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Amendement 199
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken van het agentschap ten aanzien van 
de regionale operationele centra

Taken van het agentschap ten aanzien van 
de regionale coördinatiecentra

Or. en

Motivering

Dit amendement strekt ertoe de samenhang te waarborgen met de andere teksten van het 
pakket "Schone energie voor alle Europeanen".

Amendement 200
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale operationele centra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

Schrappen

Or. en

Amendement 201
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale operationele centra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale operationele centra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening]. Het agentschap 
of de groep van de raad van regulators als 
bedoeld in artikel 7 doet aanbevelingen of 
neemt in voorkomend geval beslissingen 
teneinde te waarborgen dat de regionale 
operationele centra voldoen aan hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening en andere relevante 
wetgeving van de Unie, met name waar 
het hun effect op de marktintegratie, non-
discriminatie, daadwerkelijke 
mededinging en het efficiënt functioneren 
van de markt betreft.

Or. en

Motivering

Nu de marktkoppeling almaar toeneemt, moet ACER de bevoegdheid krijgen om strenger 
toezicht te houden op grensoverschrijdende marktactiviteiten, onder meer met betrekking tot 
de taken van de ROC's. ACER is beter dan ENTSB's in staat om toezicht te houden op de 
ROC's, aangezien ENTSB-E uit TSB's bestaat die als natuurlijke monopolies fungeren en zelf 
onderworpen moeten zijn aan regelgevend toezicht. ACER moet derhalve over een toereikend 
mandaat beschikken dat onder meer voorziet in het uitbrengen van bindende besluiten in het 
geval van niet-naleving.

Amendement 202
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale operationele centra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale operationele centra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
artikel 43, lid 4, van 
Verordening (EU) .../... [voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening, 
COD(2016)0379]. Het agentschap ziet 
erop toe dat de regionale operationele 
centra voldoen aan hun verplichtingen uit 
hoofde van Verordening (EU) .../... 
[voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening, COD (2016) 
0379], de overeenkomstig de artikelen 54 
en 55 daarvan vastgestelde netcodes en de
vastgestelde richtsnoeren.

Or. en

Amendement 203
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale operationele centra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale coördinatiecentra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

Or. en
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Motivering

Dit amendement strekt ertoe de samenhang te waarborgen met de andere teksten van het 
pakket "Schone energie voor alle Europeanen".

Amendement 204
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale operationele centra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

1. In nauwe samenwerking met de 
nationale regulerende instanties en het 
ENTSB voor elektriciteit houdt het 
agentschap toezicht op en verricht het 
onderzoek naar het functioneren van de 
regionale coördinatiecentra, rekening 
houdend met de verslagen als bedoeld in 
[artikel 43, lid 4, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening].

Or. en

Amendement 205
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het agentschap brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de toezichtsactiviteiten als 
bedoeld in lid 1.

Or. en

Motivering

ACER moet de bevoegdheid krijgen strenger toezicht te houden op grensoverschrijdende 
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marktactiviteiten, onder meer met betrekking tot de taken van de ROC's.

Amendement 206
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in lid 1 bedoelde taken 
efficiënt en vlot uit te voeren, moet het 
agentschap met name:

2. Het agentschap of de groep van de 
raad van regulators als bedoeld in 
artikel 7 moet met name:

Or. en

Motivering

In samenhang met de in artikel 7 voorgestelde amendementen.

Amendement 207
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) besluiten over de configuratie van 
systeembeheerregio’s overeenkomstig 
artikel 33, lid 1, van [de bij COM(2016) 
861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

Schrappen

Or. es

Amendement 208
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) besluiten over de configuratie van 
systeembeheerregio’s overeenkomstig 
artikel 33, lid 1, van [de bij COM(2016) 
861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

Schrappen

Or. en

Amendement 209
Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) besluiten over de configuratie van 
systeembeheerregio's overeenkomstig 
artikel 33, lid 1, van [de bij COM(2016) 
861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

(a) op grond van het bindend advies 
van de lidstaten, besluiten over de 
configuratie van systeembeheerregio's 
overeenkomstig artikel 33, lid 1, van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening];

Or. it

Motivering

Het is wenselijk dat de lidstaten een bindend advies uitbrengen om er zo voor te zorgen dat de 
Commissie geen exclusieve besluitvormingsbevoegdheid op dit gebied krijgt toebedeeld.

Amendement 210
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) richtsnoeren en aanbevelingen 
uitbrengen voor de uitwerking van de 
statuten en reglementen van orde als 
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bedoeld in [artikel 32, lid 2, van de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] teneinde de 
soliditeit en convergentie ervan te 
bevorderen;

Or. en

Motivering

Aangezien de ROC's het nationale bereik van de NRI's in hoge mate overschrijden, dient 
ACER verantwoordelijk te zijn voor het uitbrengen van richtsnoeren voor statuten en 
reglementen van orde, het goedkeuren van statuten en reglementen van orde, de 
besluitvormingsprocedure op basis van samenwerking, en het kader inzake de samenwerking 
en coördinatie tussen regionale operationele centra, aangezien deze een concrete invloed 
zullen hebben op de samenhang en interoperabiliteit tussen de ROC's, en ook buiten de 
betrokken regio van significant belang zijn.

Amendement 211
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) de statuten en reglementen van 
orde goedkeuren als bedoeld in artikel 32, 
lid 2, van de bij COM(2016) 861/2 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening;

Or. en

Motivering

Aangezien de ROC's het nationale bereik van de NRI's in hoge mate overschrijden, dient 
ACER verantwoordelijk te zijn voor het uitbrengen van richtsnoeren voor statuten en 
reglementen van orde, het goedkeuren van statuten en reglementen van orde, de 
besluitvormingsprocedure op basis van samenwerking, en het kader inzake de samenwerking 
en coördinatie tussen regionale operationele centra, aangezien deze een concrete invloed 
zullen hebben op de samenhang en interoperabiliteit tussen de ROC's, en ook buiten de 
betrokken regio van significant belang zijn.
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Amendement 212
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) de 
besluitvormingsprocedure op basis van 
samenwerking goedkeuren als bedoeld in 
artikel 35 van de bij COM(2016) 861/2 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening;

Or. en

Motivering

Aangezien de ROC's het nationale bereik van de NRI's in hoge mate overschrijden, dient 
ACER verantwoordelijk te zijn voor het uitbrengen van richtsnoeren voor statuten en 
reglementen van orde, het goedkeuren van statuten en reglementen van orde, de 
besluitvormingsprocedure op basis van samenwerking, en het kader inzake de samenwerking 
en coördinatie tussen regionale operationele centra, aangezien deze een concrete invloed 
zullen hebben op de samenhang en interoperabiliteit tussen de ROC's, en ook buiten de 
betrokken regio van significant belang zijn.

Amendement 213
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quinquies) het kader inzake de 
samenwerking en coördinatie tussen 
regionale operationele centra goedkeuren 
overeenkomstig artikel 35, bis (nieuw) van 
[de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening];

Or. en
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Motivering

Aangezien de ROC's het nationale bereik van de NRI's in hoge mate overschrijden, dient 
ACER verantwoordelijk te zijn voor het uitbrengen van richtsnoeren voor statuten en 
reglementen van orde, het goedkeuren van statuten en reglementen van orde, de 
besluitvormingsprocedure op basis van samenwerking, en het kader inzake de samenwerking 
en coördinatie tussen regionale operationele centra, aangezien deze een concrete invloed 
zullen hebben op de samenhang en interoperabiliteit tussen de ROC's, en ook buiten de 
betrokken regio van significant belang zijn.

Amendement 214
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) waar nodig informatie vragen van 
regionale operationele centra
overeenkomstig artikel 43 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

(b) waar nodig informatie vragen van 
regionale coördinatiecentra
overeenkomstig artikel 43 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

Or. en

Amendement 215
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) waar nodig informatie vragen van 
regionale operationele centra
overeenkomstig artikel 43 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

(b) waar nodig informatie vragen van 
regionale coördinatiecentra
overeenkomstig artikel 43 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

Or. en

Motivering

Dit amendement strekt ertoe de samenhang te waarborgen met de andere teksten van het 
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pakket "Schone energie voor alle Europeanen".

Amendement 216
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) advies uitbrengen en aanbevelingen 
doen aan regionale operationele centra.

(d) advies uitbrengen en aanbevelingen 
doen aan regionale coördinatiecentra.

Or. en

Amendement 217
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) advies uitbrengen en aanbevelingen 
doen aan regionale operationele centra.

(d) advies uitbrengen en aanbevelingen 
doen aan regionale coördinatiecentra.

Or. en

Motivering

Dit amendement strekt ertoe de samenhang te waarborgen met de andere teksten van het 
pakket "Schone energie voor alle Europeanen".

Amendement 218
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap keurt goed en 1. Het agentschap keurt goed en 



AM\1134796NL.docx 13/132 PE610.755v01-00

NL

wijzigt zo nodig: vraagt zo nodig om een wijziging van:

Or. en

Amendement 219
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorstellen voor methoden en 
berekeningen in verband met de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van de 
middelen overeenkomstig artikel 19, leden 
2, 3 en 5, van [de bij COM(2016) 861/2 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

(a) de voorstellen voor methoden en 
berekeningen in verband met de Europese 
beoordeling van de toereikendheid van de 
middelen overeenkomstig artikel 19, leden 
2, 3 en 5, van [de bij COM(2016) 861/2 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], evenals de 
resultaten van de Europese beoordeling 
van de toereikendheid van de middelen 
overeenkomstig artikel 19, lid 6, van [de 
herschikte elektriciteitsverordening];

Or. en

Motivering

In artikel 19, lid 6 van [de herschikte elektriciteitsverordening] is bepaald dat het Agentschap 
ook de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid van de middelen 
goedkeurt. Deze bepaling moet ook in deze verordening worden opgenomen.

Amendement 220
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorstellen voor methoden en 
berekeningen in verband met de Europese
beoordeling van de toereikendheid van de 

(a) de voorstellen voor methoden in 
verband met de beoordeling van de 
toereikendheid van de middelen 
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middelen overeenkomstig artikel 19, leden 
2, 3 en 5, van [de bij COM(2016) 861/2 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening];

overeenkomstig artikel 19, leden 2 en 5, 
van [de bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening];

Or. en

Amendement 221
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het agentschap keurt goed en 
wijzigt zo nodig de methoden:

2. Het agentschap keurt goed en 
wijzigt zo nodig de methoden, na 
raadpleging van de relevante 
belanghebbenden:

Or. en

Amendement 222
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het agentschap keurt goed en 
wijzigt zo nodig de methoden:

2. Het agentschap keurt goed en 
vraagt zo nodig om een wijziging van de 
methoden:

Or. en

Amendement 223
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan de hand van de resultaten van 
de Europese beoordeling van de 
toereikendheid van de middelen en andere 
relevante regelgeving stelt het agentschap 
EU-brede richtsnoeren op met betrekking 
tot oplossingen voor het voorkomen en 
aanpakken van crisissituaties, waarin 
marktgebaseerde en niet-marktgebaseerde 
maatregelen worden vastgesteld, alsook de 
beginselen van regelingen betreffende 
compensatie en de beginselen ten aanzien 
van het identificeren van beschermde 
afnemers. De bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten houden bij het opstellen van 
hun risicoparaatheidsplannen ten volle 
rekening met deze richtsnoeren. Het 
agentschap beoordeelt deze oplossingen 
en actualiseert ze zo nodig om de drie 
jaar, tenzij de omstandigheden vereisen 
dat dit vaker gebeurt.

Or. en

Motivering

Dit amendement strookt met de amendementen van de Groenen ten aanzien van de 
risicoparaatheidsverordening. De gemeenschappelijke oplossingen voor de aanpak van crises 
kunnen van pas komen bij het formuleren van nationale plannen. Deze oplossingen zouden de 
samenhang tussen de plannen waarborgen en overeenkomsten tussen lidstaten 
vergemakkelijken bij onderhandelingen over de regionale delen van de plannen.

Amendement 224
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de in de artikelen 5, 11, 12 en 13 
van Verordening (EU) nr. 347/2013 
vastgestelde verplichtingen uitvoeren.

(c) de in de artikelen 3, 5, 11, 12 en 13 
van Verordening (EU) nr. 347/2013 
vastgestelde verplichtingen uitvoeren.
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Or. en

Amendement 225
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle door het agentschap goedgekeurde 
adviezen en aanbevelingen in het kader 
van Verordening (EU) nr. 347/2013 
betreffende richtsnoeren voor de trans-
Europese energie-infrastructuur worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 23, lid 5, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Alle door het agentschap uitgebrachte voorstellen, adviezen en aanbevelingen in het kader 
van Verordening (EU) nr. 347/2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-
infrastructuur moeten worden vastgesteld overeenkomstig het reguliere 
besluitvormingsproces van ACER. Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in 
verband met de interne logica van de tekst.

Amendement 226
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle door het agentschap goedgekeurde 
adviezen en aanbevelingen in het kader 
van Verordening (EU) nr. 347/2013 
betreffende richtsnoeren voor de trans-
Europese energie-infrastructuur worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 23, lid 5, bedoelde procedure.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van 
de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke 
amendementen.

Amendement 227
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op effectief toezicht op de 
integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt moet het Agentschap, in 
nauwe samenwerking met de regelgevende 
instanties en andere nationale autoriteiten:

Met het oog op effectief toezicht op de 
integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt moet het Agentschap, in 
nauwe samenwerking met nationale 
regelgevende instanties en andere 
autoriteiten:

Or. en

Motivering

Dit voorgestelde amendement beoogt ten behoeve van de samenhang en duidelijkheid de 
specifieke taken van het agentschap uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1227/2011 preciezer 
weer te geven.

Amendement 228
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) toezicht houden op 
groothandelsmarkten, gegevens 
verzamelen en de marktdeelnemers 
registreren overeenkomstig artikel 7 tot en 

(a) toezicht houden op 
groothandelsmarkten, met inbegrip van 
regionale markten in real time, gegevens 
verzamelen en de marktdeelnemers 
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met 9 van Verordening (EU) nr. 
1227/201147;

registreren overeenkomstig artikel 7 tot en 
met 9 van Verordening (EU) 
nr. 1227/201147;

__________________ __________________

47 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1).

47 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1).

Or. en

Motivering

Gezien de tendens naar marktkoppeling en regionalisering is er alle reden om de 
bevoegdheid van ACER inzake het toezicht op de regionale markten te vergroten in het kader 
van REMIT. De uitbreiding van het takenpakket van ACER naar toezicht op de werking van 
de regionale markten in real time zou de huidige bevoegdheden van ACER niet zozeer 
wijzigen, maar ACER wel doeltreffender en geloofwaardiger maken.

Amendement 229
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) toezicht houden op 
groothandelsmarkten, gegevens 
verzamelen en de marktdeelnemers 
registreren overeenkomstig artikel 7 tot en 
met 9 van Verordening (EU) nr. 
1227/201147;

(a) toezicht houden op 
groothandelsmarkten, gegevens 
verzamelen en delen en een Europees 
register van de marktdeelnemers oprichten
overeenkomstig artikel 7 tot en met 12 van 
Verordening (EU) nr. 1227/201147;

__________________ __________________

47 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1).

47 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1).
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Or. en

Motivering

Dit voorgestelde amendement beoogt ten behoeve van de samenhang en duidelijkheid de 
specifieke taken van het agentschap uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1227/2011 preciezer 
weer te geven.

Amendement 230
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) toezicht houden op 
groothandelsmarkten, gegevens 
verzamelen en de marktdeelnemers 
registreren overeenkomstig artikel 7 tot en 
met 9 van Verordening (EU) nr. 
1227/201147;

(a) toezicht houden op 
groothandelsmarkten, gegevens 
verzamelen en delen en de 
marktdeelnemers registreren 
overeenkomstig artikel 7 tot en met 12 van 
Verordening (EU) nr. 1227/201147;

__________________ __________________

47 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1).

47 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1).

Or. en

Motivering

Zoals bepaald in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 is de tenuitvoerlegging van 
het verbod op marktmisbruik in handen van de nationale regelgevende instanties waar het 
agentschap gegevens mee deelt zoals vastgelegd in artikel 10 van Verordening (EU) 
nr. 1227/2011.

Amendement 231
Lorenzo Fontana
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan onder duidelijk 
omschreven voorwaarden, die door de 
Commissie zijn vastgesteld in 
richtsnoeren aangenomen krachtens 
artikel 57 van [de bij COM(2016) 861/2 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] of artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 715/2009, over 
kwesties in verband met het doel waarvoor 
het is opgericht, belast worden met 
aanvullende taken waarbij de grenzen van 
de overdracht van 
uitvoeringsbevoegdheden naar 
agentschappen van de Unie in acht 
worden genomen .

Schrappen

Or. it

Motivering

We zijn van mening dat met de toewijzing van aanvullende taken aan het agentschap, het 
subsidiariteitsbeginsel met voeten wordt getreden.

