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Ändringsförslag 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en 
företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat.

1. Tillsynsnämnden ska bestå av cheferna 
för de nationella tillsynsmyndigheterna 
eller deras ombud enligt 
direktiv 2003/54/EG och 
direktiv 2003/55/EG, och en företrädare 
från kommissionen utan rösträtt. Bara en 
företrädare per medlemsstat som kommer 
från den nationella tillsynsmyndigheten 
får ingå i tillsynsnämnden.

Or. en

Motivering

Ovan nämnda ändring införs för att se till att de nationella tillsynsmyndigheterna är lämpligt 
representerade i tillsynsnämnden. Den avspeglar också kommissionens beslut av den 
11 november 2003 om inrättande av europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas 
(ERGEG), där det tydligt fastställs att ledamöterna i ERGEG bör inbegripa cheferna för de 
nationella tillsynsmyndigheterna på gas-, el- och gasregleringsområdet.

Ändringsförslag 183
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en 
företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat.

1. Tillsynsnämnden ska bestå av cheferna 
för de nationella tillsynsmyndigheterna 
eller deras ombud enligt 
direktiv 2003/54/EG och 
direktiv 2003/55/EG, och en företrädare 
från kommissionen utan rösträtt. Bara en 
företrädare per medlemsstat som kommer 
från den nationella tillsynsmyndigheten 
får ingå i tillsynsnämnden.
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Or. en

Motivering

Ändringen av tillsynsnämndens sammansättning införs för att se till att de nationella 
tillsynsmyndigheterna är lämpligt representerade (genom cheferna). Den avspeglar också 
ordalydelsen i kommissionens beslut av den 11 november 2003 om inrättande av europeiska 
gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG), där det tydligt fastställs att 
ledamöterna i ERGEG bör inbegripa cheferna för de nationella tillsynsmyndigheterna på 
gas-, el- och gasregleringsområdet.

Ändringsförslag 184
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en 
företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat.

1. Tillsynsnämnden ska bestå av cheferna 
för de nationella tillsynsmyndigheterna 
eller deras ombud enligt 
direktiv 2003/54/EG och 
direktiv 2003/55/EG, och en företrädare 
från kommissionen utan rösträtt. Bara en 
företrädare per medlemsstat som kommer 
från den nationella tillsynsmyndigheten 
får ingå i tillsynsnämnden.

Or. en

Motivering

Ovan nämnda ändring införs för att se till att de nationella tillsynsmyndigheterna är lämpligt 
representerade i tillsynsnämnden (genom cheferna). Den avspeglar också ordalydelsen i 
kommissionens beslut av den 11 november 2003 om inrättande av europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG), där det tydligt fastställs att ledamöterna i 
ERGEG bör inbegripa cheferna för de nationella tillsynsmyndigheterna på gas-, el- och 
gasregleringsområdet.
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Ändringsförslag 185
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer
från tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en 
företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat.

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som hör till
cheferna för de nationella 
tillsynsmyndigheterna eller deras ombud 
enligt artikel 22a i direktiv 2003/54/EG 
och artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och 
en företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. Bara en företrädare per 
medlemsstat som kommer från den 
nationella tillsynsmyndigheten får ingå i 
tillsynsnämnden. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat.

Or. en

Motivering

Ovan nämnda ändring införs för att se till att de nationella tillsynsmyndigheterna är lämpligt 
representerade i tillsynsnämnden (genom cheferna). Den avspeglar också ordalydelsen i 
kommissionens beslut av den 11 november 2003 om inrättande av europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG), där det tydligt fastställs att ledamöterna i 
ERGEG bör inbegripa cheferna för de nationella tillsynsmyndigheterna på gas-, el- och 
gasregleringsområdet.

Ändringsförslag 186
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en 

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare och en suppleant per 
medlemsstat, som utses av medlemsstaten 
bland den befintliga personalen vid 
tillsynsmyndigheterna enligt artikel 22a i 
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företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat.

direktiv 2003/54/EG och artikel 24a i 
direktiv 2003/55/EG, och en företrädare 
från kommissionen utan rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 187
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsnämnd Tillsynsnätverk

Or. fr

Ändringsförslag 188
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en 
företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat. 

1. Tillsynsnätverket ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en 
företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. De ska utgöra nätverkets styrelse.
De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
utse en suppleant per medlemsstat. 
Suppleanterna ska delta i sammanträden 
endast som ersättare för en ordinarie 
företrädare.

Or. fr
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Ändringsförslag 189
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska utse en ordförande 
och en vice-ordförande bland sina 
ledamöter. Vice-ordföranden ska ersätta 
ordföranden om denne inte kan utföra sitt 
uppdrag. Ordförandens och 
vice-ordförandens mandatperioder ska vara 
två och ett halvt år och kunna förlängas. 
Ordförandens och vice-ordförandens 
mandatperioder ska dock under alla 
omständigheter upphöra om de inte längre 
är ledamöter i tillsynsnämnden.

2. Tillsynsnätverket ska utse en ordförande 
och en vice-ordförande bland sina 
ledamöter. Vice-ordföranden ska ersätta 
ordföranden om denne inte kan utföra sitt 
uppdrag. Ordförandens och 
vice-ordförandens mandatperioder ska vara 
två och ett halvt år och kunna förlängas. 
Ordförandens och vice-ordförandens 
mandatperioder ska dock under alla 
omständigheter upphöra om de inte längre 
är ledamöter i tillsynsnätverket.

Or. fr

Ändringsförslag 190
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller 
suppleant ska ha en röst.

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Ledamöternas röster ska 
vägas i överensstämmelse med rådets 
omröstningsprinciper enligt artikel 205.2 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Omröstningsreglerna för tillsynsnämnden bör överensstämma med rådets, eftersom vägning 
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av rösterna bättre avspeglar i vilken utsträckning ledamöterna i tillsynsnämnden påverkas av 
besluten.

Ändringsförslag 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller 
suppleant ska ha en röst.

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet. Röstviktningen 
ska ske på samma sätt som viktningen av 
rösterna bland medlemmarna i rådet i 
enlighet med artikel 205.2 i fördraget.

