtlijn 2003/54/EG en 
Richtlijn 2003/55/EG, en één 
vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. Slechts één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
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plaatsvervanger per lidstaat. nationale regelgevende instantie mag 
worden toegelaten tot de raad van 
regelgevers.

Or. en

Motivering

Door deze wijziging van de samenstelling van de raad van regelgevers zijn de nationale 
regelgevende instanties op correcte wijze vertegenwoordigd (hoofden). De wijziging is ook 
conform het Besluit van de Commissie van 11 november 2003 tot oprichting van de Europese 
groep van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas, waarin duidelijk staat dat de hoofden 
van de nationale instanties die in de lidstaten bevoegd zijn op het gebied van regelgeving inzake 
elektriciteit en gas, deel uit dienen te maken van de Europese Groep van regelgevende instanties 
voor elektriciteit en gas.

Amendement 184
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in 
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van Richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat.

1. De raad van regelgevers bestaat uit de 
hoofden van de nationale regelgevende 
instanties of hun vertegenwoordiger 
krachtens Richtlijn 2003/54/EG en 
Richtlijn 2003/55/EG, en één 
vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. Slechts één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
nationale regelgevende instantie mag 
worden toegelaten tot de raad van 
regelgevers.

Or. en

Motivering

Door deze wijziging zijn de nationale regelgevende instanties op correcte wijze 
vertegenwoordigd (hoofden) in de raad van regelgevers. De wijziging is ook conform het Besluit 
van de Commissie van 11 november 2003 tot oprichting van de Europese groep van 
regelgevende instanties voor elektriciteit en gas, waarin duidelijk staat dat de hoofden van de 
nationale instanties die in de lidstaten bevoegd zijn op het gebied van regelgeving inzake 
elektriciteit en gas, deel uit dienen te maken van de Europese Groep van regelgevende instanties 
voor elektriciteit en gas.
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Amendement 185
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in 
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van Richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat.

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
hoofden van de regelgevende instanties of 
hun vertegenwoordiger krachtens artikel 
22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en artikel 
24 bis van Richtlijn 2003/55/EG, en één 
vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. Slechts één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
nationale regelgevende instantie mag 
worden toegelaten tot de raad van 
regelgevers. De nationale regelgevende 
instanties benoemen één plaatsvervanger 
per lidstaat.

Or. en

Motivering

Door deze wijziging zijn de nationale regelgevende instanties op correcte wijze 
vertegenwoordigd (hoofden) in de raad van regelgevers. De wijziging is ook conform het Besluit 
van de Commissie van 11 november 2003 tot oprichting van de Europese groep van 
regelgevende instanties voor elektriciteit en gas, waarin duidelijk staat dat de hoofden van de 
nationale instanties die in de lidstaten bevoegd zijn op het gebied van regelgeving inzake 
elektriciteit en gas, deel uit dienen te maken van de Europese Groep van regelgevende instanties 
voor elektriciteit en gas.

Amendement 186
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 

1. De raad van regelgevers bestaat uit één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
per lidstaat, door de lidstaat benoemd uit
het huidige personeelsbestand van de 
regelgevende instanties als bedoeld in
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
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zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat.

artikel 24 bis van richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht.

Or. en

Amendement 187
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raad van regelgevers Netwerk van regelgevers

Or. fr

Amendement 188
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat.

1. Het netwerk van regelgevers bestaat uit 
één vertegenwoordiger per lidstaat van de 
regelgevende instanties als bedoeld in
artikel 22 bis van Richtlijn 2003/54/EG en 
artikel 24 bis van richtlijn 2003/55/EG, en 
één vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. Zij vormen de raad voor 
het netwerkbeheer. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat. De 
plaatsvervangers nemen slechts deel aan 
de vergaderingen als zij daadwerkelijk een 
vertegenwoordiger vervangen. 

Or. fr
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Amendement 189
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van regelgevers kiest uit zijn 
midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt 
de voorzitter als deze zijn of haar taken 
niet kan uitoefenen. De ambtstermijn van 
de voorzitter en vicevoorzitter bedraagt 
tweeënhalf jaar en kan worden verlengd, 
maar loopt in elk geval af wanneer zij geen 
lid meer zijn van de raad van regelgevers.

2. Het netwerk van regelgevers kiest uit 
zijn midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt 
de voorzitter als deze zijn of haar taken 
niet kan uitoefenen. De ambtstermijn van 
de voorzitter en vicevoorzitter bedraagt 
tweeënhalf jaar en kan worden verlengd, 
maar loopt in elk geval af wanneer zij geen 
lid meer zijn van het netwerk van 
regelgevers.

Or. fr

Amendement 190
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden. 
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één
stem.

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden. 
De stemmen van de leden van de raad van 
regelgevers worden gewogen volgens de 
beginselen betreffende stemmingen van 
de Raad, zoals vastgesteld in artikel 205, 
lid 2, van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap.

Or. en

Motivering

De regels inzake stemmingen van de raad van regelgevers moeten aansluiten bij die van de Raad 
aangezien het wegen van stemmen beter weerspiegelt in hoeverre zijn besluiten gevolgen hebben 
voor de leden van de raad van regelgevers.
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Amendement 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden.
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 
stem.

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde. De stemmen 
worden gewogen conform de weging van 
de stemmen van de leden van de Raad, 
zoals vastgesteld in artikel 205, lid 2, van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap.

Or. de

Motivering

Een grotere legitimiteit van de besluiten van het Agentschap.

Amendement 192
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden.
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 
stem.

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde. De stemmen 
worden gewogen conform de weging van 
de stemmen van de leden van de Raad.

Or. de

Motivering

Een grotere legitimiteit van het Agentschap.
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Amendement 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van twee derde van zijn leden. 
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 
stem.

3. De raad van regelgevers beslist met een 
gekwalificeerde meerderheid van zijn 
leden. Elk lid of diens plaatsvervanger 
heeft één stem.

Or. en

Motivering

Een systeem van stemming met gekwalificeerde meerderheid vergemakkelijkt het 
besluitvormingsproces binnen de raad van regelgevers.

Amendement 194
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van twee derde van zijn leden. 
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 
stem.

3. De raad van regelgevers beslist met een 
gewone meerderheid van zijn leden. Elk lid 
of diens plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en

Amendement 195
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – leden 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van twee derde van zijn leden. 
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 

3. De raad van regelgevers beslist met een 
twee derde meerderheid van zijn 
aanwezige leden. Elk lid of diens 
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stem. plaatsvervanger heeft één stem.
4. De raad van beroep stelt zijn reglement 
van orde vast.

4. De raad van beroep stelt zijn reglement 
van orde vast. In het reglement van orde 
worden nadere bijzonderheden gegeven 
omtrent de regels inzake stemmingen, met 
name de voorwaarden waarop een lid 
namens een ander kan handelen alsmede, 
indien van toepassing, de regels voor het 
quorum. Het reglement van orde kan 
specifieke werkwijzen geven voor de 
behandeling van kwesties op het gebied 
van regionale samenwerkingsinitiatieven.