Amendement 232
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan onder duidelijk 
omschreven voorwaarden, die door de 
Commissie zijn vastgesteld in richtsnoeren 
aangenomen krachtens artikel 57 van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] of 
artikel 23 van Verordening (EG) nr. 
715/2009, over kwesties in verband met het 
doel waarvoor het is opgericht, belast 
worden met aanvullende taken waarbij de 
grenzen van de overdracht van 

Het agentschap kan onder duidelijk 
omschreven voorwaarden, die door de 
Commissie zijn vastgesteld in richtsnoeren 
aangenomen krachtens artikel 57 van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] of 
artikel 23 van Verordening (EG) nr. 
715/2009, over kwesties in verband met het 
doel waarvoor het is opgericht, belast 
worden met aanvullende taken waarbij de 
grenzen van de overdracht van 
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uitvoeringsbevoegdheden naar 
agentschappen van de Unie in acht worden 
genomen.

uitvoeringsbevoegdheden naar 
agentschappen van de Unie in acht worden 
genomen. De Commissie kan een 
toelichting geven over de vraag of de 
beoogde nieuwe bevoegdheden stroken 
met de Meroni-doctrine en bestaande 
uitspraken van het Europees Hof van 
Justitie.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van 
de tekst of omdat het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 233
Werner Langen, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan onder duidelijk 
omschreven voorwaarden, die door de 
Commissie zijn vastgesteld in richtsnoeren 
aangenomen krachtens artikel 57 van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] of 
artikel 23 van Verordening (EG) nr. 
715/2009, over kwesties in verband met het 
doel waarvoor het is opgericht, belast 
worden met aanvullende taken waarbij de 
grenzen van de overdracht van 
uitvoeringsbevoegdheden naar 
agentschappen van de Unie in acht worden 
genomen.

Het agentschap kan onder duidelijk 
omschreven voorwaarden, die door de 
Commissie zijn vastgesteld in richtsnoeren 
aangenomen krachtens artikel 57 van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] of 
artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 715/2009, over kwesties in verband met 
het doel waarvoor het is opgericht, belast 
worden met aanvullende taken die geen 
beslissingsbevoegdheden inhouden,
waarbij de grenzen van de overdracht van 
uitvoeringsbevoegdheden naar 
agentschappen van de Unie in acht worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Deze bepaling strekt tot de verruiming van de bevoegdheden van de Commissie op dit gebied 
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en heeft mogelijk een aanzienlijke overdracht van bevoegdheden van de nationale 
regulerende instanties naar ACER tot gevolg. Nieuwe beslissingsbevoegdheden dienen 
uitsluitend aan ACER te worden overgedragen wanneer het Europees Parlement en de Raad 
dit overeen zijn gekomen in een gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 234
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan onder duidelijk 
omschreven voorwaarden, die door de 
Commissie zijn vastgesteld in richtsnoeren 
aangenomen krachtens artikel 57 van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] of 
artikel 23 van Verordening (EG) nr.
715/2009, over kwesties in verband met het 
doel waarvoor het is opgericht, belast 
worden met aanvullende taken waarbij de 
grenzen van de overdracht van 
uitvoeringsbevoegdheden naar 
agentschappen van de Unie in acht 
worden genomen.

Het agentschap kan onder duidelijk 
omschreven voorwaarden, die door de 
Commissie zijn vastgesteld in richtsnoeren 
aangenomen krachtens artikel 57 van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] of 
artikel 23 van Verordening (EG) nr.
715/2009, over kwesties in verband met het 
doel waarvoor het is opgericht, belast 
worden met aanvullende taken waarvoor 
geen bevoegdheden op het gebied van 
besluitvorming nodig zijn.

Or. es

Amendement 235
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van zijn taken, in 
het bijzonder bij de opstelling van 
kaderrichtsnoeren overeenkomstig artikel 
55 van [de bij COM(2016) 861/2 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en artikel 6 van 

1. Bij de uitvoering van zijn taken, in 
het bijzonder bij de opstelling van 
kaderrichtsnoeren overeenkomstig artikel 
55 van [de bij COM(2016) 861/2 
voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening] en artikel 6 van 
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Verordening (EG) nr. 715/2009, alsmede 
bij het voorstellen van wijzigingen van 
netcodes uit hoofde van artikel 56 van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] of 
artikel 7 van Verordening (EG) nr. 
715/2009, raadpleegt het agentschap 
uitvoerig en in een vroeg stadium, 
marktspelers, 
transmissiesysteembeheerders, 
consumenten, eindgebruikers, en in 
voorkomend geval 
mededingingsautoriteiten ongeacht hun 
respectieve bevoegdheden, waarbij het, in 
het bijzonder bij de uitvoering van taken 
betreffende de 
transmissiesysteembeheerders, op een open 
en doorzichtige wijze opereert.

Verordening (EG) nr. 715/2009, alsmede 
bij het voorstellen van wijzigingen van 
netcodes uit hoofde van artikel 56 van [de 
bij COM(2016) 861/2 voorgestelde 
herschikte elektriciteitsverordening] of 
artikel 7 van Verordening (EG) nr. 
715/2009, raadpleegt het agentschap 
uitvoerig en in een vroeg stadium, 
marktspelers, 
transmissiesysteembeheerders, 
consumenten, eindgebruikers, en in 
voorkomend geval 
mededingingsautoriteiten ongeacht hun 
respectieve bevoegdheden, waarbij het, in 
het bijzonder bij de uitvoering van taken 
betreffende de 
transmissiesysteembeheerders, op een open 
en doorzichtige wijze opereert. Het 
agentschap ziet erop toe dat kleine 
marktspelers onder dezelfde voorwaarden 
als andere belanghebbenden gelden 
zeggenschap hebben over de ontwikkeling 
van voorschriften die van invloed zijn op 
hun vermogen deel te nemen aan de 
markt, alsook over het toezicht op de 
toepassing van die voorschriften.

Or. en

Motivering

ACER heeft erkend dat de betrokkenheid van afnemers en belanghebbenden bij het 
besluitvormingsproces inzake de regels van de energiemarkt moet worden verhoogd.

Amendement 236
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap zorgt ervoor dat het 
publiek en alle belanghebbenden zo nodig 
van objectieve, betrouwbare en 
gemakkelijk toegankelijke informatie 

Voordat het de in deze verordening 
bedoelde besluiten neemt, stelt het 
agentschap de partijen in kennis van het 
besluit en stelt het een termijn vast voor 
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worden voorzien, in het bijzonder met 
betrekking tot de resultaten van zijn 
werkzaamheden.

de indiening van de opmerkingen van de 
partijen, terdege rekening houdend met de 
urgentie, complexiteit en mogelijke 
consequenties van de zaak. Het 
agentschap zorgt ervoor dat het publiek en 
alle belanghebbenden zo nodig van 
objectieve, betrouwbare en gemakkelijk 
toegankelijke informatie worden voorzien, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
resultaten van zijn werkzaamheden. De 
door het agentschap genomen besluiten 
worden volledig gemotiveerd om een 
beroep ten gronde mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Met dit amendement worden bepalingen in verband met het besluitvormingsproces van het 
agentschap ingevoerd die overeenkomen met de bepalingen in de verordeningen tot 
oprichting van de ESMA, de EBA en de Eiopa. Die moeten waarborgen dat de besluiten 
worden gemotiveerd en vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing. Ze moeten volledig worden 
uitgewerkt in uitgebreide reglementen van orde en dit amendement is noodzakelijk om 
dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst.

Amendement 237
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het agentschap stelt voor alle 
taken van het agentschap uit hoofde van 
hoofdstuk I evenredige en toereikende 
reglementen van orde vast en publiceert 
deze. Voor alle beslissingen van het 
agentschap geldt dat de reglementen van 
orde op zijn minst de in de leden 1 tot en 
met 4 vastgestelde standaarden omvatten 
en voorzien in een transparant en redelijk 
besluitvormingsproces dat de 
fundamentele procedurele rechten 
waarborgt op basis van de rechtsstaat, in 
het bijzonder het recht te worden gehoord, 
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het recht van toegang tot dossiers en de 
motiveringsplicht. Voor alle andere taken 
van het agentschap uit hoofde van 
hoofdstuk I dienen de reglementen van 
orde op zijn minst de fundamentele 
procedurele rechten te waarborgen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement worden bepalingen in verband met het besluitvormingsproces van het 
agentschap ingevoerd die overeenkomen met de bepalingen in de verordeningen tot 
oprichting van de ESMA, de EBA en de Eiopa. Die moeten waarborgen dat de besluiten 
worden gemotiveerd en vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing. Ze moeten verder worden 
uitgewerkt in uitgebreide reglementen van orde.

Amendement 238
Werner Langen, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Besluitvorming

1. Voordat het de in deze verordening 
bedoelde besluiten neemt, stelt het 
agentschap de partijen in kennis van het 
besluit en stelt het een termijn vast voor 
de indiening van de opmerkingen van de 
partijen, terdege rekening houdend met de 
urgentie, complexiteit en mogelijke 
consequenties van de zaak.

2. De door het agentschap genomen 
besluiten worden volledig gemotiveerd om 
een beroep ten gronde mogelijk te maken.

3. De partijen worden geïnformeerd over 
de krachtens deze verordening ter 
beschikking staande rechtsmiddelen.

4. Het agentschap stelt voor alle taken van 
het agentschap uit hoofde van hoofdstuk I 
evenredige en toereikende reglementen 
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van orde vast en publiceert deze. Voor alle 
beslissingen van het agentschap geldt dat 
de reglementen van orde op zijn minst de 
in de leden 1 tot en met 3 vastgestelde 
standaarden omvatten en voorzien in een 
transparant en redelijk 
besluitvormingsproces dat de 
fundamentele procedurele rechten 
waarborgt op basis van de rechtsstaat. 
Voor alle andere taken van het 
agentschap uit hoofde van hoofdstuk I 
dienen de reglementen van orde op zijn 
minst de fundamentele procedurele 
rechten te waarborgen.

Or. en

Motivering

Met deze wijziging worden bepalingen in verband met het besluitvormingsproces van het 
agentschap ingevoerd die vergelijkbaar zijn met de bepalingen in de verordeningen tot 
oprichting van de ESMA, de EBA en de Eiopa. Ze zijn bedoeld om te waarborgen dat de 
besluiten worden gemotiveerd en vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing.

Amendement 239
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Besluitvorming

Het agentschap stelt voor alle taken van 
het agentschap uit hoofde van hoofdstuk I 
evenredige en toereikende reglementen 
van orde vast en publiceert deze. Voor alle 
beslissingen van het agentschap geldt dat 
de reglementen van orde voorzien in een 
transparant en redelijk 
besluitvormingsproces dat de 
fundamentele procedurele rechten 
waarborgt op basis van de rechtsstaat, in 
het bijzonder het recht te worden gehoord, 
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het recht van toegang tot dossiers en de 
motiveringsplicht. Voor alle andere taken 
van het agentschap uit hoofde van 
hoofdstuk I dienen de reglementen van 
orde op zijn minst de fundamentele 
procedurele rechten te waarborgen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement worden bepalingen inzake het besluitvormingsproces van het agentschap 
ingevoerd. Het moet waarborgen dat de besluiten worden gemotiveerd en vatbaar zijn voor 
rechterlijke toetsing. Ze moeten verder worden uitgewerkt in uitgebreide reglementen van 
orde.

Amendement 240
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap ziet, in nauwe 
samenwerking met de Commissie, de 
lidstaten en relevante nationale instanties, 
met inbegrip van de nationale regulerende 
instanties, en onverminderd de 
bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten, toe op 
de groothandels- en kleinhandels markten
voor elektriciteit en aardgas, met name op 
de consumptieprijzen van aardgas en 
elektriciteit, de naleving van de in [de bij 
COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 
2009/73/EG vastgestelde 
consumentenrechten, de toegang tot de 
netten, met inbegrip van de toegang van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen, potentiële belemmeringen van 
grensoverschrijdende handel, 
staatsinterventies die voorkomen dat 
prijzen de werkelijke schaarste weergeven, 

1. Het agentschap ziet, in nauwe 
samenwerking met de Commissie, de 
lidstaten en relevante nationale instanties, 
met inbegrip van de nationale regulerende 
instanties, en onverminderd de 
bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten, toe op 
de groothandels- en kleinhandelsmarkten
voor elektriciteit en aardgas, met name op 
de consumptieprijzen van aardgas en 
elektriciteit, de naleving van de in [de bij 
COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn], Richtlijn 
2009/73/EG, en [de bij COM(2016) 767 
voorgestelde Richtlijn 2009/28/EG]
vastgestelde consumentenrechten, de 
toegang tot de netten, met inbegrip van de 
toegang van elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen, potentiële belemmeringen van 
grensoverschrijdende handel, regelgevende 
belemmeringen voor nieuwe 
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de prestaties van de lidstaten op het gebied 
van zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening, op basis van de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de middelen, zoals 
bedoeld in artikel 19 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte
elektriciteitsverordening], met name 
rekening houdend met de in artikel 16 van 
[de bij COM(2016) 862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening] bedoelde 
evaluatie achteraf.

marktdeelnemers en kleine marktspelers, 
met inbegrip van 
energiegemeenschappen, 
staatsinterventies die voorkomen dat 
prijzen de werkelijke schaarste weergeven, 
de prestaties van de lidstaten op het gebied 
van zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening, op basis van de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de middelen, zoals 
bedoeld in artikel 19 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], met name 
rekening houdend met de in artikel 16 van 
[de bij COM(2016) 862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening] bedoelde 
evaluatie achteraf en de samenhang van 
de nationale benaderingen tot de 
beoordeling en ontwikkeling van 
maatregelen om problemen in verband 
met de toereikendheid van de middelen 
aan te pakken, waaronder de invoering 
van mechanismen voor 
capaciteitsvergoeding.

Or. en

Motivering

Er is weinig EU-toezicht op de toereikendheid van de middelen/de voorzieningszekerheid. De 
lidstaten kunnen momenteel eenzijdig optreden met betrekking tot de beoordeling en 
ontwikkeling van maatregelen om problemen in verband met de toereikendheid van de 
middelen aan te pakken, waaronder de invoering van mechanismen voor 
capaciteitsvergoeding die in de vraagverwachtingen niet afdoende rekening houden met 
energie-efficiëntie, de capaciteitswaarde van de middelen aan de vraagzijde, variabele 
hernieuwbare bronnen en interconnecties. ACER moet een prominentere rol spelen in de 
beoordelingen van de toereikendheid.

Amendement 241
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap ziet, in nauwe 
samenwerking met de Commissie, de 
lidstaten en relevante nationale instanties, 
met inbegrip van de nationale regulerende 
instanties, en onverminderd de 
bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten, toe op 
de groothandels- en kleinhandels markten
voor elektriciteit en aardgas, met name op 
de consumptieprijzen van aardgas en 
elektriciteit, de naleving van de in [de bij 
COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 
2009/73/EG vastgestelde 
consumentenrechten, de toegang tot de 
netten, met inbegrip van de toegang van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen, potentiële belemmeringen van 
grensoverschrijdende handel, 
staatsinterventies die voorkomen dat 
prijzen de werkelijke schaarste weergeven, 
de prestaties van de lidstaten op het gebied 
van zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening, op basis van de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de middelen, zoals 
bedoeld in artikel 19 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte
elektriciteitsverordening], met name 
rekening houdend met de in artikel 16 van 
[de bij COM(2016) 862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening] bedoelde 
evaluatie achteraf.

1. Het agentschap ziet, in nauwe 
samenwerking met de Commissie, de 
lidstaten en relevante nationale instanties, 
met inbegrip van de nationale regulerende 
instanties, en onverminderd de 
bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten, toe op 
de groothandels- en kleinhandelsmarkten
voor elektriciteit en aardgas, met name op 
de consumptieprijzen van aardgas en 
elektriciteit, de naleving van de in [de bij 
COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 
2009/73/EG vastgestelde 
consumentenrechten en -bescherming, de 
gevolgen van marktontwikkelingen op de 
huishoudelijke afnemers, de toegang tot 
de netten, met inbegrip van de toegang van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen, potentiële belemmeringen van 
grensoverschrijdende handel, 
staatsinterventies die voorkomen dat 
prijzen de werkelijke schaarste weergeven, 
de prestaties van de lidstaten op het gebied 
van zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening, op basis van de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de middelen, zoals 
bedoeld in artikel 19 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], met name 
rekening houdend met de in artikel 16 van 
[de bij COM(2016) 862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening] bedoelde 
evaluatie achteraf.