Or. de

Motivering

Härigenom accepteras byråns beslut lättare.

Ändringsförslag 192
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller 
suppleant ska ha en röst.

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Röstviktningen ska ske på 
samma sätt som viktningen av rösterna 
bland medlemmarna i rådet.

Or. de

Motivering

Härigenom kan byrån lättare accepteras.
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Ändringsförslag 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
ska ha en röst.

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
kvalificerad majoritet bland ledamöterna. 
Varje ledamot eller suppleant ska ha 
en röst.

Or. en

Motivering

Ett omröstningssystem med kvalificerad majoritet skulle underlätta beslutsprocessen i 
tillsynsnämnden.

Ändringsförslag 194
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
ska ha en röst.

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
enkel majoritet bland ledamöterna. Varje 
ledamot eller suppleant ska ha en röst.

Or. en

Ändringsförslag 195
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 



PE404.630v01-00 10/65 AM\716580SV.doc

SV

två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
ska ha en röst.

två tredjedelars majoritet bland de 
närvarande ledamöterna. Varje ledamot 
eller suppleant ska ha en röst.

4. Tillsynsnämnden ska anta sin 
arbetsordning.

4. Tillsynsnämnden ska anta sin 
arbetsordning. I arbetsordningen ska mera 
detaljerade regler för omröstningar anges, 
särskilt villkoren för hur en ledamot kan 
handla på en annan ledamots vägnar 
samt vid behov regler om beslutförhet. I 
arbetsordningen kan specifika 
arbetsmetoder för behandling av frågor 
som uppkommer i samband med initiativ 
till regionalt samarbete föreskrivas.

Or. en

Ändringsförslag 196
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
ska ha en röst.

3. Tillsynsnätverket ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
ska ha en röst.

Or. fr

Ändringsförslag 197
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsnämnden ska anta sin 
arbetsordning.

4. Tillsynsnätverket ska anta sin 
arbetsordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 198
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnämnden 
agera oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
offentlig eller privat intressent.

5. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning, utan att detta påverkar 
ledamöter som handlar på respektive 
tillsynsmyndighets vägnar, ska 
tillsynsnämnden agera oberoende och inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
offentlig eller privat intressent.

Or. en

Ändringsförslag 199
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnämnden
agera oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
offentlig eller privat intressent.

5. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnätverket
agera oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
offentlig eller privat intressent.

Or. fr
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Ändringsförslag 200
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnämnden 
agera oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
offentlig eller privat intressent.

5. Vid utförandet av sina uppgifter enligt 
denna förordning ska tillsynsnämnden 
agera oberoende och inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon 
medlemsstatsregering eller från någon 
privat intressent.

Or. en

Ändringsförslag 201
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillsynsnämndens sekretariat ska 
tillhandahållas av byrån.

6. Tillsynsnätverket ska utnämna sin 
direktör, organisera sitt sekretariat, 
utarbeta sin budget och besluta om sitt 
säte.

Or. fr

Ändringsförslag 202
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana ordföranden för 
tillsynsnämnden att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.
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Or. en

Motivering

Tillsynsnämnden bör vara ansvarig inför rådet och parlamentet.

Ändringsförslag 203
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana ordföranden för 
tillsynsnämnden att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att rapportera innebär att tillsynsnämnden är ansvarig inför rådet och 
parlamentet.

Ändringsförslag 204
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana ordföranden för 
tillsynsnämnden att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

Or. en



PE404.630v01-00 14/65 AM\716580SV.doc

SV

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att se till att tillsynsnämnden är ansvarig inför rådet 
och parlamentet.

Ändringsförslag 205
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana ordföranden för 
tillsynsnämnden att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att se till att tillsynsnämnden är ansvarig inför rådet 
och parlamentet.

Ändringsförslag 206
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana ordföranden för 
tillsynsnämnden att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att se till att tillsynsnämnden är ansvarig inför rådet 
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och parlamentet.

Ändringsförslag 207
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana ordföranden för 
tillsynsnämnden att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter och 
skyldigheter.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag ska säkerställa att tillsynsnämnden är räkenskapsskyldigt inför rådet 
och parlamentet.

Ändringsförslag 208
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana ordföranden för 
tillsynsnämnden att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter och 
skyldigheter.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag ska säkerställa att tillsynsnämnden är räkenskapsskyldigt inför rådet 
och parlamentet.
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Ändringsförslag 209
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ordföranden för tillsynsnämnden kan 
vid olika tillfällen bjudas in av det 
behöriga utskottet i Europaparlamentet. 
Ordföranden ska även vara skyldig att 
tala inför parlamentet minst en gång om 
året.

Or. ro

Motivering

Tillsynsnämnden företräder EU:s nationella energitillsynsmyndigheter och spelar en 
nyckelroll i arbetet för att uppnå EU:s energimål. I detta sammanhang behöver ordföranden 
föra en ständig, fungerande dialog med parlamentet.

Ändringsförslag 210
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Tillsynsnämndens uppgifter

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.
2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till 
direktör enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
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Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet 
av dess ledamöter.
3. Tillsynsnämnden ska, i enlighet med 
artiklarna 10.4 och 14.6 och det 
budgetutkast som upprättats enligt 
artikel 20.1, godkänna byråns 
verksamhetsplan för det kommande året 
och före den 1 september lägga fram den 
för styrelsens antagande.
4. Tillsynsnämnden ska godkänna det 
oberoende avsnittet om 
tillsynsverksamheten i årsrapporten enligt 
artiklarna 10.10 och 14.8.

Or. fr

Ändringsförslag 211
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter. Direktören ska 
utföra sina uppgifter i enlighet med beslut 
som fattats i tillsynsnämnden, som ska 
vara byråns enda beslutsfattande organ i 
tillsynsfrågor.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämnden bör som byråns enda beslutsfattande organ anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som direktören ska genomföra enligt artikel 14.3.

