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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie interne markt en consumentenbescherming steunt het voorstel van de 
Commissie voor een verordening tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregelgevers. Het is de bedoeling dat dit agentschap een belangrijke rol gaat 
vervullen bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het derde energiepakket.  

Het Agentschap moet volledig onafhankelijk kunnen opereren en kunnen beschikken over 
volledige administratieve en financiële autonomie, zodat het een belangrijke rol kan vervullen 
bij de behartiging van de rechten van consumenten en andere belanghebbenden. Het moet in 
staat worden gesteld marktdeelnemers in een vroeg stadium te raadplegen en het moet over de 
bevoegdheid beschikken om investeringen te coördineren, marktoezicht uit te oefenen en 
informatie te verstrekken over eventuele marktverstoringen. 

De activiteiten van het Agentschap dienen onder andere de initiatie, controle en goedkeuring 
te omvatten van de voorstellen van het Europees Netwerk van transmissiesysteembeheerders 
(ENTSO), zodat de ontwikkeling van de interne energiemarkt beter kan worden gereguleerd 
en er adequate maatregelen kunnen worden getroffen om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen. 

Voorts moet het Agentschap een essentiële rol vervullen bij de initiatie, ontwikkeling,  
validatie, tenuitvoerlegging en handhaving van technische codes voor 
transmissiesysteembeheerders (TSO's). Daarnaast moet het ook worden betrokken bij de 
specificatie van omvang en inhoud van de Europese codes. Het Agentschap moet de 
beschikking krijgen over besluitvormingsbevoegdheden, zodat het de verantwoordelijkheid 
voor de vaststelling van regels met TSO's kan delen. Het Agentschap moet samen met de 
Commissie beslissen over eventuele vrijstellingen van ontvlechtingseisen voor nieuwe 
grensoverschrijdende infrastructuur. 

Het Europees Parlement moet in staat worden gesteld de prestaties en het functioneren van het 
Agentschap aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 

De selectie, de vervanging of het ontslag van de directeur moet zijn onderworpen aan de 
goedkeuring van het Europees Parlement. De directeur van het Agentschap, de raad van 
bestuur en de raad van regelgevers dienen verantwoording af te leggen aan het Europees 
Parlement. Op verzoek dienen zij tevens voor het Parlement  te verschijnen.

De raad van bestuur is als enige instantie verantwoordelijk voor beheers- en  
boekhoudkundige aangelegenheden. Het aantal personen dat zitting heeft in de raad van 
bestuur moet worden teruggeschroefd, aangezien een uit twaalf leden bestaande bestuursraad 
in verhouding tot de samenstelling van de raad van regelgevers en tot de totale 
personeelsbezetting niet te verantwoorden is. De raad van bestuur dient uitsluitend te zijn 
samengesteld uit personen die door de Commissie zijn geselecteerd. 

AMENDEMENTEN
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De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het Agentschap dient de markten 
voortdurend te controleren op 
marktverstoringen, en moet de 
Commissie, het Europees Parlement en de 
nationale autoriteiten van informatie 
voorzien.  

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet niet alleen informatie kunnen verstrekken, maar vervult ook een 
toezichthoudende rol en moet de Europese instellingen en nationale autoriteiten bijtijds 
waarschuwen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 bindende en 
niet-bindende richtsnoeren kunnen 
uitvaardigen om de uitwisseling van 
deugdelijke werkmethoden tussen 
regelgevende instanties en marktpartijen te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van het Agentschap moeten worden uitgebreid, zodat het een belangrijke 
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rol kan vervullen bij de behartiging van de belangen van consumenten en andere 
belanghebbenden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het agentschap moet over 
hooggekwalificeerd personeel beschikken. 
Met name moet het kunnen profiteren van 
de bekwaamheid en ervaring van het door 
de nationale regelgevende instanties, de 
Commissie en de lidstaten gedetacheerde 
personeel. Het Statuut van de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschappen, de 
Regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen en de regels die de 
instellingen van de Europese Gemeenschap 
gezamenlijk hebben vastgesteld met het 
oog op de toepassing van dit statuut en 
deze regeling, moeten van toepassing zijn 
op het personeel van het agentschap. De 
raad van bestuur moet in overleg met de 
Commissie de nodige 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen.

(16) Het agentschap moet over 
hooggekwalificeerd personeel beschikken 
en moet in uitzonderlijke gevallen kunnen 
overgaan tot de aanwerving van door de 
nationale regelgevende instanties 
gedetacheerd personeel. Het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, de Regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Europese Gemeenschappen en de 
regels die de instellingen van de Europese 
Gemeenschap gezamenlijk hebben 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van dit statuut en deze regeling, moeten 
van toepassing zijn op het personeel van 
het agentschap. De raad van bestuur moet 
in overleg met de Commissie de nodige 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen.

Or. en

Motivering

Al te intensieve aanwerving van door nationale autoriteiten en regelgevers gedetacheerd 
personeel zou ten koste gaan van de onafhankelijke positie van het Agentschap, en van die 
mogelijkheid moet dan ook slechts bij wijze van uitzondering gebruik worden gemaakt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Overeenkomstig de relevante door de (18) Overeenkomstig de relevante door de 
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Gemeenschap te sluiten overeenkomsten 
moet deelname van derde landen aan de 
werkzaamheden van het agentschap 
mogelijk zijn.