Or. en

Motivering

Teneinde "de consument in het middelpunt van een succesvol en goed functionerend 
energiesysteem te plaatsen", moeten de daadwerkelijke gevolgen voor zowel kleine als grote 
afnemers naar behoren worden bewaakt en moet hier op een correcte manier verslag over 
worden uitgebracht.
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Amendement 242
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap ziet, in nauwe 
samenwerking met de Commissie, de 
lidstaten en relevante nationale instanties, 
met inbegrip van de nationale regulerende 
instanties, en onverminderd de 
bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten, toe op 
de groothandels- en kleinhandels markten
voor elektriciteit en aardgas, met name op 
de consumptieprijzen van aardgas en 
elektriciteit, de naleving van de in [de bij 
COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 
2009/73/EG vastgestelde 
consumentenrechten, de toegang tot de 
netten, met inbegrip van de toegang van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen, potentiële belemmeringen van 
grensoverschrijdende handel, 
staatsinterventies die voorkomen dat 
prijzen de werkelijke schaarste weergeven, 
de prestaties van de lidstaten op het gebied 
van zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening, op basis van de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de middelen, zoals 
bedoeld in artikel 19 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], met name 
rekening houdend met de in artikel 16 van 
[de bij COM(2016) 862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening] bedoelde 
evaluatie achteraf.

1. Het agentschap ziet, in nauwe 
samenwerking met de Commissie, de 
lidstaten en relevante nationale instanties, 
met inbegrip van de nationale regulerende 
instanties, en onverminderd de 
bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten, toe op 
de groothandels- en kleinhandelsmarkten
voor elektriciteit en aardgas, met name op 
de consumptieprijzen van aardgas en 
elektriciteit, de naleving van de in [de bij 
COM(2016) 864/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsrichtlijn] en Richtlijn 
2009/73/EG vastgestelde 
consumentenrechten, de toegang tot de 
netten, met inbegrip van de toegang van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, de 
vorderingen met betrekking tot het niveau 
van interconnectie, potentiële 
belemmeringen van grensoverschrijdende 
handel, staatsinterventies die voorkomen 
dat prijzen de werkelijke schaarste 
weergeven, de prestaties van de lidstaten 
op het gebied van zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening, op basis van de 
resultaten van de Europese beoordeling van 
de toereikendheid van de middelen, zoals 
bedoeld in artikel 19 van [de bij 
COM(2016) 861/2 voorgestelde herschikte 
elektriciteitsverordening], met name 
rekening houdend met de in artikel 16 van 
[de bij COM(2016) 862 voorgestelde 
risicoparaatheidsverordening] bedoelde 
evaluatie achteraf.

Or. es



AM\1134796NL.docx 31/132 PE610.755v01-00

NL

Amendement 243
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het publiceren van zijn 
jaarverslag kan het agentschap aan het 
Europees Parlement en de Commissie een 
advies uitbrengen over de mogelijke 
maatregelen die genomen kunnen worden 
om eventuele obstakels als bedoeld in lid 2 
weg te nemen.

3. Bij het publiceren van zijn 
jaarverslag kan het agentschap aan het 
Europees Parlement en de Commissie een 
advies uitbrengen over de mogelijke 
maatregelen die genomen kunnen worden 
om eventuele obstakels als bedoeld in lid 2 
weg te nemen. Het Parlement en de 
Commissie kunnen het agentschap vragen 
een follow-up van dit advies te geven en 
zich in het volgende jaarverslag op 
specifieke kwesties te richten. De 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement kan een verzoek indienen tot 
het horen van de directeur met betrekking 
tot in het advies aangehaalde kwesties.

Or. en

Motivering

Meer veelomvattende bevoegdheden voor het agentschap uit hoofde van deze verordening 
moeten samengaan met aanvullende maatregelen inzake parlementaire controle.

Amendement 244
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het agentschap kan de nationale 
regulerende instanties, het ENTSB voor 
elektriciteit, het ENTSB voor gas, de 
regionale operationele centra, de EU-
entiteit van distributiesysteembeheerders 
(EU DSO) en de benoemde 
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elektriciteitsmarktbeheerders verzoeken 
alle nodige informatie te verstrekken voor 
de uitvoering van het in dit artikel 
bedoelde toezicht. Daartoe is het 
agentschap bevoegd om besluiten te 
nemen. Op verzoek van het agentschap 
verlenen de bevoegde nationale 
regulerende instanties het agentschap 
bijstand bij het verzamelen van de 
informatie. Het agentschap stelt de 
verzamelde informatie aan alle bevoegde 
nationale regulerende instanties in 
dezelfde mate beschikbaar teneinde 
dubbele rapportage te voorkomen.

Or. en

Motivering

Teneinde dubbele rapportage te voorkomen, moet de door ACER verzamelde informatie aan 
de relevante NRI's beschikbaar worden gesteld (teneinde te voorkomen dat de NRI's de 
informatie nog een keer moeten verzamelen wanneer de informatie nodig is op nationaal 
niveau).

Amendement 245
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het agentschap kan de nationale 
regulerende instanties, het ENTSB voor 
elektriciteit, het ENTSB voor gas, de 
regionale operationele centra, de EU-
entiteit van distributiesysteembeheerders 
(EU DSO) en de benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders verzoeken 
alle nodige informatie te verstrekken voor 
de uitvoering van het in dit artikel 
bedoelde toezicht. Daartoe is het 
agentschap bevoegd om besluiten te 
nemen. Het agentschap kan ingevolge dit 
artikel ontvangen vertrouwelijke 
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informatie alleen gebruiken voor het 
uitvoeren van de taken die het bij deze 
verordening zijn opgedragen.

Or. en

Motivering

Om zijn toezichts- en rapportageverplichtingen doeltreffend uit te voeren moet het agentschap 
het recht hebben alle nodige informatie op te vragen en te verkrijgen.

Amendement 246
Franc Bogovič, Werner Langen, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija 
Šulin, Tanja Fajon, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ivo Vajgl

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De zetel van het agentschap is Ljubljana, 
Slovenië.

De zetel van het agentschap is in
Ljubljana, Slovenië.

Or. en

Motivering

Decisions on the seats of agencies are taken by common agreement between representatives 
of the governments of Member States, as it stems from Article 341 of the Treaty on the 
Functioning of the EU and Protocol No 6 of the Treaties. This is based on the political will of 
Member States to build a polycentric European Union in which institutions are 
geographically spread across its territory with the objective of decentralising EU governance, 
in accordance with the conclusions of the Representatives of Member States, meeting at head 
of state or government level, in Brussels on 13 December 2003, and recalled in the European 
Council conclusions of June 2008.

Amendement 247
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten, mits die daarmee 
instemmen en mits wordt voldaan aan 
artikel 25, onder j).

Schrappen

Or. en

Amendement 248
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten, mits die daarmee 
instemmen en mits wordt voldaan aan 
artikel 25, onder j).

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de nationale regulerende instanties in de lidstaten zijn gezeteld, hoeven er geen 
plaatselijke bureaus voor het agentschap te worden opgezet.

Amendement 249
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten, mits die daarmee 
instemmen en mits wordt voldaan aan 
artikel 25, onder j).

Schrappen

Or. en



AM\1134796NL.docx 35/132 PE610.755v01-00

NL

Motivering

De beslissing met betrekking tot de zetel van agentschappen betreft een politieke beslissing 
die niet kan worden ondergraven door middel van herziening van de wetgeving.

Amendement 250
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten, mits die daarmee 
instemmen en mits wordt voldaan aan 
artikel 25, onder j).

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten mits wordt voldaan 
aan artikel 25, onder j).

Or. en

Motivering

Het handhaven van de EG-tekst in artikel 17, lid 4, strookt niet met amendement 28 van 
artikel 25, onder k), van het ontwerpverslag van de Commissie industrie, onderzoek en 
energie.

Amendement 251
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten, mits die daarmee 
instemmen en mits wordt voldaan aan 
artikel 25, onder j).

Het agentschap kan plaatselijke bureaus 
opzetten in de lidstaten mits wordt voldaan 
aan artikel 25, onder j).

Or. en
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Amendement 252
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit 
negen leden. Elk lid heeft een 
plaatsvervanger. Twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Commissie, twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door het 
Europees Parlement en vijf leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Raad. Een lid van het Europees Parlement 
kan geen lid zijn van de raad van bestuur.

1. De raad van bestuur bestaat uit elf
leden. Elk lid heeft een plaatsvervanger. 
Twee leden en hun plaatsvervangers 
worden benoemd door de Commissie, twee 
leden en hun plaatsvervangers worden 
benoemd door het Europees Parlement, 
twee leden en hun plaatsvervangers 
worden benoemd door de raad van 
regulators en vijf leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Raad. Een lid van het Europees Parlement 
kan geen lid zijn van de raad van bestuur. 

Or. en

Motivering

Deze amendementen zijn noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne 
logica van de tekst of omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke 
amendementen.

Amendement 253
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit 
negen leden. Elk lid heeft een 
plaatsvervanger. Twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Commissie, twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door het 
Europees Parlement en vijf leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Raad. Een lid van het Europees Parlement 

1. De raad van bestuur bestaat uit elf
leden. Elk lid heeft een plaatsvervanger. 
Twee leden en hun plaatsvervangers 
worden benoemd door de Commissie, twee 
leden en hun plaatsvervangers worden 
benoemd door het Europees Parlement, 
twee leden en hun plaatsvervangers 
worden benoemd door de raad van 
regulators en vijf leden en hun 
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kan geen lid zijn van de raad van bestuur. plaatsvervangers worden benoemd door de 
Raad. Een lid van het Europees Parlement 
kan geen lid zijn van de raad van bestuur.

Or. en

Motivering

Teneinde de samenhang te verhogen van zowel door de raad van bestuur als door de raad 
van regulators genomen beslissingen met betrekking tot personele middelen en het aan 
specifieke taken toegewezen budget, moet de raad van bestuur een aantal vertegenwoordigers 
van de raad van regulators omvatten.

Amendement 254
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit 
negen leden. Elk lid heeft een 
plaatsvervanger. Twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Commissie, twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door het 
Europees Parlement en vijf leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Raad. Een lid van het Europees Parlement 
kan geen lid zijn van de raad van bestuur.

1. De raad van bestuur bestaat uit elf
leden. Elk lid heeft een plaatsvervanger. 
Twee leden en hun plaatsvervangers 
worden benoemd door de Commissie, twee 
leden en hun plaatsvervangers worden 
benoemd door het Europees Parlement, 
twee leden en hun plaatsvervangers 
worden benoemd door de raad van 
regulators en vijf leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Raad. Een lid van het Europees Parlement 
kan geen lid zijn van de raad van bestuur.

Or. en

Amendement 255
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit 
negen leden. Elk lid heeft een 
plaatsvervanger. Twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Commissie, twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door het 
Europees Parlement en vijf leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Raad. Een lid van het Europees 
Parlement kan geen lid zijn van de raad 
van bestuur.

1. De raad van bestuur bestaat uit 
negen leden. Elk lid heeft een 
plaatsvervanger. Eén lid en zijn 
plaatsvervanger worden benoemd door de 
Commissie, twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door het 
Europees Parlement en zes leden en hun 
plaatsvervangers zijn leden van de raad 
van regulators.

Or. en

Motivering

Teneinde de samenhang te verhogen van zowel door de raad van bestuur als door de raad 
van regulators genomen beslissingen met betrekking tot personele middelen en het aan 
specifieke taken toegewezen budget, heeft het de voorkeur dat de raad van bestuur een aantal 
vertegenwoordigers van de regulerende instanties omvat die namens hun lidstaten en op basis 
van het roulatiebeginsel optreden. Dit voorstel zou tevens een voorstel omvatten voor een 
governanceregeling die nauwer aansluit bij de gemeenschappelijke aanpak voor de 
gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 256
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit 
negen leden. Elk lid heeft een 
plaatsvervanger. Twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Commissie, twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door het 
Europees Parlement en vijf leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de 
Raad. Een lid van het Europees 
Parlement kan geen lid zijn van de raad 
van bestuur.

1. De raad van bestuur bestaat uit 
negen leden. Elk lid heeft een 
plaatsvervanger. Twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door de
Commissie, twee leden en hun 
plaatsvervangers worden benoemd door het 
Europees Parlement en vijf leden en hun 
plaatsvervangers zijn leden van de raad 
van regulators.
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Or. en

Motivering

De onafhankelijkheid van het agentschap is van essentieel belang voor de behoorlijke 
uitvoering van zijn taken en voor het marktvertrouwen. Dit amendement hangt samen met het 
amendement op overweging 34.

Amendement 257
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ambtstermijn van de leden van 
de raad van bestuur en van hun 
plaatsvervangers bedraagt vier jaar en kan 
eenmaal worden verlengd. De eerste 
ambtstermijn bedraagt voor de helft van 
de leden van de raad van bestuur en hun 
vervangers evenwel zes jaar.

2. De ambtstermijn van de leden van 
de raad van bestuur en van hun 
plaatsvervangers bedraagt tweeënhalf jaar 
en kan eenmaal worden verlengd.

Or. en

Motivering

Teneinde de samenhang te verhogen van zowel door de raad van bestuur als door de raad 
van regulators genomen beslissingen met betrekking tot personele middelen en het aan 
specifieke taken toegewezen budget, heeft het de voorkeur dat de raad van bestuur een aantal 
vertegenwoordigers van de regulerende instanties omvat die namens hun lidstaten en op basis 
van het roulatiebeginsel optreden. Dit voorstel zou tevens een voorstel omvatten voor een 
governanceregeling die nauwer aansluit bij de gemeenschappelijke aanpak voor de 
gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 258
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur kiest uit zijn 
midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter met een meerderheid van 
twee derde van de stemmen. De 
vicevoorzitter vervangt automatisch de 
voorzitter als deze zijn of haar taken niet 
kan uitoefenen. De ambtstermijn van de 
voorzitter en de vicevoorzitter bedraagt 
twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. 
De ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitter loopt af wanneer zij geen lid 
meer zijn van de raad van bestuur.

3. De raad van bestuur benoemt uit 
zijn midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter en streeft daarbij naar een 
evenwichtige geografische 
vertegenwoordiging van de lidstaten over 
langere tijd. De vicevoorzitter vervangt 
automatisch de voorzitter als deze zijn of 
haar taken niet kan uitoefenen. De 
ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitter bedraagt twee jaar en kan 
eenmaal worden verlengd. De 
ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitter loopt af wanneer zij geen lid 
meer zijn van de raad van bestuur.

Or. en

Amendement 259
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voorzitter roept de raad van 
bestuur in vergadering bijeen. Tenzij de 
raad van bestuur ten aanzien van de 
directeur anders beslist, nemen de 
voorzitter van de raad van regulators, of
de door de raad van regulators uit zijn 
midden benoemde persoon en de 
directeur, zonder stemrecht, deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt ten 
minste tweemaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Hij komt ook bijeen op initiatief 
van zijn voorzitter, op verzoek van de 
Commissie of op verzoek van ten minste 
een derde van zijn leden. De raad van 
bestuur kan iedereen wiens advies van 
belang kan zijn uitnodigen om als 
waarnemer aan de vergaderingen deel te 
nemen. De leden van de raad van bestuur 
kunnen zich op de door het reglement van 

4. De voorzitter roept de raad van 
bestuur in vergadering bijeen. De directeur 
neemt, zonder stemrecht, deel aan de 
vergadering tenzij de raad van bestuur ten 
aanzien van de directeur anders beslist. 
De raad van bestuur komt ten minste 
tweemaal per jaar in gewone zitting bijeen. 
Hij komt ook bijeen op initiatief van zijn 
voorzitter, op verzoek van de Commissie 
of op verzoek van ten minste een derde van 
zijn leden. De raad van bestuur kan 
iedereen wiens advies van belang kan zijn 
uitnodigen om als waarnemer aan de 
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 
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orde van de raad bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen. 
Het agentschap verzorgt het secretariaat 
van de raad van bestuur. Het agentschap 
verzorgt het secretariaat van de raad van 
bestuur.

bestuur. Het agentschap verzorgt het 
secretariaat van de raad van bestuur.

Or. en

Motivering

De directeur is in toereikende mate aanwezig bij de vergaderingen van de raad van bestuur. 
De in artikel 19 voorgestelde governanceregeling sluit ook nauwer aan bij de 
gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 260
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voorzitter roept de raad van 
bestuur in vergadering bijeen. Tenzij de 
raad van bestuur ten aanzien van de 
directeur anders beslist, nemen de 
voorzitter van de raad van regulators, of 
de door de raad van regulators uit zijn 
midden benoemde persoon en de 
directeur, zonder stemrecht, deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt ten 
minste tweemaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Hij komt ook bijeen op initiatief 
van zijn voorzitter, op verzoek van de 
Commissie of op verzoek van ten minste 
een derde van zijn leden. De raad van 
bestuur kan iedereen wiens advies van 
belang kan zijn uitnodigen om als 
waarnemer aan de 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. Het agentschap 

4. De voorzitter roept de raad van 
bestuur in vergadering bijeen. De directeur 
neemt, zonder stemrecht, deel aan de 
vergadering tenzij de raad van bestuur ten 
aanzien van de directeur anders beslist. 
De raad van bestuur komt ten minste 
tweemaal per jaar in gewone zitting bijeen. 
Hij komt ook bijeen op initiatief van zijn 
voorzitter, op verzoek van de Commissie 
of op verzoek van ten minste een derde van 
zijn leden. De raad van bestuur kan 
iedereen wiens advies van belang kan zijn 
uitnodigen om als waarnemer aan de 
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. Het agentschap verzorgt het 
secretariaat van de raad van bestuur.
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verzorgt het secretariaat van de raad van 
bestuur.