Or. en

Amendement 196
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden. 
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 
stem.

3. Het netwerk van regelgevers beslist met 
een meerderheid van tweederde van zijn 
leden. Elk lid of diens plaatsvervanger 
heeft één stem.

Or. fr

Amendement 197
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van beroep stelt zijn reglement 
van orde vast.

4. Het netwerk van beroep stelt zijn 
reglement van orde vast.

Or. fr
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Amendement 198
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de uitoefening van de taken die hem 
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de raad van regelgevers onafhankelijk en 
verlangt of aanvaardt hij geen instructies 
van enige regering van een lidstaat of van 
enige publieke of particuliere betrokken 
partij.

5. Bij de uitoefening van de taken die hem 
bij deze verordening worden toebedeeld en 
onverlet zijn leden, die namens hun 
respectieve regelgevende instantie 
handelen, is de raad van regelgevers 
onafhankelijk en verlangt of aanvaardt hij 
geen instructies van enige regering van een 
lidstaat of van enige publieke of 
particuliere betrokken partij.

Or. en

Amendement 199
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de uitoefening van de taken die hem 
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de raad van regelgevers onafhankelijk en 
verlangt of aanvaardt hij geen instructies 
van enige regering van een lidstaat of van 
enige publieke of particuliere betrokken 
partij.

5. Bij de uitoefening van de taken die hem 
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
het netwerk van regelgevers onafhankelijk 
en verlangt of aanvaardt hij geen 
instructies van enige regering van een 
lidstaat of van enige publieke of 
particuliere betrokken partij.

Or. fr

Amendement 200
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de uitoefening van de taken die hem 5. Bij de uitoefening van de taken die hem 
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bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de raad van regelgevers onafhankelijk en 
verlangt of aanvaardt hij geen instructies 
van enige regering van een lidstaat of van 
enige publieke of particuliere betrokken 
partij.

bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de raad van regelgevers onafhankelijk en 
verlangt of aanvaardt hij geen instructies 
van enige regering van een lidstaat of van 
enige particuliere betrokken partij.

Or. en

Amendment 201
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het agentschap verzorgt het
secretariaat van de raad van regelgevers.

6. Het netwerk van regelgevers benoemt 
zijn directeur, organiseert zijn 
secretariaat, stelt zijn begroting op en 
neemt een besluit over zijn zetel.

Or. fr

Amendement 202
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen de voorzitter van de raad van 
regelgevers verzoeken een verslag over de 
uitoefening van zijn taken in te dienen.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers moet verantwoording afleggen aan de Raad en het Parlement.
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Amendement 203
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  6 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen het voorzitterschap van de raad 
van regelgevers verzoeken een verslag 
over de uitoefening van zijn taken in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Met deze verplichting desgewenst een verslag in te dienen, legt de raad van regelgevers 
verantwoording af aan de Raad en het Parlement.

Amendement 204
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen het voorzitterschap van de raad 
van regelgevers verzoeken een verslag 
over de uitoefening van zijn taken in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de raad van regelgevers verantwoording te doen afleggen aan de 
Raad en het Parlement.
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Amendement 205
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen het voorzitterschap van de raad 
van regelgevers verzoeken een verslag 
over de uitoefening van zijn taken in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de raad van regelgevers verantwoording te doen afleggen aan de 
Raad en het Parlement.

Amendement 206
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen het voorzitterschap van de raad 
van regelgevers verzoeken een verslag 
over de uitoefening van zijn taken in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de raad van regelgevers verantwoording te doen afleggen aan de 
Raad en het Parlement.
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Amendement 207
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen de voorzitter van de raad van 
regelgevers verzoeken een verslag over de 
vervulling van zijn taken en plichten in te 
dienen.

Or. de

Motivering

Deze wijziging heeft ten doel de raad van regelgevers verantwoording te doen afleggen aan de 
Raad en het Parlement.

Amendement 208
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen de voorzitter van de raad van 
regelgevers verzoeken een verslag over de 
vervulling van zijn taken en plichten in te 
dienen.

Or. de

Motivering

Deze wijziging heeft ten doel de raad van regelgevers verantwoording te doen afleggen aan de 
Raad en het Parlement.
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Amendement 209
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De voorzitter van de raad van 
energieregelgevers kan bij verschillende 
gelegenheden worden uitgenodigd door de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement. De voorzitter is tevens 
verplicht het Parlement ten minste een 
keer per jaar toe te spreken.

Or. ro

Motivering

De raad van energieregelgevers vertegenwoodigt de nationale energieregelgevers van de Unie 
en speelt een sleutelrol bij de verwezenlijking van de energiedoelstellingen van de Gemeenschap. 
In deze context moet de voorzitter een permanente en effectieve dialoog met het Parlement 
aangaan.

Amendement 210
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Taken van de raad van regelgevers

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.
2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
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die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.
3. De raad van regelgevers keurt 
overeenkomstig artikel 10, lid 4, en artikel 
14, lid 6, en in overeenstemming met de 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, 
opgestelde ontwerpbegroting het 
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar goed en dient het vóór 1 
september ter goedkeuring in bij de raad 
van bestuur.
4. De raad van regelgevers keurt het 
afzonderlijke hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden in het 
jaarverslag als bedoeld in artikel 10, lid 
10, en artikel 14, lid 8, goed.

Or. fr

Amendement 211
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

1. De raad van regelgevers stelt de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast. Voorts 
geeft de raad van regelgevers de directeur 
bij de uitoefening van zijn of haar taken 
richtsnoeren op de gebieden die binnen zijn 
bevoegdheid vallen. De directeur moet 
zijn/haar taak uitoefenen conform de 
beslissingen van de raad van regelgevers 
die, wat regelgeving betreft, het enige 
besluitvormingsorgaan van het 
Agentschap is.

Or. en

Motivering

Als enige besluitvormingsorgaan van het Agentschap stelt de raad van regelgevers de door de 
directeur uit hoofde van artikel 14, lid 3 uit te voeren adviezen, aanbevelingen en beslissingen 
vast.
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De raad van regelgevers moet een vastomlijnde formele rol spelen bij de benoeming van de 
directeur aangezien deze laatste het Agentschap beheert.

Amendement 212
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen geeft de 
raad van regelgevers zijn akkoord aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen. De directeur moet zijn/haar taak 
uitoefenen conform de beslissingen van 
de raad van regelgevers die, wat 
regelgeving betreft, het enige 
besluitvormingsorgaan van het 
Agentschap is.

Or. en

Motivering

Afbakening van bevoegdheden.

Amendement 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen geeft de 
raad van regelgevers zijn akkoord aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.
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Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de in artikel 14 van deze verordening vastgelegde taken van de 
directeur, in het bijzonder bij lid 3 ervan, waarin staat dat de directeur na akkoord van de raad 
van regelgevers de in de artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen vaststelt.

Amendement 214
Giles Chichester

voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen geeft de 
raad van regelgevers zijn akkoord aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

Or. en

Motivering

Zoals in artikel 14, lid 3 is bepaald, stelt de directeur na akkoord van de raad van regelgevers de 
in de artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en beslissingen vast.