Tillsynsnämndens formella funktion bör vara tydligt fastställd när det gäller utnämningen av 
direktör med tanke på att direktören är chef för byrån.
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Ändringsförslag 212
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter. Direktören ska 
utföra sina uppgifter i enlighet med beslut 
som fattats i tillsynsnämnden, som ska 
vara byråns enda beslutsfattande organ i 
tillsynsfrågor.

Or. en

Motivering

Fastställande av befogenheter.

Ändringsförslag 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med direktörens uppgifter enligt artikel 14 i förordningen, 
särskilt med punkt 3 enligt vilken direktören ska anta yttranden, rekommendationer och beslut 
med tillsynsnämndens samtycke. 

Ändringsförslag 214
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas.
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas.
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 14.3 ska direktören anta yttranden, rekommendationer och beslut med 
tillsynsnämndens samtycke.

Ändringsförslag 215
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.



PE404.630v01-00 20/65 AM\716580SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Enligt artikel 14.3 ska direktören anta yttranden, rekommendationer och beslut med 
tillsynsnämndens samtycke.

Ändringsförslag 216
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

Or. de

Motivering

Såsom anges i artikel 14.3 ska direktören anta byråns yttranden, rekommendationer och 
beslut med tillsynsnämndens samtycke.

Ändringsförslag 217
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 

1. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
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kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

Or. de

Motivering

Såsom anges i artikel 14.3 ska direktören anta byråns yttranden, rekommendationer och 
beslut med tillsynsnämndens samtycke.

Ändringsförslag 218
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska i enlighet med 
artikel 14.3 avge ett yttrande till direktören 
innan de yttranden, rekommendationer och 
beslut som avses i artiklarna 5, 6, 7 och 8 
antas. Tillsynsnämnden ska dessutom, 
inom sitt kompetensområde, vägleda 
direktören när denne utför sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 219
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

2. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke 
till den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

Or. en
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Motivering

Tillsynsnämndens formella funktion bör vara tydligt fastställd när det gäller utnämningen av 
direktör med tanke på att direktören är chef för byrån och antar byråns yttranden, 
rekommendationer och beslut.

Ändringsförslag 220
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

2. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke 
till den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämnden bör som byråns enda beslutsfattande organ anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som direktören ska genomföra enligt artikel 14.3.

Tillsynsnämndens formella funktion bör vara tydligt fastställd när det gäller utnämningen av 
direktör med tanke på att direktören är chef för byrån.

Ändringsförslag 221
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 

2. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke 
till den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
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dess ledamöter. dess ledamöter.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella funktion bör vara tydligt fastställd när det gäller utnämningen av 
direktör med tanke på att direktören är chef för byrån och antar byråns yttranden, 
rekommendationer och beslut.

Ändringsförslag 222
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

2. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke 
till den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella funktion bör vara tydligt fastställd när det gäller utnämningen av 
direktör med tanke på att direktören är chef för byrån och antar byråns yttranden, 
rekommendationer och beslut.

Ändringsförslag 223
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till direktör 

2. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke 
till den kandidat som ska utses till direktör 
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enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

Or. de

Motivering

Eftersom direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut, 
borde tillsynsnämnden ha en klart definierad roll när direktören utses.

Ändringsförslag 224
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

2. Tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke 
till den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

Or. de

Motivering

Eftersom direktören leder byrån och antar byråns yttranden, rekommendationer och beslut, 
borde tillsynsnämnden ha en klart definierad roll när direktören utses.

Ändringsförslag 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 2. Tillsynsnämnden ska för 
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om den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

Europaparlamentet lägga fram en 
förteckning över minst två kandidater och 
högst tre kandidater som kan utses till 
direktör enligt artiklarna 10.1 och 13.2. 
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

Or. en

Motivering

För att balansera befogenheterna inom byråns nuvarande struktur bör förteckningen över två 
till tre kandidater läggas fram av tillsynsnämnden och inte av kommissionen. Sedan röstar 
Europaparlamentet om direktörens utnämning.

Ändringsförslag 226
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Direktör

1. Byrån ska styras av sin direktör, som 
ska agera oberoende vid utförandet av 
sina uppgifter. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för 
kommissionen, styrelsen eller 
tillsynsnämnden får direktören inte söka 
eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.
2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.
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3. Direktörens mandatperiod ska vara 
fem år. Under de nio månaderna före 
periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering. I utvärderingen ska 
kommissionen särskilt bedöma
(a) direktörens arbetsinsats,
(b) byråns uppgifter och behov under de 
närmaste åren.
4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år. 
5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. 
Under den månad som föregår 
förlängningen av mandatperioden kan 
direktören ombes att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentets behöriga 
utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna. 
6. Om mandatperioden inte förlängs ska 
direktören sitta kvar till dess att en 
efterträdare har utsetts.
7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd 
med tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i 
detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter. 
8. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana direktören att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

Or. fr
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Ändringsförslag 227
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera oberoende vid utförandet av sina 
uppgifter. Utan att det påverkar respektive 
befogenheter för kommissionen, styrelsen 
eller tillsynsnämnden får direktören inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera i enlighet med de beslut som fattas 
av tillsynsnämnden. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för kommissionen, 
styrelsen eller tillsynsnämnden får 
direktören inte söka eller ta emot 
instruktioner från kommissionen, någon 
regering eller något annat organ.

Or. en

Motivering

Direktören ska utföra sina uppgifter i enlighet med beslut som fattats i tillsynsnämnden, som 
ska vara byråns enda beslutsfattande organ i tillsynsfrågor. Det bör göras klart att direktören 
inte heller får söka eller ta emot instruktioner från kommissionen.

Ändringsförslag 228
Anne Laperrouze

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera oberoende vid utförandet av sina 
uppgifter. Utan att det påverkar respektive 
befogenheter för kommissionen, styrelsen 
eller tillsynsnämnden får direktören inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera i enlighet med de beslut som fattas 
av tillsynsnämnden. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för kommissionen, 
styrelsen eller tillsynsnämnden får 
direktören inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon regering eller 
något annat organ.