Or. en

Amendement 261
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voorzitter roept de raad van 
bestuur in vergadering bijeen. Tenzij de 
raad van bestuur ten aanzien van de 
directeur anders beslist, nemen de 
voorzitter van de raad van regulators, of 
de door de raad van regulators uit zijn 
midden benoemde persoon en de 
directeur, zonder stemrecht, deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt ten 
minste tweemaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Hij komt ook bijeen op initiatief 
van zijn voorzitter, op verzoek van de 
Commissie of op verzoek van ten minste 
een derde van zijn leden. De raad van 
bestuur kan iedereen wiens advies van 
belang kan zijn uitnodigen om als 
waarnemer aan de 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. Het agentschap 
verzorgt het secretariaat van de raad van 
bestuur.

4. De voorzitter roept de raad van 
bestuur in vergadering bijeen. De directeur 
neemt, zonder stemrecht, deel aan de 
vergadering tenzij de raad van bestuur ten 
aanzien van de directeur anders beslist. 
De raad van bestuur komt ten minste 
tweemaal per jaar in gewone zitting bijeen. 
Hij komt ook bijeen op initiatief van zijn 
voorzitter, op verzoek van de Commissie 
of op verzoek van ten minste een derde van 
zijn leden. De raad van bestuur kan 
iedereen wiens advies van belang kan zijn 
uitnodigen om als waarnemer aan de 
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. Het agentschap verzorgt het 
secretariaat van de raad van bestuur.

Or. en

Motivering

Teneinde de samenhang te verhogen van zowel door de raad van bestuur als door de raad 
van regulators genomen beslissingen met betrekking tot personele middelen en het aan 
specifieke taken toegewezen budget, heeft het de voorkeur dat de raad van bestuur een aantal 
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vertegenwoordigers van de regulerende instanties omvat die namens hun lidstaten en op basis 
van het roulatiebeginsel optreden. Dit voorstel zou tevens een voorstel omvatten voor een 
governanceregeling die nauwer aansluit bij de gemeenschappelijke aanpak voor de 
gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 262
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voorzitter roept de raad van 
bestuur in vergadering bijeen. Tenzij de 
raad van bestuur ten aanzien van de 
directeur anders beslist, nemen de 
voorzitter van de raad van regulators, of 
de door de raad van regulators uit zijn 
midden benoemde persoon en de 
directeur, zonder stemrecht, deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt ten 
minste tweemaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Hij komt ook bijeen op initiatief 
van zijn voorzitter, op verzoek van de 
Commissie of op verzoek van ten minste 
een derde van zijn leden. De raad van 
bestuur kan iedereen wiens advies van 
belang kan zijn uitnodigen om als 
waarnemer aan de 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. Het agentschap 
verzorgt het secretariaat van de raad van 
bestuur.

4. De voorzitter roept de raad van 
bestuur in vergadering bijeen. De directeur 
neemt, zonder stemrecht, deel aan de 
vergadering tenzij de raad van bestuur ten 
aanzien van de directeur anders beslist. 
De raad van bestuur komt ten minste 
tweemaal per jaar in gewone zitting bijeen. 
Hij komt ook bijeen op initiatief van zijn 
voorzitter, op verzoek van de Commissie 
of op verzoek van ten minste een derde van 
zijn leden. De raad van bestuur kan 
iedereen wiens advies van belang kan zijn 
uitnodigen om als waarnemer aan de 
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. Het agentschap verzorgt het 
secretariaat van de raad van bestuur.

Or. en

Motivering

Artikel 19, lid 1 en lid 4 - Teneinde de samenhang te verhogen van zowel door de raad van 
bestuur als door de raad van regulators genomen beslissingen met betrekking tot personele 
middelen en het aan specifieke taken toegewezen budget, heeft het de voorkeur dat de raad 
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van bestuur een aantal vertegenwoordigers van de raad van regulators omvat. Dit voorstel 
zou tevens een voorstel omvatten voor een governanceregeling die nauwer aansluit bij de 
gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 263
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem. 

Or. en

Motivering

Teneinde de samenhang te verhogen van zowel door de raad van bestuur als door de raad 
van regulators genomen beslissingen met betrekking tot personele middelen en het aan 
specifieke taken toegewezen budget, heeft het de voorkeur dat de raad van bestuur een aantal 
vertegenwoordigers van de raad van regulators omvat. Dit voorstel zou tevens een voorstel 
omvatten voor een governanceregeling die nauwer aansluit bij de gemeenschappelijke 
aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 264
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of, bij zijn afwezigheid, zijn 
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plaatsvervanger, heeft één stem.

Or. en

Amendement 265
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en

Amendement 266
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. es

Amendement 267
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en

Amendement 268
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en

Amendement 269
Eugen Freund

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en
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Motivering

De raad van bestuur en de raad van regulators moeten hun besluiten blijven nemen met een 
meerderheid van twee derde van de aanwezige leden, zoals ook het geval is op grond van de 
huidige verordening betreffende het Agentschap.

Amendement 270
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en

Amendement 271
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en

Amendement 272
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en

Amendement 273
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

Or. en

Amendement 274
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een gewone
meerderheid van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.

5. De besluiten van de raad van 
bestuur worden met een meerderheid van 
twee derde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald. Elk lid van de raad van bestuur 
of zijn plaatsvervanger heeft één stem.
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Or. en

Amendement 275
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de regeling betreffende de rotatie 
die van toepassing is op de door de Raad 
benoemde leden van de raad van bestuur en 
die ten doel heeft over langere tijd gezien 
een evenwichtige deelname door de 
lidstaten mogelijk te maken.

(b) de regeling betreffende de rotatie 
die van toepassing is op de door de raad 
van regulators en de Raad benoemde 
leden van de raad van bestuur en die ten 
doel heeft over langere tijd gezien een 
evenwichtige deelname door de 
regulerende instanties en de lidstaten 
mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Teneinde de samenhang te verhogen van zowel door de raad van bestuur als door de raad 
van regulators genomen beslissingen met betrekking tot personele middelen en het aan 
specifieke taken toegewezen budget, heeft het de voorkeur dat de raad van bestuur een aantal 
vertegenwoordigers van de regulerende instanties omvat die namens hun lidstaten en op basis 
van het roulatiebeginsel optreden. Dit voorstel zou tevens een voorstel omvatten voor een 
governanceregeling die nauwer aansluit bij de gemeenschappelijke aanpak voor de 
gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 276
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een lid van de raad van bestuur is 
geen lid van de raad van regulators.

Schrappen

Or. en
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Amendement 277
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een lid van de raad van bestuur is 
geen lid van de raad van regulators.

Schrappen

Or. en

Motivering

Teneinde de samenhang te verhogen van zowel door de raad van bestuur als door de raad 
van regulators genomen beslissingen met betrekking tot personele middelen en het aan 
specifieke taken toegewezen budget, heeft het de voorkeur dat de raad van bestuur een aantal 
vertegenwoordigers van de regulerende instanties omvat die namens hun lidstaten en op basis 
van het roulatiebeginsel optreden. Dit voorstel zou tevens een voorstel omvatten voor een 
governanceregeling die nauwer aansluit bij de gemeenschappelijke aanpak voor de 
gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 278
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid 
een schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

8. De leden van de raad van toezicht 
van bestuur verbinden zich ertoe 
onafhankelijk en op objectieve wijze op te 
treden, uitsluitend in het belang van de 
Unie als geheel en vragen noch 
aanvaarden instructies van instellingen of 
organen van de Unie, van de regering van 
een lidstaat of van enig ander publiek of 
privaat orgaan. Daartoe legt ieder lid een 
schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
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onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Het belang van de volledige onafhankelijkheid van de leden van de raad van bestuur en het 
feit dat zij in het belang van de Unie als geheel optreden, moet worden onderstreept.

Amendement 279
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid 
een schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden, en verlangen of volgen 
daarbij geen politieke instructies. Daartoe 
legt ieder lid een schriftelijke 
verbintenisverklaring af alsmede een 
verklaring omtrent hun belangen, waarin 
zij hetzij verklaren dat zij geen belangen 
hebben die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, 
hetzij al hun directe en indirecte belangen 
vermelden die geacht zouden kunnen 
worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Artikel 19, lid 8 - De raad van bestuur moet onafhankelijk en op objectieve wijze optreden, in 
het algemeen belang, en mag geen politieke instructies verlangen of volgen. De 
onafhankelijkheid van het agentschap ten aanzien van politieke inmenging is van essentieel 
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belang voor de behoorlijke uitvoering van zijn taken en voor het marktvertrouwen.

Amendement 280
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid 
een schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden, en verlangen of volgen 
daarbij geen politieke instructies. Daartoe 
legt ieder lid een schriftelijke 
verbintenisverklaring af alsmede een 
verklaring omtrent hun belangen, waarin 
zij hetzij verklaren dat zij geen belangen 
hebben die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, 
hetzij al hun directe en indirecte belangen 
vermelden die geacht zouden kunnen 
worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

De raad van bestuur moet onafhankelijk en op objectieve wijze optreden, in het algemeen 
belang, en mag geen politieke instructies verlangen of volgen. De onafhankelijkheid van het 
agentschap ten aanzien van politieke inmenging is van cruciaal belang voor de behoorlijke 
uitvoering van zijn voornaamste taken. Deze bepaling dient derhalve te worden gehandhaafd.

Amendement 281
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden van de raad van bestuur 8. De leden van de raad van bestuur 
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verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid 
een schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

verbinden zich ertoe in het openbaar
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden, en verlangen of volgen 
daarbij geen politieke instructies. Daartoe 
legt ieder lid een schriftelijke 
verbintenisverklaring af alsmede een 
verklaring omtrent hun belangen, waarin 
zij hetzij verklaren dat zij geen belangen 
hebben die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, 
hetzij al hun directe en indirecte belangen 
vermelden die geacht zouden kunnen 
worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 282
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid 
een schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden, en verlangen of volgen 
daarbij geen politieke instructies. Daartoe 
legt ieder lid een schriftelijke 
verbintenisverklaring af alsmede een 
verklaring omtrent hun belangen, waarin 
zij hetzij verklaren dat zij geen belangen 
hebben die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, 
hetzij al hun directe en indirecte belangen 
vermelden die geacht zouden kunnen 
worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Or. en
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Amendement 283
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden. Daartoe legt ieder lid 
een schriftelijke verbintenisverklaring af 
alsmede een verklaring omtrent hun 
belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij 
geen belangen hebben die geacht zouden 
kunnen worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en 
indirecte belangen vermelden die geacht 
zouden kunnen worden afbreuk te doen aan 
hun onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

8. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang onafhankelijk en op objectieve 
wijze op te treden, en verlangen of volgen 
daarbij geen politieke instructies. Daartoe 
legt ieder lid een schriftelijke 
verbintenisverklaring af alsmede een 
verklaring omtrent hun belangen, waarin 
zij hetzij verklaren dat zij geen belangen 
hebben die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, 
hetzij al hun directe en indirecte belangen 
vermelden die geacht zouden kunnen 
worden afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 284
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) na de raad van regulators te 
hebben geraadpleegd en een gunstig 
advies te hebben verkregen 
overeenkomstig artikel 23, onder b), de 
directeur benoemen overeenkomstig 
artikel 24, lid 2, en, in voorkomend geval, 
zijn ambtstermijn verlengen of hem van 
zijn functie ontheffen;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit voorstel beoogt de vaststelling van een governanceregeling die nauwer aansluit bij de 
gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen met een raad van 
bestuur die bestaat uit een groep van de raad van regulators, met speciale aandacht voor 
personele middelen en begrotingsaspecten. Het voorstel is bovendien afgestemd op 
vergelijkbare bepalingen in de ESMA-verordening.

Amendement 285
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) na de raad van regulators te 
hebben geraadpleegd en een gunstig 
advies te hebben verkregen 
overeenkomstig artikel 23, onder b), de 
directeur benoemen overeenkomstig 
artikel 24, lid 2, en, in voorkomend geval, 
zijn ambtstermijn verlengen of hem van 
zijn functie ontheffen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de vaststelling van een moderne governanceregeling en hangt samen 
met een amendement op artikel 21, lid 1.

Amendement 286
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) formeel de leden van de raad van 
regulators benoemen overeenkomstig 
artikel 22 , lid 1;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit voorstel beoogt de vaststelling van een governanceregeling die nauwer aansluit bij de 
gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen met een raad van 
bestuur die bestaat uit een groep van de raad van regulators, met speciale aandacht voor 
personele middelen en begrotingsaspecten. Het voorstel is bovendien afgestemd op 
vergelijkbare bepalingen in de ESMA-verordening.

Amendement 287
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elk jaar het in artikel 21 bedoelde 
ontwerp-programmeringsdocument 
vaststellen voordat het aan de Commissie 
wordt voorgelegd voor haar advies, en in 
aansluiting op het advies van de 
Commissie, en na goedkeuring 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, van de 
raad van regulators, 
het programmeringsdocument van het 
agentschap met een meerderheid van twee 
derde van zijn leden vaststellen en aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie toezenden. Het 
werkprogramma wordt vastgesteld 
onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en wordt openbaar 
gemaakt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit voorstel beoogt de vaststelling van een governanceregeling die nauwer aansluit bij de 
gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen met een raad van 
bestuur die bestaat uit een groep van de raad van regulators, met speciale aandacht voor 
personele middelen en begrotingsaspecten. Het voorstel is bovendien afgestemd op 
vergelijkbare bepalingen in de ESMA-verordening.
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Amendement 288
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elk jaar het in artikel 21 bedoelde 
ontwerp-programmeringsdocument 
vaststellen voordat het aan de Commissie
wordt voorgelegd voor haar advies, en in 
aansluiting op het advies van de 
Commissie, en na goedkeuring 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, van de 
raad van regulators, 
het programmeringsdocument van het 
agentschap met een meerderheid van twee 
derde van zijn leden vaststellen en aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie toezenden. Het 
werkprogramma wordt vastgesteld 
onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en wordt openbaar 
gemaakt.

(e) elk jaar uiterlijk op 31 januari het 
in artikel 21 bedoelde ontwerp-
programmeringsdocument vaststellen en 
dit aan de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad voorleggen. De 
raad van bestuur stelt in aansluiting op het 
advies van de Commissie, in het kader van 
de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement
en na goedkeuring overeenkomstig 
artikel 23, lid 5, onder c, van de raad van 
regulators, het programmeringsdocument 
van het agentschap met een meerderheid 
van twee derde van zijn leden vast en zendt 
dit uiterlijk op 31 oktober aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie toe. Het 
programmeringsdocument wordt openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

The wording of Articles 20(1)(e), 21(1), 23(5)(c) and 25(f) must be harmonised so as to 
provide a comprehensive, consistent and realistic framework for the adoption procedure of 
the Agency’s programming document - an integral component of which is the annual Work 
Programme - clearly specifying which actors are involved in the various stages and their 
specific role. The proposed AM provides clarity on the adoption date of the draft 
programming document by 31st January and the final programming document by 31st 
October in order to ensure the process is workable. It specifies that the requirement on the 
annual consultation with the EP on the multiannual component of the PD and the 
Commission’s formal opinion on the draft programming document, is foreseen after 31st 
January and before the final adoption of the PD by the AB envisaged for 31st October. The 
programming document is thus adopted by the AB by 31st October of each year, following the 
Commission’s opinion, following consultation of the EP on the multiannual programming, 
and after having received the approval of the BoR.
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Amendement 289
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) elk jaar het in artikel 21 bedoelde 
ontwerp-programmeringsdocument 
vaststellen voordat het aan de Commissie 
wordt voorgelegd voor haar advies, en in 
aansluiting op het advies van de 
Commissie, en na goedkeuring 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, van de 
raad van regulators, 
het programmeringsdocument van het 
agentschap met een meerderheid van twee 
derde van zijn leden vaststellen en aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie toezenden. Het 
werkprogramma wordt vastgesteld 
onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en wordt openbaar 
gemaakt.

