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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een verordening tot oprichting van een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregelgevers komt op het juiste moment. Het is het logische gevolg 
van de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren met betrekking tot de Europese regelgeving 
op energiegebied hebben voorgedaan.

Oorspronkelijk werd de openbare energie- en gasvoorziening in de 27 lidstaten grotendeels 
verzorgd door bedrijven die generaliter bedrijven van openbaar nut waren en aldus praktisch een 
monopoliepositie hadden op nationaal of regionaal niveau. Deze bedrijven waren echter al 
geruime tijd begonnen met het doorverkopen van energie aan elkaar. Derhalve moesten 
voorschriften worden vastgesteld voor gezonde mededinging tussen deze bedrijven en 
nieuwkomers op de markt. Het concept dat steeds meer terrein won, was de scheiding tussen de 
transmissienetwerken voor stroom en gas, enerzijds, en het grote aantal energieproductie- en  
energiedistributiebedrijven, anderzijds. Deze ontvlechting moet de neutraliteit van het 
transmissiesysteem ten opzichte van de talrijke producenten waarborgen. De voorliggende  
verordening gaat niet over de instrumenten voor deze ontvlechting (met of zonder 
eigendomsrechtelijke ontvlechting). De Commissie wijst er voorts op dat deze ontvlechting, 
ongeacht de eigendomsrechtelijke status - publiek of privé - van zowel de 
transmissiesysteembeheerders als de productie- en distributiebedrijven, dient te worden 
gerealiseerd.

Het resultaat van deze ontwikkeling is de omvorming van het systeem van de Europese nationale 
transmissienetwerken tot natuurlijke monopolies, zoals reeds het geval is voor het systeem van 
de wegen, havens, luchthavens, waarin vrachtwagens, schepen en vliegtuigen van duizenden 
verschillende ondernemingen elkaar beconcurreren. De Commissie gaat in haar uitspraken zelfs 
zó ver dat een deel van de gasopslagcapaciteit in dit Europees openbaar goed, i.e. het 
transmissiesysteem, zal worden opgenomen.

In dit verband doen zich echter drie problemen voor:

- Waarborging van vrije toegang van alle producenten, groot en klein (van 
windmolenparkeigenaren tot eigenaren van groepen kerncentrales) tot het transmissiesysteem, in 
alle transparantie en zonder discriminatie op grond van omvang of nationaliteit.

- Regulering van de energiemarkt volgens de maatstaven van het energiebeleid van de Europese 
Unie (dat een beleid van sociale en regionale integratie,  bescherming van het milieu en met 
name van het klimaat inhoudt).

- Verwezenlijking van de fysieke verbinding en  van de harmonisatie van de technische normen 
tussen de netwerken op Europees niveau alsook openstelling van deze netwerken voor derde 
landen, met name gasleveranciers (Rusland) of stroomleveranciers (Zwitserland).

Deze noodzakelijke verbinding en harmonisatie  rechtvaardigen de oprichting van een orgaan 
(het agentschap) voor de samenwerking tussen nationale energieregelgevers.

Het systeem van aldus onderling verbonden nationale transmissienetwerken en van daarvoor 
verantwoordelijke regelgevende instanties, die door het agentschap worden gecoördineerd, zou 
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een waarachtige openbare dienst voor energie betekenen, stoelend op samenwerking op 
Europees niveau.

De rapporteur staat positief tegenover de voorstellen van de Commissie. Twee punten zouden 
echter moeten worden verduidelijkt.

Ten eerste, de bevoegdheden van het agentschap.

Terecht verwerpt de Commissie de hypothese van een wijziging van de verdragen uitsluitend om  
het agentschap bindende bevoegdheden te geven. De Commissie erkent overigens noch over de 
technische noch over de personele middelen te beschikken om dit werk te doen. Zij stelt dan ook 
een agentschap met een voornamelijk adviesverlenende functie voor dat de Commissie moet 
inschakelen voor het nemen van beslissingen en het eventueel opleggen van sancties.