Or. en
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Motivering

Direktören ska utföra sina uppgifter i enlighet med beslut som fattats i tillsynsnämnden, som 
ska vara byråns enda beslutsfattande organ i tillsynsfrågor.

Ändringsförslag 229
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera oberoende vid utförandet av sina 
uppgifter. Utan att det påverkar respektive 
befogenheter för kommissionen, styrelsen 
eller tillsynsnämnden får direktören inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera i enlighet med de beslut som fattas 
av tillsynsnämnden. Utan att det påverkar 
respektive befogenheter för kommissionen, 
styrelsen eller tillsynsnämnden får 
direktören inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon regering eller 
något annat organ.

Or. en

Motivering

Direktören ska utföra sina uppgifter i enlighet med beslut som fattats i tillsynsnämnden, som 
ska vara byråns enda beslutsfattande organ i tillsynsfrågor.

Ändringsförslag 230
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera oberoende vid utförandet av sina 
uppgifter. Utan att det påverkar respektive 
befogenheter för kommissionen, styrelsen 
eller tillsynsnämnden får direktören inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
utföra sina uppgifter i enlighet med 
tillsynsnämndens beslut. Utan att det 
påverkar respektive befogenheter för 
kommissionen, styrelsen eller
tillsynsnämnden får direktören inte söka 
eller ta emot instruktioner från någon 
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regering eller något annat organ.

Or. de

Motivering

Direktören bör utföra sina uppgifter i enlighet med tillsynsnämndens beslut, eftersom 
tillsynsnämnden bör vara byråns enda organ som fattar beslut i tillsynsfrågor.

Ändringsförslag 231
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera oberoende vid utförandet av sina 
uppgifter. Utan att det påverkar respektive 
befogenheter för kommissionen, styrelsen 
eller tillsynsnämnden får direktören inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
utföra sina uppgifter i enlighet med 
tillsynsnämndens beslut. Utan att det 
påverkar respektive befogenheter för 
kommissionen, styrelsen eller 
tillsynsnämnden får direktören inte söka 
eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

Or. de

Motivering

Direktören bör utföra sina uppgifter i enlighet med tillsynsnämndens beslut, eftersom 
tillsynsnämnden bör vara byråns enda organ som fattar beslut i tillsynsfrågor.

Ändringsförslag 232
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera oberoende vid utförandet av sina 

1. Byrån ska styras av sin direktör, som ska 
agera i enlighet med de beslut som fattas 
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uppgifter. Utan att det påverkar respektive 
befogenheter för kommissionen, styrelsen 
eller tillsynsnämnden får direktören inte 
söka eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.

av tillsynsnämnden. Utan att det påverkar 
respektive funktioner för kommissionen, 
styrelsen eller tillsynsnämnden i 
förhållande till direktörens uppgifter får 
direktören inte söka eller ta emot 
instruktioner från någon regering eller 
något annat organ.

Or. en

Ändringsförslag 233
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

2. Styrelsen ska, efter att tillsynsnämnden 
gett sitt samtycke, utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
tre kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en offentlig 
inbjudan till intresseanmälan. Den kandidat 
som styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 

2. Europaparlamentet ska utse en direktör 
på grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet som är relevant för 
energisektorn från en förteckning över 
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kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

minst två kandidater och högst tre 
kandidater som föreslagits av 
tillsynsnämnden, efter en inbjudan till 
intresseanmälan.

Or. en

Motivering

För att balansera befogenheterna inom byråns nuvarande struktur bör kandidatförteckningen 
föreslås av tillsynsnämnden och inte av kommissionen. Sedan röstar Europaparlamentet om 
direktörens utnämning.

Ändringsförslag 235
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet som är relevant för 
energisektorn, från en förteckning över 
minst två kandidater som föreslagits av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter att ha begärt 
tillsynsnämndens samtycke. Den kandidat 
som styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

Or. en
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Ändringsförslag 236
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna. 

Styrelsen ska utse en direktör på grundval 
av meriter, kompetens och erfarenhet på 
energiområdet från en förteckning över 
minst två kandidater som föreslagits av 
kommissionen efter en rekommendation 
från tillsynsnämnden. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna. 

Or. ro

Motivering

Tillsynsnämnden är den bäst lämpade att kontrollera erfarenhet och kompetens hos de 
kandidater från energivärlden som söker tjänsten som byråns direktör.

Ändringsförslag 237
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet, från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter att ha begärt 
tillsynsnämndens samtycke. Den kandidat 
som styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.
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Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella funktion bör vara tydligt fastställd när det gäller utnämningen av 
direktör med tanke på att direktören är chef för byrån.

Ändringsförslag 238
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst 
två kandidater som föreslagits av 
kommissionen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som 
styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

2. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av kompetens och erfarenhet från 
en förteckning över minst fem kandidater
som föreslagits av kommissionen och efter 
en inbjudan till intresseanmälan. Den 
kandidat som styrelsen väljer ska före 
utnämningen göra ett uttalande inför 
behörigt utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna. 
Europaparlamentet kan lägga in sitt veto 
mot utnämningen.

Or. de

Motivering

Stärkande av Europaparlamentets roll och stärkande av byråns oberoende.

Ändringsförslag 239
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktörens mandatperiod ska vara 
fem år. Under de nio månaderna före 

3. Direktörens mandatperiod ska vara 
fem år. Under de nio månaderna före 
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periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering. I utvärderingen ska 
kommissionen särskilt bedöma

periodens utgång ska kommissionen göra 
en bedömning. I bedömningen ska 
kommissionen särskilt bedöma

(a) direktörens arbetsinsats, (a) direktörens arbetsinsats,

(b) byråns uppgifter och behov under de 
närmaste åren. 

(b) byråns uppgifter och behov under de 
närmaste åren.

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
bedömningsrapporten och 
tillsynsnämndens yttrande om denna 
bedömning och endast i de fall det kan 
motiveras på grund av byråns uppgifter och 
behov, förlänga direktörens mandatperiod 
en gång med högst tre år.