(e) elk jaar het in artikel 21 bedoelde 
ontwerp-programmeringsdocument 
vaststellen voordat het aan de Commissie 
wordt voorgelegd voor haar advies, en na 
ontvangst van het advies van de 
Commissie, en na goedkeuring 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, onder c, 
van de raad van regulators, 
het programmeringsdocument van het 
agentschap met een meerderheid van twee 
derde van zijn leden vaststellen en aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie toezenden. 
Het programmeringsdocument wordt 
vastgesteld onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en wordt openbaar 
gemaakt;

Or. en

Amendement 290
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s bis) na het advies van de directeur in 
overweging te hebben genomen en na 
raadpleging van de raad van regulators, 
gedetailleerde reglementen van orde 
opstellen en publiceren voor alle taken 
van het agentschap uit hoofde van 
hoofdstuk I die niet onder de reglementen 
van orde uit hoofde van de artikelen 20, 
23, 26 en 30 vallen. De reglementen van 
orde voorzien in een transparant en 
omvattend besluitvormingsproces dat 
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getoetst kan worden en de fundamentele 
procedurele rechten waarborgt, met 
inbegrip van het recht te worden gehoord, 
het recht van toegang tot dossiers en de 
motiveringsplicht.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van 
de tekst of omdat het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 291
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s bis) na het advies van de directeur in 
overweging te hebben genomen 
overeenkomstig artikel 25, onder k), en na 
raadpleging van de raad van regulators 
en het verkrijgen van een gunstig advies 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, onder e), 
evenredige en toereikende reglementen 
van orde vaststellen en publiceren 
overeenkomstig artikel 15, lid 5, onder a), 
voor alle taken van het agentschap uit 
hoofde van hoofdstuk I die niet onder de 
reglementen van orde uit hoofde van 
artikel 20, lid 1, onder l), artikel 23, lid 2, 
artikel 26, lid 3, of artikel 30, lid 3 vallen.

Or. en

Motivering

Drie van de vier organen van het agentschap beschikken momenteel over procedurele regels. 
Voor het vierde orgaan (de directeur) of voor orgaanoverschrijdende processen is echter niet 
voorzien in dergelijke regels. In de verordening dient te worden bepaald dat de raad van 
bestuur toereikende en evenredige procedurele regels voor alle processen vaststelt, met 
inachtneming en verdere uitwerking van de in het amendement op artikel 20, lid 1, onder e), 
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voorgestelde beginselen.

Amendement 292
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter s bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s bis) de leden van de in artikel 2, onder 
a, bedoelde groep van belanghebbenden 
benoemen;

Or. en

Motivering

Met het oog op de samenhang met het nieuwe artikel 2 bis.

Amendement 293
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur neemt 
overeenkomstig artikel 110 van het statuut 
een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, 
lid 1, van het statuut en artikel 6 van de 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden, waarin hij de 
nodige bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag delegeert aan 
de directeur en de voorwaarden vastlegt 
voor de opschorting van deze 
gedelegeerde bevoegdheden. De directeur 
kan deze bevoegdheden op zijn beurt 
delegeren.

Schrappen

Or. en
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Amendement 294
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer uitzonderlijke 
omstandigheden dat vereisen, kan de raad 
van bestuur door middel van een besluit 
de delegatie van de bevoegdheden van het 
tot aanstelling bevoegde gezag aan de 
directeur en de bevoegdheden die deze 
laatste op zijn beurt heeft gedelegeerd, 
tijdelijk opschorten en deze bevoegdheden 
zelf uitoefenen of delegeren aan een van 
zijn leden of aan een ander personeelslid 
dan de uitvoerend directeur.

Schrappen

Or. en

Amendement 295
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 
januari door naar het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur 
overeenkomstig artikel 32 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 1271/2013 van de Commissie een 
ontwerpprogrammeringsdocument vast 
dat de jaarlijkse en meerjarige 
programmering bevat, op basis van een 
ontwerpvoorstel van de directeur. De raad 
van bestuur stelt het 
programmeringsdocument vast, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie, na goedkeuring van het 
jaarlijkse werkprogramma van het 
agentschap door de raad van regulators,
en in verband met de meerjarige 
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programmering, na raadpleging van het 
Europees Parlement. Hij stuurt het elk jaar 
uiterlijk op 31 oktober door naar het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Or. en

Amendement 296
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 januari 
door naar het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur dat door de raad van 
regulators is goedgekeurd, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie en in verband met de 
meerjarige programmering, na raadpleging 
van het Europees Parlement. Hij stuurt het 
elk jaar uiterlijk op 31 januari door naar het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie. Het 
programmeringsdocument wordt 
definitief na de definitieve vaststelling van 
de algemene begroting en wordt, indien 
nodig, dienovereenkomstig aangepast.

Or. en

Motivering

Het jaarlijkse werkprogramma van het agentschap wordt overeenkomstig artikel 23, lid 5, 
onder c, door de raad van regulators vastgesteld. Gezien het feit dat het jaarlijkse 
werkprogramma afgestemd moet zijn op het meerjarige werkprogramma, moet de raad van 
regulators ook het meerjarige werkprogramma goedkeuren.
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Amendement 297
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 januari 
door naar het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur dat door de raad van 
regulators is goedgekeurd, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie en in verband met de 
meerjarige programmering, na raadpleging 
van het Europees Parlement. Hij stuurt het 
elk jaar uiterlijk op 31 januari door naar het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Or. en

Amendement 298
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 januari 
door naar het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur dat door de raad van 
regulators is goedgekeurd, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie en in verband met de 
meerjarige programmering, na raadpleging 
van het Europees Parlement. Hij stuurt het 
elk jaar uiterlijk op 31 januari door naar het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Or. en
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Amendement 299
Eugen Freund

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 januari 
door naar het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur dat door de raad van 
regulators is goedgekeurd, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie en in verband met de 
meerjarige programmering, na raadpleging 
van het Europees Parlement. Hij stuurt het 
elk jaar uiterlijk op 31 januari door naar het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Or. en

Amendement 300
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 januari 
door naar het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur dat door de raad van 
regulators is goedgekeurd, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie en in verband met de 
meerjarige programmering, na raadpleging 
van het Europees Parlement. Hij stuurt het 
elk jaar uiterlijk op 31 januari door naar het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.
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Or. en

Amendement 301
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 januari 
door naar het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur dat door de raad van 
regulators is goedgekeurd, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie en in verband met de 
meerjarige programmering, na raadpleging 
van het Europees Parlement. Hij stuurt het 
elk jaar uiterlijk op 31 januari door naar het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Or. en

Amendement 302
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur, met inachtneming van het 
advies van de Commissie en in verband 
met de meerjarige programmering, na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
Hij stuurt het elk jaar uiterlijk op 31 januari 
door naar het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie.

Elk jaar stelt de raad van bestuur een 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarige en de jaarlijkse programmering 
bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 
van de directeur dat door de raad van 
regulators is goedgekeurd, met 
inachtneming van het advies van de 
Commissie en in verband met de 
meerjarige programmering, na raadpleging 
van het Europees Parlement. Hij stuurt het 
elk jaar uiterlijk op 31 januari door naar het 
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Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Het jaarlijkse werkprogramma van het agentschap wordt overeenkomstig artikel 23, lid 5, 
onder c, door de raad van regulators vastgesteld. Gezien het feit dat het jaarlijkse 
werkprogramma afgestemd moet zijn op het meerjarige werkprogramma, moet de raad van 
regulators ook het meerjarige werkprogramma goedkeuren.

Amendement 303
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het jaarlijkse werkprogramma 
bevat gedetailleerde doelstellingen en 
beoogde resultaten, met inbegrip van 
prestatie-indicatoren. Het bevat voorts een 
beschrijving van de te financieren acties en 
een indicatie van de financiële en personele 
middelen die aan iedere actie worden 
toegewezen overeenkomstig de beginselen 
die gelden voor activiteitsgestuurde 
begroting en beheer. Het jaarlijkse 
werkprogramma is in overeenstemming 
met het meerjarige werkprogramma 
waarvan sprake is in lid 4. Het vermeldt 
duidelijk de taken die zijn toegevoegd, 
gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het 
vorige begrotingsjaar In de jaarlijkse en/of 
meerjarige programmering wordt de 
strategie opgenomen voor de betrekkingen 
met derde landen of internationale 
organisaties, zoals bedoeld in artikel 43, 
en de maatregelen in verband met die 
strategie.

2. Het jaarlijkse werkprogramma 
bevat gedetailleerde doelstellingen en 
beoogde resultaten, met inbegrip van 
prestatie-indicatoren. Het bevat voorts een 
beschrijving van de te financieren acties en 
een indicatie van de financiële en personele 
middelen die aan iedere actie worden 
toegewezen overeenkomstig de beginselen 
die gelden voor activiteitsgestuurde 
begroting en beheer. Het jaarlijkse 
werkprogramma is in overeenstemming 
met het meerjarige werkprogramma 
waarvan sprake is in lid 4. Het vermeldt 
duidelijk de taken die zijn toegevoegd, 
gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het 
vorige begrotingsjaar

Or. en
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Amendement 304
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het jaarlijkse werkprogramma 
bevat gedetailleerde doelstellingen en 
beoogde resultaten, met inbegrip van 
prestatie-indicatoren. Het bevat voorts een 
beschrijving van de te financieren acties en 
een indicatie van de financiële en personele 
middelen die aan iedere actie worden 
toegewezen overeenkomstig de beginselen 
die gelden voor activiteitsgestuurde 
begroting en beheer. Het jaarlijkse 
werkprogramma is in overeenstemming 
met het meerjarige werkprogramma 
waarvan sprake is in lid 4. Het vermeldt 
duidelijk de taken die zijn toegevoegd, 
gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het 
vorige begrotingsjaar In de jaarlijkse en/of 
meerjarige programmering wordt de 
strategie opgenomen voor de betrekkingen 
met derde landen of internationale 
organisaties, zoals bedoeld in artikel 43, en 
de maatregelen in verband met die 
strategie.

2. Het jaarlijkse werkprogramma 
bevat gedetailleerde doelstellingen en 
beoogde resultaten, met inbegrip van 
prestatie-indicatoren. Het bevat voorts een 
beschrijving van de te financieren acties en 
een indicatie van de financiële en personele 
middelen die aan iedere actie worden 
toegewezen, met inbegrip van een 
verwijzing naar de werkgroep van het 
agentschap die belast is met het opstellen 
van de desbetreffende documenten,
overeenkomstig de beginselen die gelden 
voor activiteitsgestuurde begroting en 
beheer. Het jaarlijkse werkprogramma is in 
overeenstemming met het meerjarige 
werkprogramma waarvan sprake is in lid 4. 
Het vermeldt duidelijk de taken die zijn 
toegevoegd, gewijzigd of geschrapt ten 
opzichte van het vorige begrotingsjaar In 
de jaarlijkse en/of meerjarige 
programmering wordt de strategie 
opgenomen voor de betrekkingen met 
derde landen of internationale organisaties, 
zoals bedoeld in artikel 43, en de 
maatregelen in verband met die strategie.

Or. en

Amendement 305
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de directeur van het agentschap, 
zonder stemrecht;
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Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorstel is de directeur van het agentschap de voorzitter van de raad van 
regulators.

Amendement 306
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een vertegenwoordiger, zonder 
stemrecht, van het Europees Parlement.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van 
de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke 
amendementen.

Amendement 307
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een vertegenwoordiger, zonder 
stemrecht, van het Europees Parlement.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de vaststelling van een moderne governanceregeling en hangt samen 
met een amendement op overweging 34.
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Amendement 308
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Slechts één vertegenwoordiger per lidstaat 
van de nationale regulerende instantie mag 
worden toegelaten tot de raad van 
regulators.

Slechts één vertegenwoordiger per lidstaat 
van de nationale regulerende instantie mag 
worden toegelaten tot de raad van 
regulators. Leden van de raad of van 
uitvoerende organen van organisaties die 
de belangen van nationale regulerende 
instanties behartigen, mogen niet worden 
toegelaten tot de raad van regulators.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de zorg dat de CEER, een organisatie die zich inzet voor de 
bevordering van de belangen van NRI's, rechtstreeks invloed op ACER heeft en deel uitmaakt 
van het besluitvormingsproces van het agentschap.

Amendement 309
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De raad van regulators wordt 
voorgezeten door de directeur van het 
agentschap.

Or. en

Motivering

Als onafhankelijke functionaris zou de directeur het voorzitterschap met grotere objectiviteit 
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vervullen en de EU daarbij centraal stellen.

Amendement 310
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorstel is de directeur van het agentschap de voorzitter van de raad van 
regulators.

Amendement 311
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), bedoelde advies, dat met een 
meerderheid van twee derde van zijn 

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een meerderheid van twee 
derde van zijn aanwezige leden waarbij elk 
lid één stem heeft.



AM\1134796NL.docx 71/132 PE610.755v01-00

NL

aanwezige leden wordt vastgesteld.

Or. es

Amendement 312
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt 
vastgesteld.

1. De raad van regulators beslist met 
een meerderheid van twee derde van zijn 
aanwezige leden, waarbij elk lid één stem 
heeft.

Or. en

Amendement 313
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

1. De raad van regulators beslist met 
een meerderheid van twee derde van zijn 
aanwezige leden, waarbij elk lid één stem 
heeft.

Or. en
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Amendement 314
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

1. De raad van regulators en zijn 
subcomités uit hoofde van artikel 7 
beslissen met een meerderheid van twee 
derde van hun aanwezige leden, waarbij 
elk lid één stem heeft.

Or. en

Amendement 315
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een meerderheid van twee 
derde van hun aanwezige leden, waarbij 
elk lid één stem heeft.

Or. en

Amendement 316
Eugen Freund

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een meerderheid van twee 
derde van hun aanwezige leden, waarbij 
elk lid één stem heeft.

Or. en

Motivering

De raad van bestuur en de raad van regulators moeten ook in de toekomst met een twee derde 
meerderheid beslissen, overeenkomstig de regeling in de thans geldende verordening.

Amendement 317
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een meerderheid van twee 
derde van hun aanwezige leden, waarbij 
elk lid één stem heeft.

Or. en

Amendement 318
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een meerderheid van twee 
derde van hun aanwezige leden, waarbij 
elk lid één stem heeft.

Or. en

Amendement 319
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een meerderheid van twee 
derde van hun aanwezige leden, waarbij 
elk lid één stem heeft.

Or. en

Amendement 320
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš, András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 

1. De raad van regulators en zijn 
subcomités uit hoofde van artikel 7 
beslissen met een meerderheid van twee 
derde van hun aanwezige leden, waarbij 
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één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

elk lid één stem heeft.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat initiatieven van ACER gevolgen hebben in de hele EU, is een twee derde 
meerderheid nodig om een breed draagvlak bij de nationale energieregulators in de Unie te 
waarborgen. Een twee derde meerderheid is ook bevorderlijker voor de samenwerking tussen 
de nationale regelgevende instanties dan een gewone meerderheid.

Amendement 321
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 
van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

1. De raad van regulators en zijn 
subcomités uit hoofde van artikel 7 
beslissen met een meerderheid van twee 
derde van hun aanwezige leden, waarbij 
elk lid één stem heeft.

Or. en

Amendement 322
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een gewone meerderheid 

1. De raad van regulators en de 
subcomités daarvan uit hoofde van artikel 
7 beslissen met een meerderheid van twee 
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van zijn aanwezige leden waarbij elk lid 
één stem heeft, behalve voor het in lid 5, 
onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven .

derde van zijn aanwezige leden waarbij elk 
lid één stem heeft, behalve voor het in lid 
5, onder b), van dit artikel bedoelde advies, 
dat met een meerderheid van twee derde 
van zijn aanwezige leden wordt gegeven.

Or. en

Amendement 323
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van regulators stelt zijn 
reglement van orde vast en maakt dit 
bekend; daarin worden de nadere 
bijzonderheden van de stemming 
vastgesteld, met name de voorwaarden 
waaronder een lid namens een ander lid 
kan handelen, alsmede de eventuele 
quorumvoorschriften. Het reglement van 
orde kan specifieke werkmethoden 
omvatten voor de bespreking van punten 
die zich voordoen in het kader van 
regionale samenwerkingsinitiatieven.

2. De raad van regulators stelt zijn 
reglement van orde vast en maakt dit 
bekend; daarin worden de nadere 
bijzonderheden van de stemming 
vastgesteld, met name de voorwaarden 
waaronder een lid namens een ander lid 
kan handelen, alsmede de eventuele 
quorumvoorschriften. Het reglement van 
orde kan regelingen betreffende de 
toegang tot dossiers, de bescherming van 
de rechten van betrokken partijen, de 
naleving van termijnen en de vaststelling 
van vertegenwoordigingsrechten 
omvatten, alsook specifieke werkmethoden 
voor de bespreking van punten die zich 
voordoen in het kader van regionale 
samenwerkingsinitiatieven.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen

Amendement 324
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. Voorts geeft de raad van 
regulators de directeur bij de uitoefening 
van zijn taken richtsnoeren op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/200149;

(a) evalueert en herziet alle 
documenten die in de artikelen 3 tot en 
met 14 en artikel 16 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten bevatten
waarvan de aanneming wordt overwogen, 
en brengt daarover advies uit aan de 
directeur. In zijn adviezen houdt de raad 
van regulators zoveel mogelijk rekening 
met de aanbevelingen van de directeur als 
bedoeld in artikel 25, onder c), of zet hij 
de redenen uiteen waarom hij dat niet 
doet. Voorts geeft de raad van regulators 
op de gebieden die binnen zijn 
bevoegdheid vallen richtsnoeren aan de 
directeur en de werkgroepen van het 
agentschap bij de uitoefening van hun 
taken richtsnoeren, met uitzondering van 
taken uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
1227/2011;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, PB L 
326 van 8.12.2011, blz. 1.