Amendement 215
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen geeft de 
raad van regelgevers zijn akkoord aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
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gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

Or. en

Motivering

Zoals in artikel 14, lid 3 is bepaald, stelt de directeur na akkoord van de raad van regelgevers de 
in de artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en beslissingen vast.

Amendement 216
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen geeft de 
raad van regelgevers zijn akkoord aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

Or. de

Motivering

Zoals in artikel 14, lid 3 is bepaald, stelt de directeur na akkoord van de raad van regelgevers de
in de artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en beslissingen vast.

Amendement 217
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen geeft de 
raad van regelgevers zijn akkoord aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
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van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

Or. de

Motivering

Zoals in artikel 14, lid 3 is bepaald, stelt de directeur na akkoord van de raad van regelgevers de 
in de artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en beslissingen vast.

Amendement 218
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur, in overeenstemming met artikel 
14, lid 3. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid
vallen.

Or. en

Amendement 219
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, geeft de raad van 
regelgevers zijn goedkeuring aan de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur. Hij neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en
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Motivering

De raad van regelgevers moet een vastomlijnde formele rol spelen bij de benoeming van de 
directeur aangezien deze laatste het Agentschap beheert en de adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen van het Agentschap vaststelt.

Amendement 220
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, geeft de raad van 
regelgevers zijn goedkeuring aan de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur. Hij neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en

Motivering

Als enige besluitvormingsorgaan van het Agentschap stelt de raad van regelgevers de door de 
directeur uit hoofde van artikel 14, lid 3 uit te voeren adviezen, aanbevelingen en beslissingen 
vast.

De raad van regelgevers moet een vastomlijnde formele rol spelen bij de benoeming van de 
directeur aangezien deze laatste het Agentschap beheert.

Amendement 221
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, geeft de raad van 
regelgevers zijn goedkeuring aan de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur. Hij neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en
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Motivering

De raad van regelgevers moet een vastomlijnde formele rol spelen bij de benoeming van de 
directeur aangezien deze laatste het Agentschap beheert en de adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen van het Agentschap vaststelt.

Amendement 222
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, geeft de raad van 
regelgevers zijn goedkeuring aan de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur. Hij neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers moet een vastomlijnde formele rol spelen bij de benoeming van de 
directeur aangezien deze laatste het Agentschap beheert en de adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen van het Agentschap vaststelt.

Amendement 223
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, geeft de raad van 
regelgevers zijn goedkeuring aan de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur. Hij neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. de

Motivering

De raad van regelgevers moet een vastomlijnde formele rol spelen bij de benoeming van de 
directeur aangezien deze laatste het Agentschap beheert en de adviezen, aanbevelingen en 
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beslissingen van het Agentschap vaststelt.

Amendement 224
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, geeft de raad van 
regelgevers zijn goedkeuring aan de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur. Hij neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. de

Motivering

De raad van regelgevers moet een vastomlijnde formele rol spelen bij de benoeming van de 
directeur aangezien deze laatste het Agentschap beheert en de adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen van het Agentschap vaststelt.

Amendement 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.

2. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, draagt
de raad van regelgevers het Europees 
Parlement ten minste twee en ten hoogste 
drie kandidaten voor ter benoeming tot
directeur. Hij neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en

Motivering

Om de bevoegdheden binnen de huidige structuur van het Agentschap in evenwicht te brengen, 
draagt niet de Commissie, maar de raad van regelgevers de twee tot drie kandidaten voor. Het 
Europees Parlement stemt vervolgens over de benoeming van de directeur.
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Amendement 226
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Directeur

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de 
raad van regelgevers verlangt of 
aanvaardt de directeur geen instructies 
van enige regering of van enig orgaan.
2. De directeur wordt, na een oproep tot 
het indienen van blijken van 
belangstelling, op grond van diens 
verdiensten, bekwaamheden en ervaring 
door de raad van bestuur benoemd uit ten 
minste twee door de Commissie 
voorgedragen kandidaten. Vóór de 
benoeming kan de door de raad van 
bestuur gekozen kandidaat worden 
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.
3. De ambtstermijn van de directeur 
bedraagt vijf jaar. In de loop van de negen 
maanden voordat deze periode afloopt, 
verricht de Commissie een evaluatie. 
Daarin kijkt de Commissie onder meer 
naar:
(a) de prestaties van de directeur;
(b) de taken en verplichtingen van het 
agentschap in de volgende jaren.
4. De raad van bestuur kan op voorstel 
van de Commissie en rekening houdende 
met het evaluatieverslag de ambtstermijn 
van de directeur eenmaal met ten hoogste 
drie jaar verlengen, maar alleen indien 
zulks op grond van de taken en 
verplichtingen van het agentschap kan 
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worden verantwoord.
5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat 
aan de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de directeur worden 
gevraagd een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.
6. Indien de ambtstermijn niet wordt 
verlengd, blijft de directeur in functie 
totdat er een opvolger is aangewezen.
7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De 
raad van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn 
leden.
8. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen de directeur verzoeken verslag uit 
te brengen over de uitvoering van zijn of 
haar taken.

Or. fr

Amendement 227
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de raad 
van regelgevers verlangt of aanvaardt de 
directeur geen instructies van enige 
regering of van enig orgaan.

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die handelt volgens door de raad 
van regelgevers vastgestelde beslissingen. 
Onverminderd de respectieve 
bevoegdheden van de raad van bestuur en 
de raad van regelgevers verlangt of 
aanvaardt de directeur geen instructies van 
de Commissie, enige regering of van enig 
orgaan.

Or. en
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Motivering

Bij de uitoefening van zijn/haar taken houdt de directeur zich aan de beslissingen die zijn 
vastgesteld door de raad van regelgevers die, wat regelgeving betreft, het enige 
besluitvormingsorgaan van het Agentschap behoort te zijn. Er moet worden onderstreept dat de 
directeur evenmin instructies van de Commissie verlangt of aanvaardt.

Amendement 228
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de raad 
van regelgevers verlangt of aanvaardt de 
directeur geen instructies van enige 
regering of van enig orgaan.

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die handelt volgens door de raad 
van regelgevers vastgestelde beslissingen. 
Onverminderd de respectieve 
bevoegdheden van de Commissie, de raad 
van bestuur en de raad van regelgevers 
verlangt of aanvaardt de directeur geen 
instructies van enige regering of van enig 
orgaan.

Or. en

Motivering

Bij de uitoefening van zijn/haar taken houdt de directeur zich aan de beslissingen die zijn 
vastgesteld door de raad van regelgevers die, wat regelgeving betreft, het enige 
besluitvormingsorgaan van het Agentschap behoort te zijn.

Amendement 229
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de raad 
van regelgevers verlangt of aanvaardt de 
directeur geen instructies van enige 

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die handelt volgens door de raad 
van regelgevers vastgestelde beslissingen. 
Onverminderd de respectieve 
bevoegdheden van de Commissie, de raad 
van bestuur en de raad van regelgevers 
verlangt of aanvaardt de directeur geen 
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regering of van enig orgaan. instructies van enige regering of van enig 
orgaan.