Gemeenschap te sluiten overeenkomsten 
moet samenwerking met 
energieregelgevers uit derde landen 
mogelijk zijn.  

Or. en

Motivering

Er moet duidelijkheid over bestaan dat deelname van derde landen beperkt moet blijven tot 
samenwerkingsprojecten met andere energieregelgevers (en niet met zomaar om het even 
welke buitenlandse instantie), en deze mag in geen geval rechtstreeks van invloed zijn op de 
activiteiten van het Agentschap.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het Agentschap is volledige 
verantwoording verschuldigd aan het 
Europees Parlement.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet in staat worden gesteld de prestaties en het functioneren van 
het Agentschap aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

(a) adviezen en aanbevelingen uitbrengen 
aan transmissiesysteembeheerders;

Or. en



PA\709858NL.doc 7/18 PE402.532v02-00

NL

Motivering

 De besluitvormingsbevoegdheden van het Agentschap moeten worden uitgebreid, zodat het 
samen met de TSO's verantwoordelijk wordt voor de regelgeving.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) advies uitbrengen aan regelgevende 
instanties;

(b) adviezen en aanbevelingen uitbrengen 
aan regelgevende instanties;

Or. en

Motivering

De besluitvormingsbevoegdheden van het Agentschap moeten worden uitgebreid, zodat het 
samen met de TSO's verantwoordelijk wordt voor de regelgeving.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 

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

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit de amendementen 5 en 6.



PE402.532v02-00 8/18 PA\709858NL.doc

NL

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het agentschap mag het Europees 
netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas 
overeenkomstig respectievelijk artikel 
2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 advies 
uitbrengen over de technische en 
marktcodes en de ontwerpversie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
tienjarige investeringsplan.

3. Het agentschap dient zijn goedkeuring 
te hechten aan de codes en regels, met 
inbegrip van het tienjarige 
investeringsplan, ten einde gelijke 
behandeling, effectieve concurrentie en 
het doelmatig en stabiel functioneren van 
de markt te waarborgen.

Or. en

Motivering

Het Agentschap dient over volledige bevoegdheden voor de coördinatie en goedkeuring van 
de voorstellen van het ENTSO te beschikken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het Agentschap dient de Commissie 
op eigen initiatief dan wel op verzoek van 
de Commissie van advies bij de opstelling 
van strategische richtsnoeren voor de 
ENTSO's,  waarvoor overeenkomstig 
artikel 2c1, letters a) en c) van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en van 
artikel 2c1, letters a) en c) van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 codes en 
regels (met inbegrip van technische codes, 
gemeenschappelijke 
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netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen, om de twee jaar een 
investeringsplan voor tien jaar waarin 
onder meer vooruitzichten inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking zijn opgenomen, 
en een jaarlijks werkprogramma) moeten 
worden opgesteld, alsmede eventueel 
omtrent de verplicht vast stellen 
richtsnoeren. Het Agentschap dient de 
Commissie op eigen initiatief dan wel op 
verzoek van de Commissie tevens van 
advies bij de formulering van marktcodes, 
waartoe ook de vaststelling van verplichte 
richtsnoeren moet worden gerekend.

Or. en

Motivering

De werkingssfeer en reikwijdte van de voorgestelde codes en regels - ongeacht of zij op alle 
transmissie-infrastructuur dan wel alleen op de interacties tussen bestaande nationale 
transmissienetwerken van toepassing zijn - moeten van tevoren worden gedefinieerd. Ten 
eerste moet het Agentschap de Commissie op haar verzoek dan wel op eigen initiatief op de in 
artikel 2c, lid 3 van de elektriciteits- en aardgasverordeningen gespecificeerde terreinen van 
advies dienen omtrent de precieze werkingssfeer en reikwijdte van een bepaalde code of 
regel. Op dezelfde wijze moeten ook de doelstellingen van hoog niveau en de draagwijdte van 
het tienjarig investeringsplan van tevoren worden gedefinieerd.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 - lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Agentschap pleegt in een vroeg 
stadium uitvoerig en op een open en 
transparante manier overleg met 
marktdeelnemers, consumenten en 
eindgebruikers, inzonderheid waar het 
haar taken ten aanzien van TSO's betreft. 