Or. en

Motivering

In de verordening is bepaald dat een gunstig advies van de raad van regulators vereist is 
opdat de directeur overeenkomstig artikel 25, onder c), adviezen en aanbevelingen kan geven 
en besluiten kan nemen. In overeenstemming met de rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie moet in de verordening worden verduidelijkt dat dit vereiste van toepassing is 
naargelang de inhoud van een document, in plaats van de vorm ervan.

Amendement 325
Hans-Olaf Henkel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. Voorts geeft de raad van 
regulators de directeur bij de uitoefening 
van zijn taken richtsnoeren op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/200149;

(a) wijzigt de in de artikelen 3 tot en 
met 14 bedoelde adviezen, aanbevelingen 
en besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen, en brengt hierover advies uit 
aan de directeur. In zijn adviezen houdt 
de raad van regulators zoveel mogelijk 
rekening met de aanbevelingen van de 
directeur als bedoeld in artikel 25, onder 
c), of zet hij de redenen uiteen waarom hij 
dat niet doet. De raad van regulators geeft
de directeur op de gebieden die binnen zijn 
bevoegdheid vallen richtsnoeren bij de 
uitoefening van zijn taken, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/200149;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie, PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1.

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie, PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 326
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en 14 bedoelde 
adviezen, aanbevelingen en besluiten 

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over alle documenten die in de artikelen 3
tot en met 11, 14, 16 en 30 bedoelde 



AM\1134796NL.docx 79/132 PE610.755v01-00

NL

waarvan de aanneming wordt overwogen. 
Voorts geeft de raad van regulators de 
directeur bij de uitoefening van zijn taken 
richtsnoeren op de gebieden die binnen 
zijn bevoegdheid vallen, met uitzondering 
van taken uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1227/200149;

adviezen, aanbevelingen en besluiten 
bevatten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. De raad van regulators kan de 
door de directeur overeenkomstig artikel 
25, onder c), opgestelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten wijzigen.
Voorts geeft de raad van regulators op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen richtsnoeren aan de directeur en de 
werkgroepen van het agentschap bij de 
uitoefening van hun taken, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/2011;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, PB L 
326 van 8.12.2011, blz. 1.

Or. en

Motivering

The current governance structure of the Agency has worked very well and demonstrates the 
Agency’s effectiveness and its regulatory independence, as defined in its founding Regulation.
It does not need to be changed in the recast ACER Regulation.The Board of Regulators 
should continue to act by a two-thirds majority, with one vote per national energy regulatory 
authority, as is the case under the current Agency Regulation. This will provide for broad 
national support by regulators in European energy regulatory decisions which are ground-ed 
on national know-how and regulatory expertise from across the Union so as to deliver net 
benefit for Europe’s energy consumers.

Amendement 327
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over alle documenten die in de artikelen 3
tot en met 11, 14, 16 en 30 bedoelde 
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besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. Voorts geeft de raad van 
regulators de directeur bij de uitoefening 
van zijn taken richtsnoeren op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/200149;

adviezen, aanbevelingen en besluiten 
bevatten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. De raad van regulators kan de 
door de directeur overeenkomstig artikel 
25 opgestelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten wijzigen. Voorts geeft de raad 
van regulators op de gebieden die binnen 
zijn bevoegdheid vallen richtsnoeren aan
de directeur en de werkgroepen van het 
agentschap bij de uitoefening van hun 
taken, met uitzondering van taken uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
1227/2011;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, PB L 
326 van 8.12.2011, blz. 1.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 328
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. Voorts geeft de raad van 
regulators de directeur bij de uitoefening 
van zijn taken richtsnoeren op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over alle documenten die in de artikelen 3
tot en met 14, 16 en 30 bedoelde adviezen,
aanbevelingen en besluiten bevatten 
waarvan de aanneming wordt overwogen.
De raad van regulators kan de bedoelde 
adviezen, aanbevelingen en besluiten op 
eigen initiatief opstellen indien hij daartoe 
besluit met een meerderheid van twee 
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Verordening (EG) nr. 1227/200149; derde van de aanwezige leden. Voorts 
geeft de raad van regulators op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen 
richtsnoeren aan de directeur en de 
werkgroepen van het agentschap bij de 
uitoefening van hun taken;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, PB L 
326 van 8.12.2011, blz. 1.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties dienen in de uitoefening van hun regelgevende taken 
door de raad van regulators te worden vertegenwoordigd in de besluitvorming van het 
agentschap. Hiertoe moet specifiek worden gewaarborgd dat de raad op eigen initiatief 
adviezen, aanbevelingen en besluiten kan opstellen, teneinde een efficiënt en duidelijk beheer 
van het agentschap te bevorderen.

Amendement 329
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. Voorts geeft de raad van 
regulators de directeur bij de uitoefening 
van zijn taken richtsnoeren op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/200149;

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over alle documenten die in de artikelen 4 
tot en met 14 bedoelde adviezen,
aanbevelingen en besluiten bevatten 
waarvan de aanneming wordt overwogen.
De raad van regulators kan de door de 
directeur overeenkomstig artikel 25 
opgestelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten herzien en wijzigen. Voorts geeft 
de raad van regulators op de gebieden die 
binnen zijn bevoegdheid vallen 
richtsnoeren aan de directeur bij de 
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uitoefening van zijn taken, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/2011;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, PB L 
326 van 8.12.2011, blz. 1.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties dienen via de raad van regulators betrokken te zijn bij 
het besluitvormingsproces van het agentschap voor wat betreft alle regelgevende taken van 
het agentschap voor zover het adviezen of aanbevelingen geeft of besluiten neemt. Deze 
organische groei draagt ertoe bij dat het agentschap n de nationale regelgevende instanties 
op nationaal niveau elkaar aanvullen in het taken.

Amendement 330
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en 14 bedoelde 
adviezen, aanbevelingen en besluiten 
waarvan de aanneming wordt overwogen. 
Voorts geeft de raad van regulators de 
directeur bij de uitoefening van zijn taken 
richtsnoeren op de gebieden die binnen 
zijn bevoegdheid vallen, met uitzondering 
van taken uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1227/200149;

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over alle documenten die in de artikelen 3
tot en met 14, 16 en 30 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten bevatten 
waarvan de aanneming wordt overwogen.
De raad van regulators kan de door de 
directeur overeenkomstig artikel 25 
opgestelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten herzien en wijzigen. Voorts geeft 
de raad van regulators op de gebieden die 
binnen zijn bevoegdheid vallen 
richtsnoeren aan de directeur en de 
werkgroepen van het agentschap bij de 
uitoefening van hun taken;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van 
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het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, PB L 
326 van 8.12.2011, blz. 1.

Or. en

Motivering

Dit voorstel is erop gericht een bestuurskader te formuleren dat nauwer aansluit bij de 
"gemeenschappelijke aanpak" voor de agentschappen, door te voorzien in een raad van 
regulators die toezicht houdt op het administratieve, operationele en budgettaire beheer van 
het agentschap, gesteund door een raad van bestuur. die ten minste is samengesteld uit een 
groep van de raad van regulators.

Amendement 331
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. Voorts geeft de raad van 
regulators de directeur bij de uitoefening 
van zijn taken richtsnoeren op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/200149;

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over alle documenten die in de artikelen 3
tot en met 14, 16 en 30 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten bevatten 
waarvan de aanneming wordt overwogen. 
De raad van regulators kan de door de 
directeur overeenkomstig artikel 25 
opgestelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten wijzigen. Voorts geeft de raad 
van regulators op de gebieden die binnen 
zijn bevoegdheid vallen richtsnoeren aan
de directeur en de werkgroepen van het 
agentschap bij de uitoefening van hun 
taken;

__________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, PB L 
326 van 8.12.2011, blz. 1.
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Or. en

Amendement 332
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten waarvan de aanneming wordt 
overwogen. Voorts geeft de raad van 
regulators de directeur bij de uitoefening 
van zijn taken richtsnoeren op de gebieden 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/200149;

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over alle documenten die in de artikelen 4 
tot en met 14, 16 en 30 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten bevatten 
waarvan de aanneming wordt overwogen. 
De raad van regulators kan de door de 
directeur overeenkomstig artikel 25 
opgestelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten wijzigen. Voorts geeft de raad 
van regulators op de gebieden die binnen 
zijn bevoegdheid vallen richtsnoeren aan
de directeur en de werkgroepen van het 
agentschap bij de uitoefening van hun 
taken;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de integriteit 
en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, PB L 
326 van 8.12.2011, blz. 1.

Or. en

Motivering

In de verordening is bepaald dat een gunstig advies van de raad van regulators vereist is 
opdat de directeur overeenkomstig artikel 25, onder c), adviezen en aanbevelingen kan geven 
en besluiten kan nemen. In overeenstemming met de rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie moet in de verordening worden verduidelijkt dat dit vereiste van toepassing is 
naargelang de inhoud van een document, in plaats van de vorm ervan. De betrokkenheid van 
de raad van regulators bij de taken van het agentschap moet zich ook uitstrekken tot alle 
regelgevende taken van het agentschap, voor zover het adviezen of aanbevelingen geeft of 
besluiten neemt.
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Amendement 333
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met in 
artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten waarvan de 
aanneming wordt overwogen. Voorts geeft 
de raad van regulators de directeur bij de 
uitoefening van zijn taken richtsnoeren op 
de gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen, met uitzondering van taken uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
1227/200149;

(a) brengt aan de directeur advies uit 
over de in de artikelen 4 tot en met 11 en in 
artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten waarvan de 
aanneming wordt overwogen. Voorts geeft 
de raad van regulators op de gebieden die 
binnen zijn of haar bevoegdheid vallen 
richtsnoeren aan de directeur bij de 
uitoefening van zijn taken, met 
uitzondering van taken uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1227/38;

__________________ __________________

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie, PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1.

49 Verordening (EG) nr. 1227/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt 
voor energie, PB L 326 van 8.12.2011, blz. 
1.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 334
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) benoemt de directeur 
overeenkomstig artikel 24, lid 2, en 
verlengt, in voorkomend geval, de 
ambtstermijn van de directeur of ontheft 
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hem van zijn functie;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen

Amendement 335
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) stelt elk jaar het in artikel 21 
bedoelde ontwerp-
programmeringsdocument vast voordat 
het aan de Commissie wordt voorgelegd 
voor advies, en stelt in aansluiting op het 
advies van de Commissie 
het programmeringsdocument van het 
agentschap vast met een meerderheid van 
twee derde van zijn leden en zendt het toe 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie. Het 
programmeringsdocument wordt 
vastgesteld onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure en wordt openbaar 
gemaakt;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen

Amendement 336
Françoise Grossetête
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) brengt overeenkomstig artikel 20, 
lid 1, onder a), en artikel 24, lid 2, advies 
uit bij de raad van bestuur over de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op de vaststelling van een moderne bestuursregeling en houdt 
verband met het amendement op artikel 21, lid 1.

Amendement 337
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) brengt overeenkomstig artikel 20, 
lid 1, onder a), en artikel 24, lid 2, advies 
uit bij de raad van bestuur over de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit voorstel is erop gericht een bestuurskader te formuleren dat nauwer aansluit bij de 
"gemeenschappelijke aanpak" voor de agentschappen, door te voorzien in een raad van 
regulators die toezicht houdt op het administratieve, operationele en budgettaire beheer van 
het agentschap, gesteund door een raad van bestuur. die ten minste is samengesteld uit een 
groep van de raad van regulators.

Amendement 338
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) brengt overeenkomstig artikel 20, 
lid 1, onder a), en artikel 24, lid 2, advies 
uit bij de raad van bestuur over de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur;

(b) brengt overeenkomstig artikel 20, 
lid 1, onder a), en artikel 24, leden 2 en 4, 
advies uit aan de raad van bestuur over de 
kandidaat die voorgedragen wordt als 
directeur en over de verlenging van diens 
ambtstermijn;

Or. en

Motivering

Indien de ambtstermijn van de directeur wordt verlengd, moet de raad van regulators net als 
bij de benoeming van een directeur worden betrokken bij de besluitvorming. Dit amendement 
is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement 339
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) keurt overeenkomstig artikel 20, lid 
1, onder e, en en in overeenstemming met 
de overeenkomstig artikel 33, lid 3, 
opgestelde voorlopige ontwerpbegroting 
het werkprogramma van het agentschap 
voor het volgende jaar goed en dient het 
vóór 1 september van elk jaar ter 
goedkeuring in bij de raad van bestuur;

(c) keurt overeenkomstig artikel 20, lid 
1, onder e, en in overeenstemming met de 
overeenkomstig artikel 33, leden 1 tot en 
met 3, opgestelde voorlopige 
ontwerpbegroting het werkprogramma van 
het agentschap (dat deel uitmaakt van het 
in artikel 21, lid 1, bedoelde 
programmeringsdocument van het 
agentschap) voor het volgende jaar goed 
en dient het uiterlijk op 30 september van 
elk jaar ter goedkeuring in bij de raad van 
bestuur;

Or. en
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Motivering

Er moet worden bepaald dat de raad van regulators het werkprogramma van het agentschap 
(dat een integraal deel van het programmeringsdocument vormt) vóór 30 september moet 
worden goedgekeurd, zodat het met het oog op uiteindelijke goedkeuring uiterlijk op 31 
oktober kan worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

Amendement 340
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) keurt overeenkomstig artikel 20, lid 
1, onder e, en en in overeenstemming met 
de overeenkomstig artikel 33, lid 3, 
opgestelde voorlopige ontwerpbegroting 
het werkprogramma van het agentschap 
voor het volgende jaar goed en dient het 
vóór 1 september van elk jaar ter 
goedkeuring in bij de raad van bestuur;

(c) keurt overeenkomstig artikel 20, lid 
1, onder e, en in overeenstemming met de 
overeenkomstig artikel 33, leden 1 tot en 
met 3, opgestelde voorlopige 
ontwerpbegroting het door de directeur 
opgestelde ontwerp van de meerjarige en 
jaarlijkse programmering en het 
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar goed en dient het vóór 1 
september van elk jaar ter goedkeuring in 
bij de raad van bestuur;

Or. en

Motivering

Het jaarlijkse werkprogramma van het agentschap wordt overeenkomstig dit artikel 
goedgekeurd door de raad van regulators. Aangezien het jaarlijkse werkprogramma met het 
meerjarige werkprogramma moet overeenstemmen, moet de raad van regulators ook dit 
programma goedkeuren. Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband 
houden met de interne logica van de tekst.

Amendement 341
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) keurt overeenkomstig artikel 20, lid 
1, onder e, en en in overeenstemming met 
de overeenkomstig artikel 33, lid 3, 
opgestelde voorlopige ontwerpbegroting
het werkprogramma van het agentschap 
voor het volgende jaar goed en dient het 
vóór 1 september van elk jaar ter 
goedkeuring in bij de raad van bestuur;

(c) keurt overeenkomstig artikel 20, lid 
1, onder e, en in overeenstemming met de 
overeenkomstig artikel 33, leden 1 tot en 
met 3, opgestelde voorlopige 
ontwerpraming het jaarlijkse 
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar goed en dient het vóór 30
september van elk jaar ter goedkeuring in 
bij de raad van bestuur;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 342
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) benoemt de directeur 
overeenkomstig artikel 24, lid 2, en 
verlengt, in voorkomend geval, de 
ambtstermijn van de directeur of ontheft 
hem van zijn functie.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op de vaststelling van een moderne bestuursregeling en houdt 
verband met het amendement op artikel 21, lid 1.

Amendement 343
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) brengt aan de raad van bestuur 
advies uit over het in artikel 20, lid 1, 
onder t), bedoelde reglement van orde.

Or. en

Motivering

Het reglement van orde van het agentschap als geheel moet worden opgesteld door de raad 
van bestuur, maar de raad van regulators moet hierbij worden betrokken (evenals de 
directeur). Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met 
de interne logica van de tekst.

Amendement 344
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) brengt aan de raad van bestuur 
advies uit over het in artikel 20, lid 1, 
onder t), bedoelde reglement van orde;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 345
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – letter d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) brengt aan de raad van bestuur 
advies uit over de in artikel 41 bedoelde 
communicatie- en verspreidingsplannen 
en over de in artikel 43 bedoelde strategie 
voor betrekkingen met derde landen of 
internationale organisaties.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 346
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door 
een directeur, die optreedt overeenkomstig 
de in artikel artikel 23, lid 5, onder a), 
bedoelde richtsnoeren alsmede, waar in 
deze richtlijn vermeld, overeenkomstig het 
advies van de raad van regulators. 
Onverminderd de respectieve rollen van de 
raad van bestuur en de raad van regulators 
met betrekking tot de taken van de 
directeur, verlangt of volgt de directeur 
geen instructies van enige regering, noch 
van de instellingen van de Unie of van 
enige andere publieke of private entiteit of 
persoon. De directeur legt verantwoording 
af aan de raad van bestuur. De directeur 
mag de vergaderingen van de raad van 
regulators als waarnemer bijwonen.