Or. en

Motivering

Bij de uitoefening van zijn/haar taken houdt de directeur zich aan de beslissingen die zijn 
vastgesteld door de raad van regelgevers die, wat regelgeving betreft, het enige 
besluitvormingsorgaan van het Agentschap behoort te zijn.

Amendement 230
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de raad 
van regelgevers verlangt of aanvaardt de 
directeur geen instructies van enige 
regering of van enig orgaan.

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die handelt volgens door de raad 
van regelgevers vastgestelde beslissingen. 
Onverminderd de respectieve 
bevoegdheden van de Commissie, de raad 
van bestuur en de raad van regelgevers 
verlangt of aanvaardt de directeur geen 
instructies van enige regering of van enig 
orgaan.

Or. de

Motivering

Bij de uitoefening van zijn/haar taken houdt de directeur zich aan de beslissingen die zijn 
vastgesteld door de raad van regelgevers die, wat regelgeving betreft, het enige 
besluitvormingsorgaan van het Agentschap behoort te zijn.

Amendement 231
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die handelt volgens door de raad 
van regelgevers vastgestelde beslissingen. 
Onverminderd de respectieve 
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Commissie, de raad van bestuur en de raad 
van regelgevers verlangt of aanvaardt de 
directeur geen instructies van enige 
regering of van enig orgaan.

bevoegdheden van de Commissie, de raad 
van bestuur en de raad van regelgevers 
verlangt of aanvaardt de directeur geen 
instructies van enige regering of van enig 
orgaan.

Or. de

Motivering

Bij de uitoefening van zijn/haar taken houdt de directeur zich aan de beslissingen die zijn 
vastgesteld door de raad van regelgevers die, wat regelgeving betreft, het enige 
besluitvormingsorgaan van het Agentschap behoort te zijn.

Amendement 232
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die onafhankelijk is bij de
uitoefening van zijn taken. Onverminderd 
de respectieve bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur en de raad 
van regelgevers verlangt of aanvaardt de 
directeur geen instructies van enige 
regering of van enig orgaan.

1. Het agentschap wordt geleid door een 
directeur, die de adviezen van de raad van 
regelgevers opvolgt. Onverminderd de 
respectieve functies van de raad van 
bestuur en de raad van regelgevers met 
betrekking tot de taken van de directeur 
verlangt of aanvaardt de directeur geen 
instructies van enige regering of van enig 
orgaan.

Or. en

Amendement 233
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee
door de Commissie voorgedragen 

2. De directeur wordt, na een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling en na akkoord van de raad 
van regelgevers, op grond van diens 
verdiensten, bekwaamheden en ervaring 
door de raad van bestuur benoemd uit ten 



PE404.630v01-00 30/64 AM\716580NL.doc

NL

kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden.

minste drie door de Commissie 
voorgedragen kandidaten. Vóór de 
benoeming kan de door de raad van bestuur 
gekozen kandidaat worden verzocht een 
verklaring voor de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement af te leggen en 
vragen van de commissieleden te 
beantwoorden.

Or. en

Amendement 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en 
vragen van de commissieleden te 
beantwoorden.

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens voor de energiesector 
relevante verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring door het Europees Parlement
benoemd uit ten minste twee en ten 
hoogste drie door de raad van regelgevers
voorgedragen kandidaten.

Or. en

Motivering

Om de bevoegdheden binnen de huidige structuur van het Agentschap in evenwicht te brengen, 
draagt niet de Commissie, maar de raad van regelgevers de twee tot drie kandidaten voor. Het 
Europees Parlement stemt vervolgens over de benoeming van de directeur.
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Amendement 235
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee 
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden.

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling en 
na akkoord van de raad van regelgevers, 
op grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring met betrekking 
tot de energiesector door de raad van 
bestuur benoemd uit ten minste twee door 
de Commissie voorgedragen kandidaten. 
Vóór de benoeming kan de door de raad 
van bestuur gekozen kandidaat worden 
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden.

Or. en

Amendement 236
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee 
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden.

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling en 
na akkoord van de raad van regelgevers, 
op grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring met betrekking 
tot de energiesector door de raad van 
bestuur benoemd uit ten minste twee door 
de Commissie voorgedragen kandidaten. 
Vóór de benoeming kan de door de raad 
van bestuur gekozen kandidaat worden 
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden.
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Or. ro

Motivering

De raad van energieregelgevers verkeert in de beste positie om een oordeel te vellen over de 
ervaring en bekwaamheden van kandidaten uit de energiesector voor de functie van directeur 
van het Agentschap.

Amendement 237
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee 
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden.

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling en 
na akkoord van de raad van regelgevers, 
op grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee 
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers moet een vastomlijnde formele rol spelen bij de benoeming van de 
directeur aangezien deze laatste het Agentschap beheert.
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Amendement 238
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden.

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van bekwaamheden en ervaring door 
de raad van bestuur benoemd uit ten minste 
vijf door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming legt de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat een verklaring af voor de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement en beantwoordt vragen van de 
commissieleden. Het Europees Parlement 
kan zijn veto uitspreken over de 
benoeming.

Or. de

Motivering

Versterking van de rol van het Europees Parlement en van de onafhankelijkheid van het 
agentschap.

Amendement 239
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – leden 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de directeur 
bedraagt vijf jaar. In de loop van de negen 
maanden voordat deze periode afloopt, 
verricht de Commissie een evaluatie. 
Daarin kijkt de Commissie onder meer 
naar:

3. De ambtstermijn van de directeur 
bedraagt vijf jaar. In de loop van de negen 
maanden voordat deze periode afloopt, 
verricht de Commissie een beoordeling. 
Daarin kijkt de Commissie onder meer 
naar:

(e) de prestaties van de directeur; (e) de prestaties van de directeur;

(f) de taken en verplichtingen van het 
agentschap in de volgende jaren.

(f) de taken en verplichtingen van het 
agentschap in de volgende jaren.

4. De raad van bestuur kan op voorstel van 4. De raad van bestuur kan op voorstel van 
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de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de directeur eenmaal met ten hoogste drie 
jaar verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

de Commissie en rekening houdende met 
het beoordelingsverslag en het standpunt 
van de raad van regelgevers over deze 
beoordeling de ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

Or. en

Amendement 240
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel 
van de Commissie en rekening houdende 
met het evaluatieverslag de ambtstermijn 
van de directeur eenmaal met ten hoogste 
drie jaar verlengen, maar alleen indien 
zulks op grond van de taken en 
verplichtingen van het agentschap kan 
worden verantwoord.

Schrappen

Or. de

Motivering

Versterking van de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel van 
de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de directeur eenmaal met ten hoogste drie 

4. Na advies van de raad van bestuur en de 
raad van regelgevers, kan het Europees 
Parlement op voorstel van de Commissie 
en rekening houdende met het 
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jaar verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

evaluatieverslag de ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement mag de ambtstermijn van de directeur verlengen na de raad van 
bestuur en raad van regelgevers te hebben geraadpleegd. Bij het nemen van dit besluit moet het 
Parlement rekening houden met het evaluatieverslag van de Commissie.