Or. en

Ändringsförslag 240
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

utgår

Or. de

Motivering

Stärkande av byråns oberoende.
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Ändringsförslag 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

4. Europaparlamentet får efter samråd 
med tillsynsnämnden och styrelsen, med 
beaktande av utvärderingsrapporten och 
endast i de fall det kan motiveras på grund 
av byråns uppgifter och behov, förlänga 
direktörens mandatperiod en gång med 
högst tre år.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör kunna förlänga direktörens mandatperiod efter samråd med styrelsen 
och tillsynsnämnden. Kommissionens utvärderingsrapport bör också beaktas när ett sådant 
beslut måste fattas.

Ändringsförslag 242
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, efter att ha samrått och 
noggrant beaktat tillsynsnämndens 
yttrande, och endast i de fall det kan 
motiveras på grund av byråns uppgifter och 
behov, förlänga direktörens mandatperiod 
en gång med högst tre år.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämnden bör rådfrågas inför en förlängning av direktörens mandatperiod och en 
eventuell avsättning.
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Ändringsförslag 243
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, efter att ha samrått och 
noggrant beaktat tillsynsnämndens 
yttrande, och endast i de fall det kan 
motiveras på grund av byråns uppgifter och 
behov, förlänga direktörens mandatperiod 
en gång med högst tre år.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämnden bör rådfrågas inför en förlängning av direktörens mandatperiod.

Ändringsförslag 244
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen och efter samråd med 
tillsynsnämnden, vars yttrande ska 
beaktas särskilt, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

Or. de
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Motivering

Tillsynsnämnden bör tillfrågas när det gäller en eventuell förlängning av direktörens 
mandatperiod.

Ändringsförslag 245
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

4. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen och efter samråd med 
tillsynsnämnden, vars yttrande ska 
beaktas särskilt, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

Or. de

Motivering

Tillsynsnämnden bör tillfrågas när det gäller en eventuell förlängning av direktörens 
mandatperiod.

Ändringsförslag 246
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. 
Under den månad som föregår 
förlängningen av mandatperioden kan 
direktören ombes att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentets behöriga 

utgår
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utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

Or. de

Motivering

Härigenom stärks byråns oberoende.

Ändringsförslag 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. 
Under den månad som föregår 
förlängningen av mandatperioden kan 
direktören ombes att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentets behöriga 
utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

utgår

Or. en

Motivering

Det är Europaparlamentet uppgift att besluta om förlängning av direktörens mandatperiod 
efter samråd med styrelsen och tillsynsnämnden.

Ändringsförslag 248
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om mandatperioden inte förlängs ska
direktören sitta kvar till dess att en 

6. Direktören ska sitta kvar till dess att en 
efterträdare har utsetts.
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efterträdare har utsetts.

Or. de

Motivering

Härigenom kan byrån lättare accepteras.

Ändringsförslag 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter att Europaparlamentets fattat 
beslut om detta med samtycke från
tillsynsnämnden. Europaparlamentets
beslut i detta avseende ska fattas med två 
tredjedelars majoritet av dess ledamöter.

Or. en

Motivering

Det är Europaparlamentets uppgift att besluta om direktörens avsättning efter samtycke från 
tillsynsnämnden. Detta beslut bör fattas med två tredjedelars majoritet.

Ändringsförslag 250
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och med 
tillsynsnämndens samtycke. Styrelsens 
beslut i detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.
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Or. en

Ändringsförslag 251
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och med 
tillsynsnämndens samtycke. Styrelsens 
beslut i detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämnden bör rådfrågas inför en förlängning av direktörens mandatperiod och en 
eventuell avsättning.

Ändringsförslag 252
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och med 
tillsynsnämndens samtycke. Styrelsens 
beslut i detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Or. en

Motivering

Här fastställs att tillsynsnämnden ska ge sitt samtycke innan direktören utnämns. Detta bör 
även gälla om direktören avsätts.
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Ändringsförslag 253
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och föregående 
samtycke från tillsynsnämnden. Styrelsens 
beslut i detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar de ändringsförslag i vilka det heter att tillsynsnämnden 
måste samtycka till utnämningen av direktören. Samma sak bör gälla för avsättningen av 
direktören från sin post.

Ändringsförslag 254
Hannes Swoboda

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och föregående 
samtycke från tillsynsnämnden. Styrelsens 
beslut i detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar de ändringsförslag i vilka det heter att tillsynsnämnden 
måste samtycka till utnämningen av direktören. Samma sak bör gälla för avsättningen av 
direktören från sin post.
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Ändringsförslag 255
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och med 
tillsynsnämndens samtycke. Styrelsens 
beslut i detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Or. en

Ändringsförslag 256
Nikolaos Vakalis

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och med 
tillsynsnämndens samtycke. Styrelsens 
beslut i detta avseende ska fattas med tre 
fjärdedelars majoritet av dess ledamöter.

Or. en

Motivering

Tillsynsnämndens formella funktion bör vara tydligt fastställd när det gäller avsättningen av 
direktören med tanke på att denne är chef för byrån och antar byråns yttranden, 
rekommendationer och beslut.



AM\716580SV.doc 43/65 PE404.630v01-00

SV

Ändringsförslag 257
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess röster. 

Or. de

Motivering

Anpassning till ett tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 258
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter. 

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med två tredjedelars 
majoritet av dess närvarande ledamöter.

Or. ro

Motivering

I artikel 9.4 anges att styrelsens beslut ska antas med två tredjedelars majoritet av de 
närvarande ledamöterna.
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Ändringsförslag 259
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Europaparlamentet och rådet kan 
uppmana direktören att rapportera om 
utförandet av sina uppgifter.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 13.8 utgår eftersom byråns ansvarsskyldighet fastställs i artikel 11.6a (ny).