1. Het agentschap wordt geleid door 
een directeur, die optreedt overeenkomstig 
de in artikel 23, lid 5, onder a), tweede zin,
bedoelde richtsnoeren alsmede, waar in 
deze richtlijn vermeld, overeenkomstig het 
advies van de raad van regulators. 
Onverminderd de respectieve rollen van de 
raad van bestuur en de raad van regulators 
met betrekking tot de taken van de 
directeur, verlangt of volgt de directeur 
geen instructies van enige regering, noch 
van de instellingen van de Unie of van 
enige andere publieke of private entiteit of 
persoon. De directeur mag de 
vergaderingen van de raad van regulators 
als waarnemer bijwonen.

Or. en
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Motivering

Onverminderd de respectieve rollen van de raad van bestuur en de raad van regulators dient 
de directeur verantwoording af te leggen aan de raad van bestuur, teneinde de 
onafhankelijkheid van het agentschap bij het nemen van regelgevende maatregelen te 
waarborgen.

Amendement 347
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het agentschap wordt geleid door 
een directeur, die optreedt overeenkomstig 
de in artikel artikel 23, lid 5, onder a), 
bedoelde richtsnoeren alsmede, waar in 
deze richtlijn vermeld, overeenkomstig het 
advies van de raad van regulators. 
Onverminderd de respectieve rollen van de 
raad van bestuur en de raad van regulators 
met betrekking tot de taken van de 
directeur, verlangt of volgt de directeur 
geen instructies van enige regering, noch 
van de instellingen van de Unie of van 
enige andere publieke of private entiteit of 
persoon. De directeur legt verantwoording 
af aan de raad van bestuur. De directeur 
mag de vergaderingen van de raad van 
regulators als waarnemer bijwonen.

1. Het agentschap wordt geleid door 
een directeur, die optreedt overeenkomstig 
de in artikel 23, lid 5, onder a), bedoelde 
richtsnoeren alsmede, waar in deze richtlijn 
vermeld, overeenkomstig het advies van de 
raad van regulators. Onverminderd de 
respectieve rollen van de raad van bestuur 
en de raad van regulators met betrekking 
tot de taken van de directeur, verlangt of 
volgt de directeur geen instructies van 
enige regering, noch van de instellingen 
van de Unie of van enige andere publieke 
of private entiteit of persoon. De directeur 
legt verantwoording af aan de raad van 
bestuur. De directeur zit de vergaderingen 
van de raad van regulators voor.

Or. en

Motivering

De directeur kan het voorzitterschap als onpartijdig ambtenaar op een objectievere en meer 
op de EU gerichte wijze vervullen.

Amendement 348
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een open en 
transparante selectieprocedure , op grond 
van zijn verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring die relevant zijn voor de 
energiesector, door de raad van bestuur
benoemd uit ten minste drie door de 
Commissie voorgedragen kandidaten, na 
gunstig advies van de raad van regulators. 
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. Voor het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst met de directeur 
wordt het agentschap vertegenwoordigd 
door de voorzitter van de raad van bestuur.

2. De directeur wordt, na een open en 
transparante selectieprocedure , op grond 
van zijn verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring die relevant zijn voor de 
energiesector, door de raad van regulators 
benoemd na bevestiging door het 
Europees Parlement. Vóór de benoeming 
kan de door de raad van regulators 
gekozen kandidaat worden verzocht een 
verklaring af te leggen voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement en 
vragen van de commissieleden te 
beantwoorden. Voor het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst met de directeur 
wordt het agentschap vertegenwoordigd 
door de voorzitter van de raad van 
regulators.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de "gemeenschappelijke aanpak" voor de agentschappen dient de raad van 
regulators de directeur van ACER te benoemen. De procedure van artikel 24, lid 2, die in 
bevestiging door het Europees Parlement en een volledig transparante selectieprocedure 
zonder voordracht door de Commissie voorziet, in inzonderheid overeenstemming met de 
procedures voor de benoeming van de uitvoerend directeur van ESMA.

Amendement 349
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een open en 
transparante selectieprocedure , op grond 
van zijn verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring die relevant zijn voor de 

2. De directeur wordt, na een open en 
transparante selectieprocedure , op grond 
van zijn verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring die relevant zijn voor de 



AM\1134796NL.docx 95/132 PE610.755v01-00

NL

energiesector, door de raad van bestuur 
benoemd uit ten minste drie door de 
Commissie voorgedragen kandidaten, na 
gunstig advies van de raad van regulators. 
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. Voor het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst met de directeur 
wordt het agentschap vertegenwoordigd 
door de voorzitter van de raad van bestuur.

energiesector, door de raad van bestuur 
benoemd uit ten minste drie door de 
Commissie voorgedragen kandidaten, na 
gunstig advies van de raad van regulators 
en bevestiging door het Europees 
Parlement. 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. Voor het 
sluiten van de arbeidsovereenkomst met de 
directeur wordt het agentschap 
vertegenwoordigd door de voorzitter van 
de raad van bestuur.

Or. en

Motivering

Gezien het toenemende belang en de uitbreiding van de functies en verantwoordelijkheden 
van ACER, die zijn adviserende rol overstijgen met het oog op de totstandbrenging en de 
goede werking van de energie-unie, is een sterkere controle door het Europees Parlement 
noodzakelijk. Bovendien is de bevestiging van de directeur door het Europees Parlement een 
praktijk die reeds bij sommige Europese agentschappen wordt toegepast. De benoeming van 
de directeur van ACER moet daarom ook door het Europees Parlement worden goedgekeurd 
alvorens hij zijn ambt aanvaardt.

Amendement 350
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een open en 
transparante selectieprocedure , op grond 
van zijn verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring die relevant zijn voor de 
energiesector, door de raad van bestuur
benoemd uit ten minste drie door de 
Commissie voorgedragen kandidaten, na 
gunstig advies van de raad van regulators. 
Vóór de benoeming kan de door de raad 
van bestuur gekozen kandidaat worden 

2. De directeur wordt, na een open en 
transparante selectieprocedure en na 
bevestiging door het Europees Parlement, 
op grond van zijn verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring die relevant 
zijn voor de energiesector, door de raad 
van regulators benoemd uit ten minste drie 
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van regulators gekozen 
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verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden. Voor het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst met de directeur 
wordt het agentschap vertegenwoordigd 
door de voorzitter van de raad van bestuur.

kandidaat worden verzocht een verklaring 
af te leggen voor de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement en vragen van 
de commissieleden te beantwoorden. Voor 
het sluiten van de arbeidsovereenkomst 
met de directeur wordt het agentschap 
vertegenwoordigd door de voorzitter van 
de raad van regulators.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op de vaststelling van een moderne bestuursregeling en houdt 
verband met het amendement op artikel 21, lid 1.

Amendement 351
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op 
voorstel van de Commissie, na 
raadpleging van en met grondige 
aandacht voor het beoordelingsverslag en 
het advies van de raad van regulators over 
deze beoordeling de ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste vijf 
jaar verlengen, maar alleen indien zulks 
op grond van de taken en verplichtingen 
van het agentschap kan worden 
verantwoord. Een uitvoerend directeur 
wiens ambtstermijn is verlengd, mag na 
afloop van de verlengde ambtstermijn niet 
deelnemen aan een andere 
selectieprocedure voor hetzelfde ambt.

Schrappen

Or. en

Amendement 352
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op 
voorstel van de Commissie, na 
raadpleging van en met grondige 
aandacht voor het beoordelingsverslag en 
het advies van de raad van regulators over 
deze beoordeling de ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste vijf jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord. 
Een uitvoerend directeur wiens 
ambtstermijn is verlengd, mag na afloop 
van de verlengde ambtstermijn niet 
deelnemen aan een andere 
selectieprocedure voor hetzelfde ambt.

4. De raad van regulators kan op 
voorstel van de Commissie en na zich te 
hebben beraadde ambtstermijn van de 
directeur eenmaal met ten hoogste vijf jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord. 
Een uitvoerend directeur wiens 
ambtstermijn is verlengd, mag na afloop 
van de verlengde ambtstermijn niet 
deelnemen aan een andere 
selectieprocedure voor hetzelfde ambt.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de "gemeenschappelijke aanpak" voor de agentschappen dient de raad van 
regulators de directeur van ACER te benoemen. De procedure van artikel 24, lid 2, die in 
bevestiging door het Europees Parlement en een volledig transparante selectieprocedure 
zonder voordracht door de Commissie voorziet, in inzonderheid overeenstemming met de 
procedures voor de benoeming van de uitvoerend directeur van ESMA.

Amendement 353
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gevraagd een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de "gemeenschappelijke aanpak" voor de agentschappen dient de raad van 
regulators de directeur van ACER te benoemen. De procedure van artikel 24, lid 2, die in 
bevestiging door het Europees Parlement en een volledig transparante selectieprocedure 
zonder voordracht door de Commissie voorziet, in inzonderheid overeenstemming met de 
procedures voor de benoeming van de uitvoerend directeur van ESMA.

Amendement 354
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De directeur kan alleen uit zijn 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na gunstig advies van de raad van 
regulators daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van twee derde van zijn leden.

7. De directeur kan alleen uit zijn 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
regulators daartoe heeft besloten. De raad 
van regulators neemt dit besluit met een 
meerderheid van twee derde van zijn leden.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de "gemeenschappelijke aanpak" voor de agentschappen dient de raad van 
regulators de directeur van ACER te benoemen. De procedure van artikel 24, lid 2, die in 
bevestiging door het Europees Parlement en een volledig transparante selectieprocedure 
zonder voordracht door de Commissie voorziet, in inzonderheid overeenstemming met de 
procedures voor de benoeming van de uitvoerend directeur van ESMA.

Amendement 355
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. Documenten die in de artikelen 3 
tot en met 14 en artikel 16 bedoelde 
adviezen, aanbevelingen en besluiten 
bevatten, worden alleen vastgesteld als zij 
een gunstig advies van de raad van 
regulators hebben gekregen; Wanneer 
door de werkgroepen overeenkomstig 
artikel 30, lid 4, of door een subgroep van 
de raad van regulators overeenkomstig 
artikel 7, lid 2, opgestelde 
ontwerpdocumenten aan de raad van 
regulators worden voorgelegd voor advies, 
kan de directeur deze documenten 
beoordelen met betrekking tot de bijdrage 
die zij aan de interne energiemarkt 
leveren en kan hij desbetreffende 
aanbevelingen doen aan de raad van 
regulators.

Or. en

Motivering

Bij de evaluatie en herziening van de documenten dient de raad van regulators zoveel 
mogelijk rekening te houden met het advies van de directeur alvorens die documenten ter 
formele goedkeuring voor te leggen aan de directeur. Het regionale besluitvormingsproces 
moet identiek zijn, met het enige verschil dat de aan de raad van regulators voor te leggen 
documenten niet door een werkgroep worden opgesteld, maar door een regionaal subcomité 
van de raad van regulators.

Amendement 356
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen of, 
in voorkomend geval, van een groep van 
de raad van regulators als bedoeld in 
artikel 7;

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 7.

Amendement 357
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

(c) stelt de adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. Documenten die in de artikelen 3 
tot en met 14, 16 en 30 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten bevatten,
worden alleen vastgesteld als zij een 
gunstig advies van de raad van regulators 
hebben gekregen;

Or. en

Motivering

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
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competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Amendement 358
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 6, 
artikel 7, lid 2, onder a), en lid 4, de 
artikelen 8 tot en met 11 en artikel 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten worden alleen vastgesteld als zij 
een gunstig advies van de raad van 
regulators hebben gekregen;

Or. en

Amendement 359
Werner Langen, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 14 
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
besluiten worden alleen vastgesteld als zij 
een gunstig advies van de raad van 
regulators hebben gekregen;

Or. en
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Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie wordt de directeur de bevoegdheid verleend om zelf 
besluiten op te stellen zonder daarbij de nationale regulerende instanties te hoeven betrekken. 
Besluiten moeten door de werkgroepen worden opgesteld en indien nodig door de raad van 
regulators worden gewijzigd. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de procedure voor het 
opstellen van besluiten transparant is.

Amendement 360
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

(c) Documenten die in de artikelen 3 
tot en met 14, 16 en 30 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten bevatten,
worden alleen vastgesteld als zij een 
gunstig advies van de raad van regulators 
hebben gekregen;

Or. en

Motivering

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Amendement 361
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11,
14, 16 en 30 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

Or. en

Amendement 362
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 11 
en artikel 14 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en besluiten worden alleen 
vastgesteld als zij een gunstig advies van 
de raad van regulators hebben gekregen;

(c) stelt adviezen, aanbevelingen en 
besluiten op, stelt deze vast en maakt deze 
bekend. De in de artikelen 3 tot en met 14, 
16 en 30 bedoelde adviezen, aanbevelingen 
en besluiten worden alleen vastgesteld als 
zij een gunstig advies van de raad van 
regulators hebben gekregen;

Or. en

Amendement 363
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) stelt jaarlijks een 
ontwerpwerkprogramma van het 
agentschap voor het volgende jaar op en 
dient het , na goedkeuring van het ontwerp 
door de raad van bestuur, elk jaar op 31 
januari in bij de raad van regulators, het 

(f) stelt jaarlijks een 
ontwerpprogrammeringsdocument op dat 
overeenkomstig artikel 21 de meerjarige 
en de jaarlijkse programmering en het 
werkprogramma van het agentschap voor 
het volgende jaar bevat, en dient het , na 
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Europees Parlement en de Commissie. De 
directeur is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het 
programmeringsdocument en voor de 
rapportage aan de raad van bestuur;

goedkeuring van het ontwerp door de raad 
van bestuur, elk jaar op 31 januari in bij de 
raad van regulators, het Europees 
Parlement en de Commissie. De directeur 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het programmeringsdocument en voor de 
rapportage aan de raad van bestuur;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 364
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) is verantwoordelijk voor het besluit 
of het, om de taken van het agentschap op 
een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren, nodig is een of meer 
personeelsleden in een of meer lidstaten te 
vestigen. Het besluit om een plaatselijk 
kantoor op te zetten vereist de 
toestemming vooraf van de Commissie, de 
raad van bestuur en de betrokken lidstaat 
of lidstaten. In die besluiten wordt het 
toepassingsgebied gespecificeerd van de 
activiteiten die in dat lokale kantoor 
moeten worden uitgevoerd, op zodanige 
wijze dat onnodige kosten en verdubbeling 
van administratieve functies van het 
agentschap worden vermeden.

Schrappen

Or. en

Amendement 365
András Gyürk
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) is verantwoordelijk voor het besluit 
of het, om de taken van het agentschap op 
een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren, nodig is een of meer 
personeelsleden in een of meer lidstaten te 
vestigen. Het besluit om een plaatselijk 
kantoor op te zetten vereist de 
toestemming vooraf van de Commissie, de 
raad van bestuur en de betrokken lidstaat 
of lidstaten. In die besluiten wordt het 
toepassingsgebied gespecificeerd van de 
activiteiten die in dat lokale kantoor 
moeten worden uitgevoerd, op zodanige 
wijze dat onnodige kosten en verdubbeling 
van administratieve functies van het 
agentschap worden vermeden.

Schrappen

Or. en

Amendement 366
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) is verantwoordelijk voor het besluit 
of het, om de taken van het agentschap op 
een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren, nodig is een of meer 
personeelsleden in een of meer lidstaten te 
vestigen. Het besluit om een plaatselijk 
kantoor op te zetten vereist de 
toestemming vooraf van de Commissie, de 
raad van bestuur en de betrokken lidstaat 
of lidstaten. In die besluiten wordt het 
toepassingsgebied gespecificeerd van de 
activiteiten die in dat lokale kantoor 
moeten worden uitgevoerd, op zodanige 
wijze dat onnodige kosten en verdubbeling 

(k) is verantwoordelijk voor het besluit 
of het, om de taken van het agentschap op 
een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren, nodig is een of meer 
personeelsleden in een of meer lidstaten te 
vestigen. In dat besluit wordt het 
toepassingsgebied gespecificeerd van de 
activiteiten die in dat lokale kantoor 
moeten worden uitgevoerd, op zodanige 
wijze dat onnodige kosten en verdubbeling 
van administratieve functies van het 
agentschap worden vermeden.
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van administratieve functies van het 
agentschap worden vermeden.

Or. en

Amendement 367
Franc Bogovič, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija Šulin, Tanja Fajon, 
Igor Šoltes, Ivo Vajgl

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) is verantwoordelijk voor het besluit 
of het, om de taken van het agentschap op 
een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren, nodig is een of meer 
personeelsleden in een of meer lidstaten te 
vestigen. Het besluit om een plaatselijk 
kantoor op te zetten vereist de toestemming 
vooraf van de Commissie, de raad van 
bestuur en de betrokken lidstaat of 
lidstaten. In die besluiten wordt het 
toepassingsgebied gespecificeerd van de 
activiteiten die in dat lokale kantoor 
moeten worden uitgevoerd, op zodanige 
wijze dat onnodige kosten en verdubbeling 
van administratieve functies van het 
agentschap worden vermeden.