Amendement 242
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel van 
de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de directeur eenmaal met ten hoogste drie 
jaar verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

4. Na advies van de raad van regelgevers 
kan de raad van bestuur op voorstel van de 
Commissie en rekening houdende met het 
evaluatieverslag en het advies van de raad 
van regelgevers de ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

Or. en

Motivering

Voor de verlenging van de ambtstermijn van de directeur of de eventuele ontzetting uit zijn ambt 
moet de raad van regelgevers om advies worden gevraagd.
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Amendement 243
Giles Chichester

Proposal for a regulation
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel van 
de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de directeur eenmaal met ten hoogste drie 
jaar verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

4. Na advies van de raad van regelgevers 
kan de raad van bestuur op voorstel van de 
Commissie en rekening houdende met het 
evaluatieverslag en het advies van de raad 
van regelgevers de ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

Or. en

Motivering

Voor de verlenging van de ambtstermijn van de directeur moet de raad van regelgevers om 
advies worden gevraagd. 

Amendement 244
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel van 
de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de directeur eenmaal met ten hoogste drie 
jaar verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

4. Na advies van de raad van regelgevers 
kan de raad van bestuur op voorstel van de 
Commissie en rekening houdende met het 
evaluatieverslag en het advies van de raad 
van regelgevers de ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

Or. de
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Motivering

Voor de verlenging van de ambtstermijn van de directeur moet de raad van regelgevers om 
advies worden gevraagd.

Amendement 245
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel van 
de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de directeur eenmaal met ten hoogste drie 
jaar verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

4. Na advies van de raad van regelgevers 
kan de raad van bestuur op voorstel van de 
Commissie en rekening houdende met het 
evaluatieverslag en het advies van de raad 
van regelgevers de ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

Or. de

Motivering

Voor de verlenging van de ambtstermijn van de directeur moet de raad van regelgevers om 
advies worden gevraagd.

Amendement 246
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat 
aan de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de directeur worden 
gevraagd een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 

Schrappen
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te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

Or. de

Motivering

Versterking van de onafhankelijkheid van het agentschap. 

Amendement 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat 
aan de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de directeur worden 
gevraagd een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Of de ambtstermijn van de directeur wordt verlengd, beslist het Europees Parlement na de raad 
van bestuur en raad van regelgevers te hebben geraadpleegd. 

Amendement 248
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de ambtstermijn niet wordt 
verlengd, blijft de directeur in functie 

6. De directeur blijft in functie totdat er 
een opvolger is aangewezen.
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totdat er een opvolger is aangewezen.

Or. de

Motivering

Vergroting van de geloofwaardigheid van het agentschap.

Amendement 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat het Europees 
Parlement, na akkoord van de raad van 
regelgevers, daartoe heeft besloten. Het 
Europees Parlement neemt dit besluit met 
een meerderheid van tweederde van zijn 
leden.

Or. en

Motivering

Of de directeur uit zijn ambt wordt ontzet, beslist het Europees Parlement na akkoord van de 
raad van regelgevers. Dit besluit mag alleen worden genomen met een meerderheid van 
tweederde van de leden.

Amendement 250
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur, na akkoord van de raad van 
regelgevers, daartoe heeft besloten. De 
raad van bestuur neemt dit besluit met een 
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meerderheid van drievierde van zijn leden. meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en

Amendement 251
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur, na akkoord van de raad van 
regelgevers, daartoe heeft besloten. De 
raad van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en

Motivering

Voor de verlenging van de ambtstermijn van de directeur of de eventuele ontzetting uit zijn ambt 
moet de raad van regelgevers om advies worden gevraagd.

Amendement 252
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur, na akkoord van de raad van 
regelgevers, daartoe heeft besloten. De 
raad van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en
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Motivering

Dit behelst het vereiste dat de raad van regelgevers zijn goedkeuring geeft aan de benoeming 
van de directeur. Dit vereiste moet evenzeer gelden voor de ontzetting van directeur uit zijn 
ambt.

Amendement 253
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na voorafgaand akkoord van de 
raad van regelgevers daartoe heeft 
besloten. De raad van bestuur neemt dit 
besluit met een meerderheid van drievierde 
van zijn leden.

Or. de

Motivering

Dit amendement vult de andere amendementen aan die inhouden dat de raad van regelgevers 
zijn goedkeuring moet geven aan de benoeming van de directeur. Dit dient eveneens te gelden 
voor de ontzetting van de directeur uit zijn ambt.

Amendement 254
Hannes Swoboda

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na voorafgaand akkoord van de 
raad van regelgevers daartoe heeft 
besloten. De raad van bestuur neemt dit 
besluit met een meerderheid van drievierde 
van zijn leden.
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Or. de

Motivering

Dit amendement vult de andere amendementen aan die inhouden dat de raad van regelgevers 
zijn goedkeuring moet geven aan de benoeming van de directeur. Dit dient eveneens te gelden 
voor de ontzetting van de directeur uit zijn ambt.

Amendement 255
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur, na het verkrijgen van het akkoord 
van de raad van regelgevers, daartoe heeft 
besloten. De raad van bestuur neemt dit 
besluit met een meerderheid van drievierde 
van zijn leden.

Or. en

Amendement 256
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na akkoord van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

Or. en
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Motivering

De formele rol van de raad van regelgevers in de ontzetting van de directeur uit zijn ambt dient 
duidelijk gedefinieerd te zijn, gezien het feit dat de directeur belast is met de leiding van het 
agentschap en het vaststellen van adviezen, aanbevelingen en beslissingen van het agentschap.

Amendement 257
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn 
stemmen.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan het voorgaande amendement.

Amendement 258
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

(7) De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na advies van de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van tweederde van de
aanwezige leden.

Or. ro
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Motivering

Artikel 9, lid 4 bepaalt dat besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een 
meerderheid van tweederde van de aanwezige leden.

Amendement 259
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen de directeur verzoeken verslag uit 
te brengen over de uitvoering van zijn of 
haar taken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 13, lid 8 wordt geschrapt aangezien de informatieplicht van het agentschap wordt 
gewaarborgd door artikel 11, lid 6 (nieuw).