De rapporteur is van oordeel dat er voldoende rechtsgronden zijn om de bevoegdheden van het 
agentschap inzake de interne markt en de bestrijding van misbruik van machtspositie uit te 
breiden, waarbij het aan de Commissie wordt overgelaten om boetes op te leggen. Daarentegen 
kan het toezicht op de conformiteit van het beleid van de nationale regelgevers met het beleid 
van de Unie in de huidige situatie alleen aan de hand van niet-bindende adviezen worden 
uitgeoefend.

Ten tweede, de verantwoordelijkheid van het agentschap.

Om geloofwaardig zijn ten opzichte van de markt dient het agentschap volledig onafhankelijk te 
zijn van de marktdeelnemers waarvan het het gedrag moet regelen, ongeacht of het gaat om 
transmissiesysteembeheerders of  om energieproductie- en -distributiebedrijven.  Een agentschap 
met beslissingsbevoegdheid tegenover particuliere of publieke marktdeelnemers moet een op 
democratische verantwoordelijkheid stoelende legitimiteit hebben.

De rapporteur, die uitbreiding van de directe handelingsbevoegdheid van het agentschap (zonder 
inschakeling van de Europese Commissie) voorstelt,  heeft dan ook getracht deze uitgebreide 
bevoegdheden te compenseren door een grotere politieke verantwoordelijkheid ten opzichte van 
Parlement en Raad creëren. Het agentschap moet niet alleen in overeenstemming met de 
verdragen en het secundair recht handelen,  maar moet voor zijn besluiten en adviezen ook 
verantwoording afleggen aan de Europese wetgevende instanties waaraan het zijn gezag 
ontleent.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 6
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(6) Het agentschap moet ervoor zorgen dat 
de regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 
Gemeenschapsniveau worden gecoördineerd 
en zo nodig aangevuld. Daartoe moeten zijn 
onafhankelijkheid, technische en 
regelgevende capaciteiten, transparantie en 
efficiëntie gewaarborgd zijn.

(6) Het agentschap moet ervoor zorgen dat 
de regelgevingstaken die de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG op 
nationaal niveau verrichten, op 
Gemeenschapsniveau worden gecoördineerd 
en zo nodig aangevuld. Daartoe moeten zijn 
onafhankelijkheid ten opzichte van de 
(publieke of particuliere)
transmissiesysteembeheerders, energie-
distributiebedrijven en 
energieproductiebedrijven, de conformiteit 
van zijn handelen met de communautaire 
wetgeving, zijn technische en regelgevende 
capaciteiten, transparantie en efficiëntie 
gewaarborgd zijn.

Motivering

Dit  amendement is bedoeld om de onafhankelijkheid van het agentschap nader te omschrijven: 
onafhankelijkheid ten opzichte van de bedrijven waarvoor het als scheidsrechter moet optreden, 
democratische verantwoording ten aanzien van het recht van de Unie en haar wetgevende 
instanties.

Amendement 2
Overweging 9

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

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

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de adviestaken van het agentschap ten aanzien van de 
wetgevende instanties van de Unie uit te breiden. Het agentschap heeft daarentegen uitsluitend 
ten opzichte van de executieve (de Commissie) een waarschuwingsplicht.
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Amendement 3
Overweging 10

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

(10) Het agentschap moet ook niet-bindende 
richtsnoeren kunnen uitvaardigen om de 
uitwisseling van deugdelijke werkmethoden 
tussen regelgevende instanties en 
marktpartijen bij de tenuitvoerlegging van 
het bij communautaire wetgeving 
vastgelegde energiebeleid te bevorderen.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om te onderstrepen dat het de wetgevende instanties van de Unie zijn 
die de doelstellingen van het energiebeleid vaststellen, waarvoor naar deugdelijke 
werkmethoden wordt gezocht.