Or. en
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Motivering

 Raadpleging van het publiek op EU-niveau vindt momenteel plaats in het kader van de 
Europese groep van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas (ERGEG). Derhalve zou 
deze taak voortaan moeten toevallen aan het Agentschap, aangezien het al beschikt over 
duidelijk omschreven regels voor en ervaring met de uitvoering van openbare raadplegingen. 
Bovendien is het Agentschap, in tegenstelling tot de ENTSO's, specifiek opgericht om de 
belangen van alle marktdeelnemers te dienen. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 zes door 
de Commissie benoemde leden. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd. De 
samenstelling van de raad wordt ter 
goedkeuring onderworpen aan een 
stemming van het Europees Parlement.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet in staat worden gesteld de prestaties en het functioneren van 
het Agentschap aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Derhalve is het Agentschap 
volledige verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. Tenzij de raad van 
bestuur anders beslist, neemt de directeur 
van het agentschap deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt ten 
minste tweemaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Daarnaast komt hij op initiatief van 

3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. Tenzij de raad van 
bestuur anders beslist, neemt de directeur 
van het agentschap deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt ten 
minste viermaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Daarnaast komt hij op initiatief van 
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zijn voorzitter dan wel op verzoek van de 
Commissie of ten minste eenderde van zijn 
leden bijeen. Hij kan eenieder wiens advies 
van belang kan zijn, uitnodigen om als 
waarnemer aan zijn vergaderingen deel te 
nemen. De leden van de raad van bestuur 
kunnen zich op de door het reglement van 
orde van de raad bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen. 
Het agentschap verzorgt het secretariaat 
van de raad van bestuur.

zijn voorzitter dan wel op verzoek van de 
Commissie of ten minste eenderde van zijn 
leden bijeen. Hij kan eenieder wiens advies 
van belang kan zijn, uitnodigen om als 
waarnemer aan zijn vergaderingen deel te 
nemen. De leden van de raad van bestuur 
kunnen zich op de door het reglement van 
orde van de raad bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen. 
Het agentschap verzorgt het secretariaat 
van de raad van bestuur. 

Or. en

Motivering

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden 
genomen.

4. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met de volstrekte meerderheid van 
de aanwezige leden genomen.

Or. en

Motivering

Aangezien het in de bedoeling ligt het aantal leden van de raad van bestuur tot zes te 
reduceren (amendement 16), moeten ook de stemregels nader worden gespecificeerd.  

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De raad van bestuur kan op voorstel 
van de Commissie en bij besluit van het 
Europees Parlement worden ontslagen. 
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Het daartoe strekkende besluit wordt door 
het Parlement met volstrekte meerderheid 
van stemmen genomen.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement 12.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. De raad van bestuur is alleen 
verantwoordelijk voor beheers- en 
boekhoudkundige aangelegenheden. 

Or. en

Motivering

De verdeling van taken tussen de beide raden dient duidelijker te worden afgebakend en de 
raad van bestuur moet uitsluitend verantwoordelijk zijn voor beheerstaken, zodat het 
Agentschap daadwerkelijk de nodige bevoegdheden krijgt om zijn regelgevingstaken op een 
doeltreffende en onafhankelijke manier te kunnen uitvoeren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het Europees Parlement kan om het 
even welk lid of leden van de raad van 
bestuur uitnodigen om voor de bevoegde 
commissie een verklaring te komen 
afleggen en door de commissieleden 
gestelde vragen te beantwoorden.
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Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet in staat worden gesteld de prestaties en het functioneren van 
het Agentschap aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement 17.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Europees Parlement kan om het 
even welk lid of leden van de raad van 
regelgevers uitnodigen om voor de 
bevoegde commissie een verklaring te 
komen afleggen en door de 
commissieleden gestelde vragen te 
beantwoorden.
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Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement 16.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement 17.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 

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

verlengen. In de maand die voorafgaat aan 
de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn wordt de directeur gevraagd 
een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden. De verlenging van de 
ambtstermijn van de directeur wordt ter 
goedkeuring onderworpen aan een 
stemming van het Europees Parlement.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement 17.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De directeur kan uit zijn of haar ambt 
worden ontzet nadat de raad van bestuur na 
advies van de raad van regelgevers daartoe 
heeft besloten. De raad van bestuur neemt 
dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden. De directeur kan 
ook door het Europees Parlement, na 
raadpleging van de raad van regelgevers, 
uit zijn ambt worden ontzet. Het daartoe 
strekkende besluit wordt door het 
Parlement bij volstrekte meerderheid van 
stemmen genomen.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement 17.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Europees Parlement kan de 
directeur uitnodigen om voor de bevoegde 
commissie een verklaring te komen 
afleggen en door de commissieleden 
gestelde vragen te beantwoorden.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement 17.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 - lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het Europees Parlement kan om het 
even welk lid of leden van de raad van 
beroep uitnodigen om voor de bevoegde 
commissie een verklaring te komen 
afleggen en door de commissieleden 
gestelde vragen te beantwoorden.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit amendement 17.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan bepalingen 
vaststellen waardoor uit de lidstaten 
gedetacheerde nationale deskundigen voor 
het agentschap kunnen werken.

4. De raad van bestuur kan bepalingen 
vaststellen waardoor uit de lidstaten 
gedetacheerde nationale deskundigen in 
uitzonderlijke gevallen voor het 
agentschap kunnen werken.

Or. en

Motivering

Al te intensieve aanwerving van door nationale autoriteiten en regelgevers gedetacheerd 
personeel zou ten koste gaan van de onafhankelijke positie van het Agentschap, en daarvan 
moet dan ook slechts bij wijze van uitzondering gebruik worden gemaakt.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Verduidelijking van de formulering van het artikel. 


	709858nl.doc