Amendement 260
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Schrappen
Taken van de directeur

1 De directeur treedt op als 
vertegenwoordiger van het agentschap en 
is met de leiding ervan belast.
2. De directeur bereidt de werkzaamheden 
van de raad van bestuur voor en neemt, 
zonder stemrecht, deel aan de 
werkzaamheden van de raad van bestuur.
3. De directeur stelt na akkoord van de 
raad van regelgevers de in de artikelen 5 
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tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast.
4. De directeur zorgt voor de 
tenuitvoerlegging van het jaarlijkse 
werkprogramma van het agentschap, 
zulks volgens de aanwijzingen van de 
raad van regelgevers en onder toezicht 
van de raad van bestuur.
5. De directeur neemt de nodige 
maatregelen, met name de vaststelling van 
interne administratieve instructies en de 
publicatie van nota's, om ervoor te zorgen 
dat het agentschap werkt overeenkomstig 
deze verordening.
6. De directeur stelt jaarlijks een ontwerp-
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar op en dient het voor 30 
juni van dat jaar in bij de raad van 
regelgevers en de Commissie.
7. De directeur maakt een raming van de 
ontvangsten en uitgaven van het 
agentschap ingevolge artikel 20 en voert 
de begroting van het agentschap uit 
ingevolge artikel 21.
8. De directeur stelt jaarlijks een ontwerp-
jaarverslag met een hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van het 
agentschap en een hoofdstuk over 
financiële en administratieve 
aangelegenheden op.
9. De directeur oefent jegens het 
personeel van het agentschap de 
bevoegdheden als bedoeld in artikel 25, lid 
3, uit.

Or. fr

Amendement 261
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De directeur stelt na akkoord van de 3. De directeur voert de in de artikelen 5 
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raad van regelgevers de in de artikelen 5 
tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast.

tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen uit, nadat 
deze door de raad van regelgevers zijn 
vastgesteld uit hoofde van artikel 12, lid 1.

Or. en

Motivering

De directeur moet de adviezen, aanbevelingen en in de eerste plaats de beslissingen van de raad 
van regelgevers uitvoeren, zodat zij in de praktijk worden verwezenlijkt.

Amendement 262
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De directeur stelt na akkoord van de 
raad van regelgevers de in de artikelen 5 
tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast.

3. De directeur dient de in de artikelen 5 
tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen die het 
akkoord van de raad van regelgevers 
hebben gekregen, vast te stellen.

Or. en

Amendement 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De directeur stelt na akkoord van de raad 
van regelgevers de in de artikelen 5 tot en 
met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen vast.

3. De directeur dient na akkoord van de 
raad van regelgevers de in de artikelen 5 
tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast te 
stellen.

Or. en
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Motivering

De directeur moet ertoe worden verplicht de adviezen, aanbevelingen en in de eerste plaats de 
besluiten van de raad van regelgevers vast te stellen, zodat deze in de praktijk worden 
verwezenlijkt.

Amendement 264
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De directeur stelt na akkoord van de raad 
van regelgevers de in de artikelen 5 tot en 
met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen vast.

3. De directeur dient na akkoord van de 
raad van regelgevers de in de artikelen 5 
tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast te 
stellen.

Or. en

Motivering

Afbakening van de bevoegdheden. 

Amendement 265
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De directeur stelt na akkoord van de raad 
van regelgevers de in de artikelen 5 tot en 
met 8 bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen vast.

3. De directeur dient na akkoord van de 
raad van regelgevers de in de artikelen 5 
tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast te 
stellen.

Or. en

Motivering

De directeur moet ertoe worden verplicht de adviezen, aanbevelingen en in de eerste plaats de 
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besluiten van de raad van regelgevers vast te stellen, zodat deze in de praktijk worden 
verwezenlijkt.

Amendement 266
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De directeur stelt jaarlijks een ontwerp-
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar op en dient het voor 30
juni van dat jaar in bij de raad van 
regelgevers en de Commissie.

(6) De directeur stelt jaarlijks een ontwerp-
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar op en dient het, na 
goedkeuring door de raad van bestuur en 
na voorlegging aan de raad van 
regelgevers ter informatie, voor 
30 september van dat jaar in bij de raad 
van regelgevers, de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement en de 
Commissie.

Or. ro

Motivering

Het werkprogramma moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur en worden voorgelegd 
aan de Commissie en de bevoegde commissie van het Parlement.

Amendement 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De directeur stelt jaarlijks een ontwerp-
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar op en dient het voor 30 
juni van dat jaar in bij de raad van 
regelgevers en de Commissie.

6. De directeur stelt jaarlijks een ontwerp-
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar op en dient het voor 
30 juni van dat jaar in bij de raad van 
regelgevers, het Europees Parlement en de 
Commissie.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat er een democratische controle bestaat op de werkprogramma’s van het 
agentschap.

Amendement 268
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Permanente groep van marktdeelnemers 

1. De directeur richt een permanente 
groep van marktdeelnemers op, bestaande 
uit deskundigen van de betrokken 
belanghebbenden met name op het gebied 
van opwekking, bevoorrading, handel en 
transmissiesysteembeheerders, en 
academische deskundigen op dezelfde 
gebieden. De directeur stelt de procedures 
vast met betrekking tot het aantal, de 
samenstelling en de benoeming van de 
leden én de activiteiten van de groep.
2. De groep wordt voorgezeten door de 
directeur. De ambtstermijn van de leden 
bedraagt tweeënhalf jaar. De leden van de 
groep kunnen niet lid zijn van de raad van 
bestuur of de raad van regelgevers.
3. Vertegenwoordigers van de Commissie 
kunnen de vergaderingen van de groep 
bijwonen en deelnemen aan haar 
werkzaamheden.
4. De groep kan de directeur adviseren bij 
de uitvoering van zijn/haar taken uit 
hoofde van deze verordening, bij het 
opstellen van een voorstel voor het 
werkprogramma van het agentschap, 
alsmede bij de communicatie met de 
belanghebbenden over alle aspecten van 
het werkprogramma.

Or. en
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Motivering

Om de ontwikkeling van gezonde technologische en marktregels te waarborgen, moeten de 
marktdeelnemers nauw worden betrokken bij de activiteiten van het agentschap.

Amendement 269
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 ter
Permanente consumentengroep

1. De directeur richt een permanente 
consumentengroep op, bestaande uit 
consumentenvertegenwoordigers. De 
directeur stelt de procedures vast met 
betrekking tot het aantal, de samenstelling 
en de benoeming van de leden én de 
activiteiten van de groep.
2. De groep wordt voorgezeten door de 
directeur. De ambtstermijn van de leden 
bedraagt tweeënhalf jaar. De leden van de 
groep kunnen niet lid zijn van de raad van 
bestuur of de raad van regelgevers.
3. Vertegenwoordigers van de Commissie 
kunnen de vergaderingen van de groep 
bijwonen en deelnemen aan haar 
werkzaamheden.
4. De groep kan de directeur adviseren bij 
de uitvoering van zijn/haar taken uit 
hoofde van deze verordening, bij het 
opstellen van een voorstel voor het 
werkprogramma van het agentschap, 
alsmede bij de communicatie met de 
consumenten over alle aspecten van het 
werkprogramma. De groep dient ervoor te 
zorgen dat de belangen van de 
consumenten op Europees niveau 
adequaat worden beschermd en is 
verantwoordelijk voor het geven van 
advies, informatie en de 
vertegenwoordiging van 
consumentenorganisaties. De groep 
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assisteert de Commissie en de nationale 
regelgevende instanties bij het toezicht op 
de doelmatigheid van de genomen 
maatregelen ter voorkoming van 
energiearmoede en voor wat betreft de 
toepassing van de tariefsystemen in de 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Om de bescherming van de consumentenbelangen te waarborgen moeten 
consumentenvertegenwoordigers nauw betrokken worden bij de activiteiten van het agentschap. 
Los van de permanente groep van marktdeelnemers dient er een permanente consumentengroep 
te worden ingesteld, om ervoor te zorgen dat de consumenten even goed zijn vertegenwoordigd 
als de marktspelers.