Amendement 4
Overweging 13

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

(13) Het agentschap moet de benodigde 
bevoegdheden krijgen om de 
regelgevingstaken efficiënt en vooral 
onafhankelijk te vervullen. De 
onafhankelijkheid van regelgevende 
instanties ten opzichte van de 
transmissiesysteembeheerders, energie-
distributiebedrijven en 
energieproductiebedrijven is niet alleen een 
basisbeginsel van goed bestuur, maar ook 
van essentieel belang voor het 
marktvertrouwen. Overeenkomstig de 
situatie op nationaal niveau moet de raad 
van regelgevers daarom onafhankelijk van 
de belangen van de markt opereren en mag 
hij geen instructies van een regering of 
andere publieke of particuliere entiteit 
verlangen of aanvaarden,  dient daarbij 
evenwel  de communautaire wetgeving 
inzake energie-, milieu-, internemarkt- en 
mededingingsbeleid in acht te nemen en de 
autoriteiten van de Unie voor zijn besluiten 
en voorstellen verantwoording af te leggen.
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Motivering

Dit  amendement is bedoeld om de onafhankelijkheid van het agentschap nader te omschrijven: 
onafhankelijkheid ten opzichte van de bedrijven waarvoor het als scheidsrechter moet optreden, 
democratische verantwoording ten aanzien van het recht van de Unie en haar wetgevende 
instanties.

Nadere toelichting van de democratische verantwoordelijkheid van het agentschap.

Amendement 5
Overweging 14

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

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

Motivering

Nauwkeurigere omschrijving van het recht van de partijen om tegen beslissingen van het 
agentschap in beroep te gaan.

Amendement 6
Overweging 17

(17) Het agentschap moet de algemene 
voorschriften voor de toegang van het 
publiek tot documenten van communautaire 
organen toepassen. De raad van bestuur 
moet de praktische maatregelen tot 
bescherming van commercieel gevoelige en 
persoonsgegevens vaststellen.

(17) Het agentschap moet de algemene 
voorschriften voor de toegang van het 
publiek tot documenten van communautaire 
organen, en met name het Verdrag van 
Aarhus,  toepassen. De raad van bestuur 
moet de praktische maatregelen tot 
bescherming van commercieel gevoelige en 
persoonsgegevens vaststellen.

Motivering

Hiermee wordt het bindende karakter van het Verdrag van Aarhus (met name voor wat betreft de 
transparantie van milieueffectrapportages)  voor alle instellingen van de Unie en dus ook voor 
het agentschap onderstreept.
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Amendement 7
Artikel 4, letter c)

c) advies uitbrengen aan en aanbevelingen 
richten tot de Commissie;

c) advies uitbrengen aan en aanbevelingen 
richten tot het Parlement, de Raad, de 
Commissie, de 
transmissiesysteembeheerders, de energie-
distributie- en energieproductiebedrijven, 
en de consument;

Motivering

Aldus worden de adviesverlenende taken van het agentschap van de instellingen tot het 
maatschappelijke middenveld uitgebreid.

Amendement 8
Artikel 4, letter d)

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

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

Motivering

Dit amendement hangt samen met de in artikel 6 voorziene uitbreiding van de 
beslissingsbevoegdheid.

Amendement 9
Artikel 5

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

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

Motivering

Aldus worden de adviesverlenende taken van het agentschap tot de Europese wetgevende 
instanties uitgebreid.

Amendement 10
Artikel 6, lid 4
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4. Het agentschap brengt een naar behoren 
gemotiveerd advies uit aan de Commissie als 
het van oordeel is dat de ontwerpversie van 
het jaarlijkse werkprogramma of van het 
tienjarige investeringsplan die 
overeenkomstig artikel 2 quinquies, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 bij hem is 
ingediend, de afwezigheid van discriminatie, 
de daadwerkelijke mededinging en de 
efficiënte werking van de markt niet 
garandeert.

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

Motivering

Verwijzing naar het rechtskader voor het optreden van het agentschap.