Ändringsförslag 260
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Direktörens uppgifter

1. Direktören ska företräda och leda 
byrån.
2. Direktören ska förbereda styrelsens 
arbete. Direktören ska utan rösträtt delta i 
styrelsens arbete.
3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8. 
4. Direktören ska ha ansvaret för att 
genomföra byråns årliga verksamhetsplan 
under vägledning av tillsynsnämnden och 
under styrelsens administrativa kontroll.
5. Direktören ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att byrån fungerar i 
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enlighet med denna förordning, vilket i 
synnerhet omfattar antagande av interna 
administrativa instruktioner och 
publicering av meddelanden.
6. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till verksamhetsplan för byrån för 
det följande året och lägga fram utkastet 
för tillsynsnämnden och kommissionen 
senast den 30 juni.
7. Direktören ska göra en beräkning av 
byråns inkomster och utgifter enligt 
artikel 20 och genomföra byråns budget i 
enlighet med artikel 21.
8. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till årsrapport med ett avsnitt om 
byråns tillsynsverksamhet och ett avsnitt 
om ekonomiska och administrativa 
frågor.
9. När det gäller byråns personal ska 
direktören utöva de befogenheter som 
föreskrivs i artikel 25.3.

Or. fr

Ändringsförslag 261
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.

3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke genomföra de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 efter att de antagits 
enligt artikel 12.1.

Or. en

Motivering

Direktören bör vara tvungen att genomföra tillsynsnämndens yttranden, rekommendationer 
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och framför allt beslut så att de kan verkställas i praktiken.

Ändringsförslag 262
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.

3. Direktören ska anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 och som 
tillsynsnämnden samtyckt till.

Or. en

Ändringsförslag 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 264
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 265
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 266
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till verksamhetsplan för byrån för 
det följande året och lägga fram utkastet 
för tillsynsnämnden och kommissionen 
senast den 30 juni.

6. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till verksamhetsplan för byrån för 
det följande året och, efter att det antagits 
av styrelsen och vidarebefordrats till 
tillsynsnämnden för kännedom, lägga 
fram utkastet för det behöriga utskottet i 
Europaparlamentet och kommissionen 
senast den 30 september.

Or. ro

Motivering

Verksamhetsplanen bör godkännas och antas av styrelsen och sedan läggas fram för 
kommissionen och det behöriga utskottet i parlamentet.

Ändringsförslag 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till verksamhetsplan för byrån för 
det följande året och lägga fram utkastet 
för tillsynsnämnden och kommissionen 
senast den 30 juni.

6. Varje år ska direktören utarbeta ett 
utkast till verksamhetsplan för byrån för 
det följande året och lägga fram utkastet 
för tillsynsnämnden, Europaparlamentet
och kommissionen senast den 30 juni.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha en demokratisk kontroll av byråns verksamhetsplan.
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Ändringsförslag 268
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Ständiga marknadsaktörsgruppen

1. Direktören ska inrätta en ständig 
marknadsaktörsgrupp bestående av 
experter som företräder berörda aktörer, 
framför allt produktions-, leverans-, 
handels- och 
distributionssystemansvariga samt 
akademiska experter från närliggande 
områden. Direktören ska fastställa 
förfaranden när det gäller antal, 
sammansättning, utnämning av ledamöter 
och arbetet i gruppen.
2. Direktören ska vara gruppens 
ordförande. Medlemmarnas 
mandatperiod ska vara två och ett halvt 
år. Gruppens medlemmar får inte vara 
ledamöter i styrelsen eller 
tillsynsnämnden.
3. Kommissionens företrädare ska få 
närvara vid sammanträdet och delta i 
gruppens arbete.
4. Gruppen ska ge direktören råd när det 
gäller utförandet av dennes uppgifter 
enligt förordningen, utarbetandet av 
förslag för relevanta delar av byråns 
verksamhetsplan och kontakter med 
aktörer i alla frågor som rör 
verksamhetsplanen.

Or. en

Motivering

Marknadsaktörerna bör för en vettig utveckling av tekniska föreskrifter och 
marknadsföreskrifter vara nära knutna till byråns verksamhet.
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Ändringsförslag 269
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 14b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14b
Ständiga konsumentgruppen

1. Direktören ska inrätta en ständig 
konsumentgrupp bestående av företrädare 
för konsumenterna. Direktören ska 
fastställa förfaranden när det gäller antal, 
sammansättning, utnämning av ledamöter 
och arbetet i gruppen.
2. Direktören ska vara gruppens 
ordförande. Medlemmarnas 
mandatperiod ska vara två och ett halvt 
år. Gruppens medlemmar får inte vara 
ledamöter i styrelsen eller 
tillsynsnämnden.
3. Kommissionens företrädare ska få 
närvara vid sammanträdet och delta i 
gruppens arbete.
4. Gruppen ska ge direktören råd när det 
gäller utförandet av dennes uppgifter 
enligt förordningen, utarbetandet av 
förslag för relevanta delar av byråns 
verksamhetsplan och kontakter med 
konsumenterna i alla frågor som rör 
verksamhetsplanen. Gruppen ska se till 
att konsumentintresset på lämpligt sätt 
tillvaratas på europeisk nivå och ansvara 
för rådgivning, information och 
konsumentorganisationernas 
representation. Gruppen ska hjälpa 
kommissionen och nationella 
tillsynsorgan att följa upp om åtgärder 
mot energifattigdom är effektiva och hur 
prissättningssystem tillämpas i 
medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

Konsumentföreträdare bör vara nära knutna till byråns verksamhet för att tillvarata 
konsumenternas intressen. Den ständiga konsumentgruppen bör inrättas åtskilt från den 
ständiga marknadsaktörsgruppen så att konsumenterna företräds lika väl som 
marknadsaktörerna. 

Ändringsförslag 270
Dragoş Florin David

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Överklagandenämnden ska bestå av 
sex ledamöter och sex suppleanter som 
väljs bland nuvarande eller tidigare 
personal i högre ställning från de nationella 
tillsynsmyndigheterna, 
konkurrensmyndigheter eller andra 
nationella institutioner eller 
gemenskapsinstitutioner med relevant 
erfarenhet av energisektorn. 
Överklagandenämnden ska utse en 
ordförande. Överklagandenämndens beslut 
ska fattas med kvalificerad majoritet av 
minst fyra av dess sex ledamöter. 
Överklagandenämnden ska sammankallas 
när det behövs.