Amendement 270
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van beroep bestaat uit zes leden 
en zes plaatsvervangers die gekozen 
worden uit het huidige of voormalige 
hogere personeel van de nationale 
regelgevende instanties, 
mededingingsautoriteiten of andere 
nationale of communautaire instellingen 
met relevante ervaring in de energiesector. 
De raad van beroep wijst zelf zijn 
voorzitter aan. De besluiten van de raad 
van beroep worden genomen met een 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
van ten minste vier van de zes leden ervan. 
De raad van beroep komt bijeen wanneer 
dit noodzakelijk is.

1. De raad van beroep bestaat uit vier leden 
en vier plaatsvervangers uit verschillende 
lidstaten die gekozen worden uit het 
huidige of voormalige hogere personeel 
van de nationale regelgevende instanties, 
mededingingsautoriteiten of andere 
nationale of communautaire instellingen 
met relevante ervaring in de energiesector. 
De raad van beroep wijst zelf zijn 
voorzitter aan. De besluiten van de raad 
van beroep worden genomen met een 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
van ten minste vier van de zes leden ervan. 
De raad van beroep komt bijeen wanneer 
dit noodzakelijk is.

Or. ro

Motivering

De raad van beroep dient uit een optimaal aantal leden te bestaan ten einde tegemoet te komen 
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aan de in de verordening gespecificeerde taken en verantwoordelijkheden. De acht leden (vier 
zittende en vier plaatsvervangende leden) dienen uit verschillende lidstaten te komen, met het 
oog op een evenwichtige vertegenwoordiging van de lidstaten en maximale transparantie.

Amendement 271
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 
advies van de raad van regelgevers.

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op gezamenlijk voorstel van de 
Raad en de Commissie en na advies van de 
raad van regelgevers.

Or. de

Motivering

Versterking van de onafhankelijkheid van het agentschap.

Amendement 272
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 
advies van de raad van regelgevers.

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op basis van een voorstel van de 
Commissie en het Europees Parlement na 
advies van de raad van regelgevers.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 9, lid 1 dient het Parlement ook een rol te spelen in 
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de benoeming van de raad van beroep.

Amendement 273
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 
advies van de raad van regelgevers.

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt het 
Europees Parlement de leden van de raad 
van beroep op voorstel van de Commissie 
en na advies van het netwerk van 
regelgevers.

Or. fr

Amendement 274
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 
advies van de raad van regelgevers.

2. Na een publieke oproep tot het indienen 
van blijken van belangstelling benoemt de 
raad van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 
advies van de raad van regelgevers.

Or. en

Motivering

Het opnemen van een overweging kan duidelijk maken dat in het kader van de benoeming of 
vervanging van de leden van de raad van beroep een partiële vervanging van de raad mogelijk 
moet zijn om de continuïteit te waarborgen.
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Amendement 275
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 
termijn kan worden verlengd. De leden van 
de raad van beroep zijn onafhankelijk bij 
het nemen van hun besluiten en zijn niet 
gebonden aan enige instructie. Zij mogen 
geen enkele andere taak verrichten in het 
agentschap zelf of in de raad van bestuur 
of de raad van regelgevers van het 
agentschap. Ook mag een lid van de raad 
van beroep niet uit zijn ambt worden 
ontzet, tenzij het op ernstige wijze tekort is 
geschoten en de raad van bestuur na 
advies van de raad van regelgevers 
daartoe besluit.

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 
termijn kan worden verlengd. De leden van 
de raad van beroep zijn onafhankelijk bij 
het nemen van hun besluiten en zijn niet 
gebonden aan enige instructie.

Or. fr

Amendement 276
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 
termijn kan worden verlengd. De leden 
van de raad van beroep zijn onafhankelijk 
bij het nemen van hun besluiten en zijn niet 
gebonden aan enige instructie. Zij mogen 
geen enkele andere taak verrichten in het 
agentschap zelf of in de raad van bestuur of 
de raad van regelgevers van het 
agentschap. Ook mag een lid van de raad 
van beroep niet uit zijn ambt worden 
ontzet, tenzij het op ernstige wijze tekort is 
geschoten en de raad van bestuur na advies 
van de raad van regelgevers daartoe 
besluit.

3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt zes jaar. De leden 
van de raad van beroep zijn onafhankelijk 
bij het nemen van hun besluiten en zijn niet 
gebonden aan enige instructie. Zij mogen 
geen enkele andere taak verrichten in het 
agentschap zelf of in de raad van bestuur of 
de raad van regelgevers van het 
agentschap. Ook mag een lid van de raad 
van beroep niet uit zijn ambt worden 
ontzet, tenzij het op ernstige wijze tekort is 
geschoten en de raad van bestuur na advies 
van de raad van regelgevers daartoe 
besluit.
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Or. de

Motivering

Versterking van de onafhankelijkheid van het agentschap. 

Amendement 277
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien het agentschap nalaat een 
beslissing te nemen, kan overeenkomstig 
artikel 232 van het Verdrag bij het 
Gerecht van eerste aanleg of bij het Hof 
van Justitie beroep wegens nalaten 
worden ingesteld.

Schrappen

Or. fr

Amendement 278
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap moet de noodzakelijke 
maatregelen treffen ter uitvoering van het
arrest van het Gerecht van eerste aanleg of 
het Hof van Justitie.

3. Het netwerk van regelgevers moet de 
noodzakelijke maatregelen treffen ter 
uitvoering van het arrest van het Gerecht 
van eerste aanleg of het Hof van Justitie.

Or. fr

Amendement 279
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vrijwillige bijdrage van de lidstaten 
of hun regelgevende instanties;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Punt c) dient geschrapt te worden ten einde een echte transparantie en onafhankelijkheid van het 
agentschap te waarborgen.

Amendement 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vrijwillige bijdrage van de lidstaten 
of hun regelgevende instanties;

c) middelen van de nationale regelgevende 
instanties voor hun samenwerking op EU-
niveau;

Or. en

Motivering

Om volledige autonomie en onafhankelijkheid van het agentschap te waarborgen dient het een 
eigen begroting te krijgen. Bijgevolg moet worden voorkomen dat de lidstaten een ongelijke, 
vrijwillige bijdrage leveren.

Amendement 281
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een vrijwillige bijdrage van de lidstaten 
of hun regelgevende instanties;

c) een vrijwillige bijdrage van de lidstaten 
of hun regelgevende instanties, zoals 
bedoeld in artikel 10, lid 6;

Or. en

Motivering

Het opnemen van een overweging kan duidelijk maken dat in het kader van de benoeming of 
vervanging van de leden van de raad van beroep een partiële vervanging van de raad mogelijk 
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moet zijn om de continuïteit te waarborgen. 