Amendement 11
Artikel 6, lid 5

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

5. Op grond van bevoegdheidsoverdracht 
door de Commissie, en volgens de definities 
in artikel 2 sexies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en artikel 2 
sexies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1775/2005  kan het agentschap 
opschortings- besluiten nemen en de 
Commissie voorstellen boetes op te leggen,
als het van oordeel is dat een van de 
technische of marktcodes niet volstaat om de 
afwezigheid van discriminatie, de 
daadwerkelijke mededinging en de efficiënte 
werking van de markt te garanderen, dat niet 
binnen een redelijke termijn een technische 
of marktcode is vastgesteld of dat de 
transmissiesysteembeheerders een van de 
technische of marktcodes niet toepassen.

Motivering

Aldus wordt de rechtsgrondslag en de opschortingsbevoegdheid van het agentschap voor wat 
betreft het mededingingsrecht en de interne markt vastgelegd. Door het ontbreken van een 
duidelijke rechtsgrondslag blijft de bevoegdheid om sancties op te leggen evenwel voorbehouden 
aan de Commissie.
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Amendement 12
Artikel 7, lid 2

2. Het agentschap mag op basis van zijn 
werkprogramma of op verzoek van de 
Europese Commissie niet-bindende
richtsnoeren vaststellen om de uitwisseling 
van deugdelijke werkmethoden onder 
regelgevende instanties en marktpartijen te 
bevorderen.

2. Het agentschap mag op basis van zijn 
werkprogramma of op verzoek van de 
Europese Commissie richtsnoeren 
vaststellen om de uitwisseling van 
deugdelijke werkmethoden onder 
regelgevende instanties en marktpartijen te 
bevorderen. Deze richtsnoeren kunnen 
bindend zijn, wanneer zij misbruik van 
machtspositie,  toegang van productie- en 
distributiebedrijven en non-discriminatie 
betreffen; zij zijn niet-bindend, wanneer zij  
de instandhouding van het evenwicht op de 
energiemarkten door een verhoging van de 
productie of een verandering van de 
productietechnieken, energiebesparingen 
en het terugdringen van de broeikasgassen 
alsook verbetering van de energie-
efficiëntie van de Unie, overeenkomstig het 
bij communautaire wetgeving vastgelegde 
energiebeleid, betreffen.

Motivering

Aldus wordt onderscheid gemaakt tussen het bindende karakter van besluiten van het agentschap 
op gebieden waarop het primaire, secundaire en geïnterpreteerde communautair recht reeds 
heel duidelijk is, en het niet-bindende karakter van zijn adviezen inzake de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie op gebieden waarop de beste beleidspraktijken nog omstreden zijn.

Amendement 13
Artikel 7, lid 4

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

4. Het agentschap brengt op verzoek van een 
regelgevende instantie of de Commissie 
advies uit over de vraag of een besluit van 
een regelgevende instantie in 
overeenstemming is met de richtsnoeren die 
overeenkomstig  Richtlijn 2003/54/EG, 
Richtlijn 2003/55/EG, 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 of 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 en de 
communautaire wetgeving voor het 
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energiebeleid van de Unie, zijn vastgesteld.

Motivering

Aldus wordt de democratische verantwoordelijkheid van het agentschap met het oog op de 
eventuele uitbreidingen van het recht van de Unie op energiegebied uitgebreid.

Amendement 14
Artikel 9, lid 1

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

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden, van wie zes afkomstig van de  door 
de Commissie voorgedragen kandidaten en 
zes afkomstig van de  door de Raad 
voorgedragen kandidaten. De ambtstermijn 
bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden 
verlengd.

Motivering

Aldus worden de mogelijkheden voor voordrachten voor benoeming in de raad van bestuur 
verruimd.