1. Överklagandenämnden ska bestå av 
fyra ledamöter och fyra suppleanter från 
olika medlemsstater, som väljs bland 
nuvarande eller tidigare personal i högre 
ställning från de nationella 
tillsynsmyndigheterna, 
konkurrensmyndigheter eller andra 
nationella institutioner eller 
gemenskapsinstitutioner med relevant 
erfarenhet av energisektorn. 
Överklagandenämnden ska utse en 
ordförande. Överklagandenämndens beslut 
ska fattas med kvalificerad majoritet av 
minst tre av dess fyra ledamöter. 
Överklagandenämnden ska sammankallas 
när det behövs.

Or. ro

Motivering

Överklagandenämnden måste bestå av ett optimalt antal ledamöter för att kunna fullgöra sina 
uppgifter och sitt ansvar enligt förordningen. De åtta ledamöterna (fyra ordinarie ledamöter 
och fyra suppleanter) bör komma från olika medlemsstater så att medlemsstaterna 
representeras på ett väl avvägt sätt och insynen blir maximal.
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Ändringsförslag 271
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden.

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på gemensamt förslag 
från rådet och kommissionen, efter en 
inbjudan till intresseanmälan och efter 
samråd med tillsynsnämnden.

Or. en

Motivering

Härigenom stärks byråns oberoende.

Ändringsförslag 272
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden.

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på grundval av ett 
förslag av kommissionen och 
Europaparlamentet, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med
tillsynsnämnden.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 9.1. Parlamentet bör även spela en roll 
när överklagandenämnden utses.
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Ändringsförslag 273
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden. 

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av Europaparlamentet på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnätverket.

Or. fr

Ändringsförslag 274
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden.

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en offentlig inbjudan 
till intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden.

Or. en

Motivering

Det kan anges att det bör vara möjligt att delvis ersätta överklagandenämnden för skapa 
kontinuitet vid utnämning eller utbyte av nämnden.
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Ändringsförslag 275
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska vara 
fem år. Perioden kan förlängas. 
Överklagandenämndens ledamöter ska vara 
oberoende när de fattar sina beslut och inte 
vara bundna av några instruktioner. De får 
inte utföra några andra uppgifter inom 
byrån, dess styrelse eller tillsynsnämnd. 
Överklagandenämndens ledamöter får 
inte avsättas under sin mandatperiod, så 
länge de inte har gjort sig skyldiga till 
allvarlig försummelse och styrelsen efter 
samråd med tillsynsnämnden fattar beslut 
om detta.

3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska vara 
fem år. Perioden kan förlängas. 
Överklagandenämndens ledamöter ska vara 
oberoende när de fattar sina beslut och inte 
vara bundna av några instruktioner. 

Or. fr

Ändringsförslag 276
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska vara 
fem år. Perioden kan förlängas.
Överklagandenämndens ledamöter ska vara 
oberoende när de fattar sina beslut och inte 
vara bundna av några instruktioner. De får 
inte utföra några andra uppgifter inom 
byrån, dess styrelse eller tillsynsnämnd. 
Överklagandenämndens ledamöter får inte 
avsättas under sin mandatperiod, så länge 
de inte har gjort sig skyldiga till allvarlig 
försummelse och styrelsen efter samråd 
med tillsynsnämnden fattar beslut om 

3. Mandatperioden för 
överklagandenämndens ledamöter ska vara 
sex år. Överklagandenämndens ledamöter 
ska vara oberoende när de fattar sina beslut 
och inte vara bundna av några 
instruktioner. De får inte utföra några andra 
uppgifter inom byrån, dess styrelse eller 
tillsynsnämnd. Överklagandenämndens 
ledamöter får inte avsättas under sin 
mandatperiod, så länge de inte har gjort sig 
skyldiga till allvarlig försummelse och 
styrelsen efter samråd med 
tillsynsnämnden fattar beslut om detta.
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detta.

Or. de

Motivering

Härigenom stärks byråns oberoende.

Ändringsförslag 277
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om byrån inte fattar något beslut får en 
passivitetstalan väckas vid 
förstainstansrätten eller vid domstolen i 
enlighet med artikel 232 i fördraget.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 278
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för 
att rätta sig efter förstainstansrättens eller 
domstolens dom.

3. Tillsynsnätverket ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att rätta sig efter 
förstainstansrättens eller domstolens dom.

Or. fr
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Ändringsförslag 279
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

utgår

Or. en

Motivering

Led c måste utgå för att byrån ska vara oberoende och verklig insyn garanteras.

Ändringsförslag 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

(c) Samlade resurser från 
tillsynsmyndigheterna för deras 
samarbete på EU-nivå.

Or. en

Motivering

För att byrån ska vara fullt oberoende måste den få en egen budget. Följaktligen måste vi 
undvika att medlemsstaterna bidrar frivilligt på olika sätt.
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Ändringsförslag 281
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

(c) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter enligt artikel 10.6.

Or. en

Motivering

Det kan anges att det bör vara möjligt att delvis ersätta överklagandenämnden för skapa 
kontinuitet vid utnämning eller utbyte av nämnden.

Ändringsförslag 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Eventuella föreslagna alternativa 
finansieringsmetoder, särskilt i form av 
avgifter på el- och gasflödena.

Or. en

Motivering

För att byrån ska vara fullt oberoende måste den få en egen budget. Följaktligen bör byrån 
ha möjlighet att undersöka alternativa finansieringsmetoder.
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Ändringsförslag 283
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna detta 
preliminära förslag till styrelsen
tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen 
på grundval av direktörens förslag göra en 
beräkning av byråns inkomster och utgifter 
för nästa budgetår. Senast den 31 mars ska 
styrelsen överlämna denna beräkning, samt 
ett förslag till tjänsteförteckning, till 
kommissionen. Innan denna beräkning 
antas ska direktörens förslag överlämnas 
till tillsynsnämnden, som kan avge ett 
yttrande om förslaget.