Amendement 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) elke andere alternatieve 
financieringsmethode, in de eerste plaats 
een heffing op elektriciteits- en 
gasstromen;

Or. en

Motivering

Om volledige autonomie en onafhankelijkheid van het agentschap te waarborgen dient het een 
eigen begroting te krijgen. Bijgevolg moet het agentschap de mogelijkheid krijgen te zoeken naar 
alternatieve financieringsmethoden.

Amendement 283
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk op 15 
februari een voorontwerp van begroting op 
voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van bestuur, tezamen met een 
voorlopige personeelsformatie. De raad 
van bestuur maakt jaarlijks op basis van het 
ontwerp van de directeur een raming van 
de ontvangsten en uitgaven van het 
agentschap voor het volgende boekjaar. 
De raad van bestuur dient deze raming, die 
tevens een ontwerp-personeelsformatie 
bevat, uiterlijk op 31 maart bij de 
Commissie in. Vóór de definitieve 

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk op 
15 februari een voorontwerp van begroting 
op voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van bestuur, tezamen met een 
voorlopige personeelsformatie. De raad 
van bestuur van het netwerk maakt 
jaarlijks op basis van het ontwerp van de 
directeur een raming van de ontvangsten en 
uitgaven voor het volgende boekjaar. De 
raad van bestuur dient deze raming, die 
tevens een ontwerp-personeelsformatie 
bevat, uiterlijk op 31 maart bij de 
Commissie in. 
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vaststelling van de raming wordt het 
ontwerp van de directeur eerst ingediend 
bij de raad van regelgevers, die daarover 
advies mag uitbrengen.

Or. fr

Amendement 284
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De begrotingsautoriteit stelt de 
personeelsformatie voor het agentschap 
vast.

Schrappen

Or. fr

Amendement 285
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen
Personeel

1. Het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen, de Regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen en de regels die de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschap gezamenlijk hebben 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van dit statuut en deze regeling, zijn van 
toepassing op het personeel van het 
agentschap.
2. De raad van bestuur stelt in overleg met 
de Commissie de nodige 
uitvoeringsmaatregelen vast volgens de 
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regelingen van artikel 110 van het Statuut 
van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen.
3. Het agentschap oefent ten aanzien van 
zijn personeel de bevoegdheden uit die 
krachtens het Statuut van de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschappen zijn 
verleend aan het tot aanstelling bevoegde 
gezag, alsook die welke krachtens de 
Regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen zijn verleend aan het tot 
het aangaan van overeenkomsten 
bevoegde gezag.
4. De raad van bestuur kan bepalingen 
vaststellen waardoor uit de lidstaten 
gedetacheerde nationale deskundigen 
voor het agentschap kunnen werken.

Or. fr

Amendement 286
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen, de Regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen en de regels die de 
instellingen van de Europese Gemeenschap 
gezamenlijk hebben vastgesteld met het 
oog op de toepassing van dit statuut en 
deze regeling, zijn van toepassing op het 
personeel van het agentschap.

1. Het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen, de Regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen en de regels die de 
instellingen van de Europese Gemeenschap 
gezamenlijk hebben vastgesteld met het 
oog op de toepassing van dit statuut en 
deze regeling, zijn van toepassing op het 
personeel van het agentschap.
Overeenkomstig artikel 13, lid 1 is de 
toepassing van het Statuut van de 
ambtenaren niet van invloed op de 
exclusieve bevoegdheden van de raad van 
bestuur en raad van regelgevers tot het 
geven van instructies aan de directeur.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 13, lid 1 dient verduidelijk te worden dat de 
onafhankelijkheid van de directeur ten opzichte van de Commissie niet in gevaar mag worden 
gebracht door de toepassing van het Statuut van de ambtenaren.

Amendement 287
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De persoonlijke geldelijke en 
tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de 
personeelsleden van het agentschap ten 
aanzien van het agentschap wordt 
beheerst door de desbetreffende voor het 
personeel van het agentschap geldende 
voorschriften.

Schrappen

Or. fr

Amendement 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De raad van bestuur, de raad van 
regelgevers en de raad van beroep maken 
ten minste de agenda, de 
achtergrondinformatie en de notulen van 
alle vergaderingen van de raden openbaar 
op de internetsite van het agentschap.

Or. en

Motivering

De agenda’s en notulen van alle vergaderingen van de raden dienen binnen een bepaalde 
termijn openbaar te worden gemaakt op de internetsite van het agentschap. De leden van de 
raad moeten het recht hebben afwijkende meningen publiekelijk te maken.
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Amendement 289
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
Deelname van derde landen

Het agentschap staat open voor deelname 
van landen die geen lid zijn van de 
Europese Unie en die met de 
Gemeenschap overeenkomsten in die zin 
hebben gesloten. Op basis van de 
desbetreffende bepalingen van deze 
overeenkomsten worden afspraken 
gemaakt over met name de aard, omvang 
en procedurele aspecten van de 
betrokkenheid van deze landen bij de 
werkzaamheden van het agentschap, 
waaronder afspraken over de financiële 
en personele bijdrage.

Or. de

Motivering

Beperking van de taken van het agentschap tot de interne markt.

Amendement 290
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Evaluatie

1. De Commissie evalueert de 
werkzaamheden van het agentschap. 
Daarbij worden de resultaten van het 
agentschap en zijn aanpak getoetst aan 
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zijn doelstelling, mandaat en taken zoals 
vastgelegd in deze verordening en in zijn 
jaarlijkse werkprogramma´s.
2. Uiterlijk vier jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de vijf jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.

Or. fr

Amendement 291
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk vier jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de vijf jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.

2. Uiterlijk vier jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij om de vijf jaar met een 
nieuw evaluatieverslag en om de 
tweeënhalf jaar met een verslag over de 
middellange activiteiten.

Or. lt

Amendement 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk vier jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de vijf jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.

2. Uiterlijk drie jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de drie jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.
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Or. en

Motivering

Dit nieuwe agentschap dient regelmatiger te worden geëvalueerd.

Amendement 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk vier jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de vijf jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.

2. Uiterlijk twee jaar nadat de eerste 
directeur in functie is getreden, dient de 
Commissie het eerste evaluatieverslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
Daarna komt zij ten minste om de vijf jaar 
met een nieuw evaluatieverslag.

Or. de

Motivering

Een eerdere evaluatie van het agentschap is zinvol. 

Amendement 294
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen Inwerkingtreding, overgangsmaatregelen 
en verval

Or. de

Motivering

Door het stellen van een termijn dient te worden gewaarborgd dat rekening wordt gehouden met 
de ontwikkeling van de interne markt voor energie.
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Amendement 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening vervalt met 
ingang van 1 januari 2015.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig de beginselen van ‘betere regelgeving’ moet het mandaat van het agentschap 
worden gekoppeld aan een bepaalde termijn. Als het mandaat van het agentschap verlengd moet 
worden, dient de Commissie een apart voorstel voor te leggen waarin de noodzaak voor een 
dergelijke verlenging uiteen wordt gezet.
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