Amendement 15
Artikel 10, lid 10

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

10. De raad van bestuur stelt het in artikel 
14, lid 8, bedoelde jaarverslag over de 
activiteiten van het agentschap op en doet dit 
uiterlijk op 15 april toekomen aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en de Rekenkamer. Het 
bevat een door de raad van regelgevers 
goedgekeurd afzonderlijk hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van het 
agentschap in het verslagjaar. Deze vijf 
instellingen verlenen het agentschap al dan 
niet kwijting voor diens tenuitvoerlegging
van het beleid van de Unie op energie-, 
internemarkt- en mededingingsgebied. Het 
Parlement doet aanbevelingen voor het 
werkprogramma als bedoeld in artikel 10, 
lid 4.
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Motivering

Precisering voor wat betreft de reacties van de instellingen van de Unie op het jaarverslag van 
het agentschap en vervroeging van de datum voor de indiening van het jaarverslag om rekening 
te kunnen houden met deze reacties bij het werkprogramma van het agentschap voor het 
daaropvolgende jaar.

Amendement 16
Artikel 13, lid 2

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 verdiensten, bekwaamheden 
en ervaring door de raad van regelgevers
benoemd uit ten minste twee door de 
Commissie en twee door de Raad 
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. Het Parlement kan bezwaar 
aantekenen tegen deze benoeming, indien 
de antwoorden duidelijk in tegenspraak zijn 
met de richtsnoeren van de Unie.

Motivering

Aldus wordt democratische verantwoordelijkheid van de directeur nader gepreciseerd.

Amendement 17
Artikel 16, lid 1

1. Een natuurlijke of rechtspersoon kan 
beroep instellen tegen een tot hem gericht 
besluit als bedoeld in de artikelen 7 en 8, of 
tegen een besluit dat, ofschoon in de vorm 
van een besluit gericht tot een andere 
persoon, hem rechtstreeks en individueel 
raakt.

1. Een natuurlijke of rechtspersoon kan 
beroep instellen tegen een tot hem gericht 
besluit als bedoeld in de artikelen 6,  7 en 8, 
of tegen een besluit dat, ofschoon in de vorm 
van een besluit gericht tot een andere 
persoon, hem rechtstreeks en individueel 
raakt.

Motivering

Aldus wordt rekening gehouden met de in artikel 6 voorgestelde uitbreiding van de 
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beslissingsbevoegdheid van het agentschap.

Amendement 18
Artikel 27, lid 2

2. De raad van bestuur stelt de praktische 
maatregelen voor de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast binnen 
zes maanden na de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening.

2. De raad van bestuur stelt de praktische 
maatregelen voor de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 en het 
Verdrag van Aarhus vast binnen zes 
maanden na de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening.

Motivering

Hiermee wordt het bindende karakter van het Verdrag van Aarhus (met name voor wat betreft de 
transparantie van milieueffectrapportages)  voor alle instellingen van de Unie en dus ook voor 
het agentschap onderstreept.

Amendement 19
Artikel 30, lid 1

1. De Commissie evalueert de 
werkzaamheden van het agentschap. Daarbij 
worden de resultaten van het agentschap en 
zijn aanpak getoetst aan zijn doelstelling, 
mandaat en taken zoals vastgelegd in deze 
verordening en in zijn jaarlijkse 
werkprogramma´s.

1. De Commissie evalueert de 
werkzaamheden van het agentschap. Daarbij 
worden de resultaten van het agentschap en 
zijn aanpak getoetst aan zijn doelstelling, 
mandaat en taken zoals vastgelegd in deze 
verordening en in zijn jaarlijkse 
werkprogramma´s. Deze evaluatie wordt 
gemaakt op basis van een groots opgezette 
raadpleging via de website van de 
Commissie van de bij het energie-, 
mededingings- en  internemarktbeleid 
betrokken partijen, te weten de 
verschillende 
transmissiesysteembeheerders, de 
energiedistributie- en 
energieproductiebedrijven, 
beroepsverenigingen, consumentenbonden 
en milieubewegingen. Dit verslag wordt op 
de in artikel 10, lid 10 genoemde datum bij 
het Parlement en de Raad ingediend.

Motivering

Aldus wordt de evaluatiemethode en het nut ervan bij de opstelling van de programma's van  het 
agentschap nader gepreciseerd.
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