1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna detta 
preliminära förslag till nätverkets styrelse
tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen 
på grundval av direktörens förslag göra en 
beräkning av inkomster och utgifter för 
nästa budgetår. Senast den 31 mars ska 
styrelsen överlämna denna beräkning, samt 
ett förslag till tjänsteförteckning, till 
kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 284
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Budgetmyndigheten ska anta byråns 
tjänsteförteckning.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 285
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Personal

1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna, 
anställningsvillkor för övriga anställda i 
Europeiska gemenskaperna samt 
bestämmelser som antagits gemensamt av 
Europeiska gemenskapernas institutioner 
för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren ska gälla för 
byråns personal.
2. Styrelsen ska i samförstånd med 
kommissionen och i enlighet med 
artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 
anta nödvändiga tillämpningsföreskrifter.
3. Byrån ska gentemot sin personal utöva 
de befogenheter som tillkommer 
tillsättningsmyndigheten enligt 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna och den 
myndighet som har rätt att ingå avtal 
enligt anställningsvillkoren för övriga 
anställda i Europeiska gemenskaperna.
4. Styrelsen får införa bestämmelser som 
gör det möjligt för nationella experter 
från medlemsstaterna att uppehålla tjänst 
vid byrån.

Or. fr
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Ändringsförslag 286
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna, 
anställningsvillkor för övriga anställda i 
Europeiska gemenskaperna samt 
bestämmelser som antagits gemensamt av 
Europeiska gemenskapernas institutioner 
för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren ska gälla för 
byråns personal.

1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna, 
anställningsvillkor för övriga anställda i 
Europeiska gemenskaperna samt 
bestämmelser som antagits gemensamt av 
Europeiska gemenskapernas institutioner 
för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren ska gälla för 
byråns personal. I överensstämmelse med 
artikel 13.1 får tillämpningen av 
tjänsteföreskrifterna inte inkräkta på 
styrelsens och tillsynsnämndens exklusiva 
rätt att ge direktören instruktioner. 

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 13.1 bör det göras klart att direktörens 
oberoende gentemot kommissionen inte får äventyras genom tillämpning av 
tjänsteföreskrifterna.

Ändringsförslag 287
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personalens personliga ekonomiska 
och disciplinära ansvar gentemot byrån 
ska regleras av de relevanta bestämmelser 
som gäller för byråns personal.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Styrelsen, tillsynsnämnden och 
överklagandenämnden ska på byråns 
webbplats åtminstone offentliggöra 
föredragningslistor, bakgrundsdokument 
och protokoll från sina respektive 
sammanträden.

Or. en

Motivering

Föredragningslistor och protokoll från alla styrelsesammanträden bör offentliggöras på 
byråns webbplats inom en viss tid. Styrelseledamöterna bör ha rätt att offentligt uttala 
avvikande åsikter.

Ändringsförslag 289
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Deltagande av tredjeländer

Byrån ska vara öppen för deltagande av 
länder som inte är medlemsstater i 
Europeiska unionen och som har ingått 
avtal med gemenskapen för detta 
ändamål. I dessa avtal ska särskilt anges 
regler om arten och omfattningen av samt 
förfarandena för dessa länders 
deltagande i byråns verksamhet, samt om 
finansiella bidrag och personal.

Or. de
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Motivering

Begränsning av befogenheterna till EU:s inre marknad.

Ändringsförslag 290
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Utvärdering

1. Kommissionen ska utvärdera byråns 
verksamhet. Detta innefattar de resultat 
som byrån har uppnått och dess 
arbetsmetoder, mot bakgrund av dess mål, 
uppdrag och uppgifter enligt denna 
förordning och i dess årliga 
verksamhetsplaner.
2. Kommissionen ska lägga fram den 
första utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast 
fyra år efter att den första direktören har 
börjat sin tjänstgöring. Kommissionen ska 
sedan lägga fram en utvärderingsrapport 
minst vart femte år.

Or. fr

Ändringsförslag 291
Eugenijus Maldeikis

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska lägga fram den första 
utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast fyra år 
efter att den första direktören har börjat sin 

2. Kommissionen ska lägga fram den första 
utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast fyra år 
efter att den första direktören har börjat sin 
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tjänstgöring. Kommissionen ska sedan 
lägga fram en utvärderingsrapport minst
vart femte år.

tjänstgöring. Kommissionen ska sedan 
lägga fram en utvärderingsrapport vart 
femte år efter att även ha lagt fram en 
verksamhetsrapport efter halva tiden (två 
och ett halvt år).

Or. lt

Ändringsförslag 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska lägga fram den första 
utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast fyra år
efter att den första direktören har börjat sin 
tjänstgöring. Kommissionen ska sedan 
lägga fram en utvärderingsrapport minst 
vart femte år.

2. Kommissionen ska lägga fram den första 
utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast tre år
efter att den första direktören har börjat sin 
tjänstgöring. Kommissionen ska sedan 
lägga fram en utvärderingsrapport minst 
vart tredje år.

Or. en

Motivering

Utvärderingen av den nya byrån bör göras mer regelbundet.

Ändringsförslag 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska lägga fram den första 
utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast fyra år
efter att den första direktören har börjat sin 
tjänstgöring. Kommissionen ska sedan 
lägga fram en utvärderingsrapport minst 

2. Kommissionen ska lägga fram den första 
utvärderingsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet senast två år
efter att den första direktören har börjat sin 
tjänstgöring. Kommissionen ska sedan 
lägga fram en utvärderingsrapport minst 
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vart femte år. vart tredje år.

Or. de

Motivering

En tidigare utvärdering av byråns arbete vore ändamålsenligt.

Ändringsförslag 294
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Ikraftträdande, övergångsbestämmelser 
och upphävande

Or. de

Motivering

Genom att föreskriva frister garanteras att hänsyn tas till utvecklingen av den inre marknaden 
för energi.

Ändringsförslag 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning upphör att gälla 
den 1 januari 2015.

Or. de

Motivering

Av principiella skäl borde byråns mandat begränsas i tiden. Detta skulle motsvara målen i 
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”bättre lagstiftning”. Om det skulle visa sig vara nödvändigt med en förlängning borde 
kommissionen också vara tvungen att motivera detta i ett särskilt förslag.
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