(k) is verantwoordelijk voor het besluit 
of het, om de taken van het agentschap op 
een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren, bij uitzondering nodig is een of 
meer personeelsleden in een of meer 
lidstaten te vestigen. Het besluit om een 
plaatselijk kantoor op te zetten vereist de 
toestemming vooraf van de Commissie, de 
raad van bestuur, de lidstaat waar de zetel 
is gevestigd en de betrokken lidstaat of 
lidstaten. In die besluiten wordt het 
toepassingsgebied gespecificeerd van de 
activiteiten die in dat lokale kantoor 
moeten worden uitgevoerd, op zodanige 
wijze dat onnodige kosten en verdubbeling 
van administratieve functies van het 
agentschap worden vermeden en Besluit
2009/913/EU volledig wordt nageleefd.

Or. en

Motivering

Proposed amendment to article 25 (j) complements the proposals for a new recital in the 
preamble and the proposal concerning article 17, paragraph 4, for which the same general 
justification is valid (see above under point iii). Relocation of staff to locations outside the 
Seat can only be exceptional and limited in nature for the purpose of carrying tasks in an 
efficient manner, making a real contribution to the working process. Avoiding costs related to 
the geographical spread of agencies outside Brussels cannot be a reason for creating a local 
extension. The duplication of the Agency’s administrative functions is also a reason which 
speaks in favour of keeping the staff at its Seat.
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Amendement 368
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) brengt aan de raad van bestuur 
advies uit over het in artikel 20, lid 1, 
onder t), bedoelde reglement van orde.

Or. en

Motivering

Het reglement van orde van het agentschap als geheel moet worden opgesteld door de raad 
van bestuur, maar de directeur moet hierbij worden betrokken (evenals de raad van 
regulators). Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met 
de interne logica van de tekst.

Amendement 369
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van beroep stelt zijn reglement van 
orde vast en maakt dit bekend. In dat 
reglement van orde worden de 
voorschriften vastgesteld voor de 
organisatie en het functioneren van de raad 
van beroep en de regels die van toepassing 
zijn op de overeenkomstig dit artikel bij de 
raad aanhangig gemaakte beroepen. De 
raad van beroep legt het ontwerp van zijn 
reglement van orde voor aan de 
Commissie. De Commissie brengt advies 
uit over het ontwerp van reglement van 
orde binnen drie maanden na de datum 
van ontvangst daarvan. De raad van 
beroep stelt zijn reglement van orde vast 
binnen twee maanden na ontvangst van 

De raad van beroep stelt zijn reglement van 
orde vast en maakt dit bekend. In dat 
reglement van orde worden de 
voorschriften vastgesteld voor de 
organisatie en het functioneren van de raad 
van beroep en de regels die van toepassing 
zijn op de overeenkomstig artikel 29 bij de 
raad aanhangig gemaakte beroepen.
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het advies van de Commissie. Eventuele 
latere substantiële wijzigingen van het 
reglement van orde worden ter kennis van 
de Commissie gebracht. De Commissie 
brengt vervolgens een advies uit over die 
wijzigingen.

Or. en

Motivering

Indien het reglement van orde van de raad van beroep afhankelijk is van een advies van de 
Commissie zou dit afbreuk kunnen doen aan de onafhankelijkheid van de raad van beroep.

Amendement 370
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van beroep stelt zijn reglement van 
orde vast en maakt dit bekend. In dat 
reglement van orde worden de 
voorschriften vastgesteld voor de 
organisatie en het functioneren van de raad 
van beroep en de regels die van toepassing 
zijn op de overeenkomstig dit artikel bij de 
raad aanhangig gemaakte beroepen. De 
raad van beroep legt het ontwerp van zijn 
reglement van orde voor aan de 
Commissie. De Commissie brengt advies 
uit over het ontwerp van reglement van 
orde binnen drie maanden na de datum 
van ontvangst daarvan. De raad van 
beroep stelt zijn reglement van orde vast 
binnen twee maanden na ontvangst van 
het advies van de Commissie. Eventuele 
latere substantiële wijzigingen van het 
reglement van orde worden ter kennis van 
de Commissie gebracht. De Commissie 
brengt vervolgens een advies uit over die 
wijzigingen.

De raad van beroep stelt zijn reglement van 
orde vast en maakt dit bekend. In dat 
reglement van orde worden de 
voorschriften vastgesteld voor de 
organisatie en het functioneren van de raad 
van beroep en de regels die van toepassing 
zijn op de overeenkomstig artikel 29 bij de 
raad aanhangig gemaakte beroepen. De 
begroting van het agentschap omvat een 
aparte begrotingslijn voor de financiering 
van de werking van de griffie van de raad 
van beroep en voorziet in een passend 
aantal personeelsleden voor het 
voorbereiden van zijn beslissingen.

Or. en
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Amendement 371
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De begroting van het agentschap omvat 
een aparte begrotingslijn voor de 
financiering van de werking van de griffie 
van de raad van beroep.

De begroting van het agentschap omvat 
een aparte begrotingslijn voor de 
financiering van de werking van de griffie 
van de raad van beroep en voorziet in een 
passend aantal personeelsleden voor het 
voorbereiden van zijn beslissingen.

Or. en

Amendement 372
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, stelt 
de directeur na een gunstig advies van de 
raad van regulators werkgroepen in. 

Or. en

Motivering

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.
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Amendement 373
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, 
kunnen de directeur en de raad van 
regulators gezamenlijk werkgroepen 
instellen. De raad van regulators benoemt 
de voorzitters van de werkgroepen.

Or. en

Amendement 374
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, stelt 
de directeur na een gunstig advies van de 
raad van regulators werkgroepen in.

Or. en

Amendement 375
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, stelt 
de directeur na een gunstig advies van de 
raad van regulators werkgroepen in.

Or. en

Amendement 376
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, stelt 
de directeur na een gunstig advies van de 
raad van regulators werkgroepen in.

Or. en

Amendement 377
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, stelt 
de directeur na een gunstig advies van de 
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raad van regulators werkgroepen in.

Or. en

Amendement 378
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, 
kunnen de raad van regulators en de 
directeur gezamenlijk werkgroepen 
instellen.

Or. en

Amendement 379
Werner Langen, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, kan
de raad van bestuur werkgroepen instellen.

1. Wanneer dat gerechtvaardigd is, en 
met name om de regelgevende 
werkzaamheden van de directeur en de 
raad van regelgevers op het gebied van 
regelgevingskwesties te ondersteunen, 
kunnen de raad van regulators en de 
directeur gezamenlijk werkgroepen 
instellen.

Or. en
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Motivering

Rekening houdend met het feit dat de directeur leiding geeft aan het agentschap en dat de 
overgrote meerderheid van de middelen voor de werkgroepen van het agentschap door de 
nationale regelgevende instanties ter beschikking wordt gesteld, dienen de directeur en de 
raad van regulators gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de instelling van de groepen en 
de vaststelling van hun reglement van orde.

Amendement 380
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De werkgroepen van het 
agentschap voeren de taken die hun 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder e), 
in het programmeringsdocument zijn 
toegewezen en eventuele taken die hun 
door de raad van regulators en de 
directeur zijn toegewezen, uit onder 
leiding van de raad van regulators.

Or. en

Amendement 381
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap, van de nationale regulerende 
instanties en van de Commissie, indien 
nodig. Het agentschap behoeft de kosten 
van de deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap en van de nationale regulerende 
instanties. Deskundigen van de Commissie 
nemen als waarnemers deel aan de 
werkgroepen. Het agentschap behoeft de 
kosten van de deelname van deskundigen 
van het personeel van de nationale 
regulerende instanties in de werkgroepen 
van het agentschap niet te dragen. 
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Or. en

Motivering

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Amendement 382
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap, van de nationale regulerende 
instanties en van de Commissie, indien 
nodig. Het agentschap behoeft de kosten 
van de deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap en van de nationale regulerende 
instanties. Indien nodig nemen 
deskundigen van de Commissie als 
waarnemers deel aan de werkgroepen.
Het agentschap behoeft de kosten van de 
deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

Or. en

Amendement 383
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap, van de nationale regulerende 

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap en van de nationale regulerende 
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instanties en van de Commissie, indien 
nodig. Het agentschap behoeft de kosten 
van de deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

instanties. Indien nodig nemen 
deskundigen van de Commissie als 
waarnemers deel aan de werkgroepen.
Het agentschap behoeft de kosten van de 
deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

Or. en

Amendement 384
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap, van de nationale regulerende 
instanties en van de Commissie, indien 
nodig. Het agentschap behoeft de kosten 
van de deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap en van de nationale regulerende 
instanties. Indien nodig nemen 
deskundigen van de Commissie als 
waarnemers deel aan de werkgroepen.
Het agentschap behoeft de kosten van de 
deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

Or. en

Amendement 385
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap, van de nationale regulerende 
instanties en van de Commissie, indien 

2. De werkgroepen bestaan uit 
deskundigen van het personeel van het 
agentschap en van de nationale regulerende 
instanties. Indien nodig nemen 
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nodig. Het agentschap behoeft de kosten 
van de deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

deskundigen van de Commissie als 
waarnemers deel aan de werkgroepen.
Het agentschap behoeft de kosten van de 
deelname van deskundigen van het 
personeel van de nationale regulerende 
instanties in de werkgroepen van het 
agentschap niet te dragen.

Or. en

Amendement 386
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een 
intern reglement van orde vast voor de 
werking van de werkgroepen.

3. De directeur stelt, na een gunstig 
advies van de raad van regulators, een 
intern reglement van orde vast voor de 
werking van de werkgroepen en maakt dit 
bekend. De directeur benoemt, na een 
gunstig advies van de raad van regulators, 
de voorzitters van de werkgroepen.

Or. en

Amendement 387
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen.

3. De directeur stelt, na een gunstig 
advies van de raad van regulators, een 
intern reglement van orde vast voor de 
werking van de werkgroepen en maakt dit 
bekend. De directeur benoemt, na een 
gunstig advies van de raad van regulators, 
de voorzitters van de werkgroepen.

Or. en
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Motivering

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Amendement 388
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen.

3. De directeur stelt, na een gunstig 
advies van de raad van regulators, een 
intern reglement van orde vast voor de 
werking van de werkgroepen en maakt dit 
bekend. De directeur benoemt, na een 
gunstig advies van de raad van regulators, 
de voorzitters van de werkgroepen.

Or. en

Motivering

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Amendement 389
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen.

3. De directeur stelt, na een gunstig 
advies van de raad van regulators, een 
intern reglement van orde vast voor de 
werking van de werkgroepen en maakt dit 
bekend. De directeur benoemt, na een 
gunstig advies van de raad van regulators, 
de voorzitters van de werkgroepen.

Or. en

Amendement 390
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen.

3. De directeur stelt, na een gunstig 
advies van de raad van regulators, een 
intern reglement van orde vast voor de 
werking van de werkgroepen en maakt dit 
bekend. De directeur benoemt, na een 
gunstig advies van de raad van regulators, 
de voorzitters van de werkgroepen.

Or. en

Amendement 391
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen.

3. De directeur en de raad van 
regulators stellen gezamenlijk een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen en maken dit bekend. 
De raad van regulators benoemt de 
voorzitters van de werkgroepen.
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Or. en

Amendement 392
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen.

3. De directeur stelt, na raadpleging 
van de raad van regulators, een intern 
reglement van orde vast voor de werking 
van de werkgroepen en maakt dit bekend.

Or. en

Amendement 393
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De werkgroepen van het 
agentschap voeren de taken die hun in het 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder e), 
vastgestelde programmeringsdocument 
zijn toegewezen alsook eventuele taken die 
hun door de raad van regulators en de 
directeur zijn toegewezen, uit onder 
leiding van de raad van regulators.

Or. en

Amendement 394
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De werkgroepen van het 
agentschap voeren de taken die hun in het 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder e), 
vastgestelde programmeringsdocument 
zijn toegewezen alsook eventuele taken die 
hun door de raad van regulators en de 
directeur zijn toegewezen, uit onder 
leiding van de raad van regulators.

Or. en

Motivering

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Amendement 395
Edouard Martin, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De werkgroepen van het 
agentschap voeren de taken die hun in het 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder e), 
vastgestelde programmeringsdocument 
zijn toegewezen alsook eventuele taken die 
hun door de raad van regulators en de 
directeur zijn toegewezen, uit onder 
leiding van de raad van regulators.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
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logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen

Amendement 396
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De werkgroepen van het 
agentschap voeren de taken die hun in het 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder e), 
vastgestelde programmeringsdocument 
zijn toegewezen alsook eventuele taken die 
hun door de raad van regulators en de 
directeur zijn toegewezen, uit onder 
leiding van de raad van regulators.

Or. en

Amendement 397
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De werkgroepen voeren de taken 
uit die hun in het overeenkomstig artikel 
20, lid 1, onder e), vastgestelde 
programmeringsdocument zijn 
toegewezen alsook eventuele verdere 
taken die hun door de raad van regulators 
en de directeur zijn toegewezen.

Or. en

Amendement 398
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) vergoedingen voor publicaties, 
opleidingen en andere door het Bureau 
geleverde diensten;

Or. en

Motivering

Door de vergoedingen dient het agentschap aanvullende middelen te verkrijgen om zijn taken 
te kunnen uitvoeren en het probleem van het chronische financieringstekort van het 
agentschap aan te kunnen pakken.

Amendement 399
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven van het 
agentschap omvatten administratieve, 
infrastructurele, werkings- en 
personeelskosten.

2. De uitgaven van het 
agentschap omvatten administratieve, 
infrastructurele, werkings- en 
personeelskosten, met inbegrip van de in 
artikel 2 bis genoemde kosten.

Or. en

Motivering

Het gaat om kosten in verband met de belanghebbendengroep.

Amendement 400
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, Jeppe Kofod, 
Jens Geier, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor het 
aanvragen van een vrijstellingsbesluit 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en voor 
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling die door het agentschap 
worden genomen overeenkomstig artikel 
12 van Verordening (EU) nr. 347/201350.

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor:

(a) het aanvragen van een 
vrijstellingsbesluit overeenkomstig 
artikel 11, lid 1, en het nemen van
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling door het agentschap 
overeenkomstig artikel 12 van Verordening 
(EU) nr. 347/201350;

(b) het aanvragen van registratie als 
rapporterende partij overeenkomstig 
artikel 11, lid 1, derde alinea, van 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 1348/2014 van de Commissie50 bis en 
doorlopend toezicht op geregistreerde 
rapporterende partijen door het 
agentschap;

(c) het toezicht houden op de activiteiten 
van en de samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders, onder 
meer middels het ENTSB voor 
elektriciteit. 

__________________ __________________

50 PB L 115, 25.4.2013, blz. 39. 50 PB L 115, 25.4.2013, blz. 39.

50 bis Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 1348/2014 van de Commissie van 
17 december 2014 inzake de 
informatieverstrekking overeenkomstig 
artikel 8, leden 2 en 6, van Verordening 
(EU) nr. 1227/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 363 van 
18.12.2014, blz. 121).

Or. en
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Motivering

Gezien de financiële beperkingen waarmee het agentschap thans en in de toekomst te kampen 
heeft, dient het de bevoegdheid te krijgen om vergoedingen in rekening te brengen voor zijn 
activiteiten. Hierdoor zou het agentschap in de gelegenheid worden gesteld om omvangrijkere 
en stabielere inkomsten te genereren.

Amendement 401
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor het 
aanvragen van een vrijstellingsbesluit 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en voor 
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling die door het agentschap 
worden genomen overeenkomstig artikel 
12 van Verordening (EU) nr. 347/201350.

1. Er worden vergoedingen in 
rekening gebracht voor:

(a) het aanvragen van een 
vrijstellingsbesluit overeenkomstig artikel 
119, lid 1, en voor besluiten inzake 
grensoverschrijdende kostenverdeling die 
door het agentschap worden genomen 
overeenkomstig artikel 12 van Verordening 
(EU) nr. 347/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 april 2013 
inzake richtsnoeren voor trans-Europese 
energie-infrastructuur50;

(b) de registratie van marktdeelnemers 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) nr. 1227/2011;

(c) het verrichten van andere diensten 
door het agentschap, met inbegrip van 
publicaties en door het agentschap 
aangeboden opleidingen en het toezicht 
houden op de samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders middels het 
ENTSB voor elektriciteit en de Europese 
entiteit voor distributiesysteembeheerders;



AM\1134796NL.docx 125/132 PE610.755v01-00

NL

(d) de behandeling van beroepen.

__________________ __________________

50 PB L 115, 25.4.2013, blz. 39. 50 PB L 115, 25.4.2013, blz. 39.

Or. en

Motivering

Door de vergoedingen dient het agentschap aanvullende middelen te verkrijgen om zijn taken 
te kunnen uitvoeren en het probleem van het chronische financieringstekort van het 
agentschap aan te kunnen pakken.

Amendement 402
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor het 
aanvragen van een vrijstellingsbesluit 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en voor 
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling die door het agentschap 
worden genomen overeenkomstig artikel 
12 van Verordening (EU) nr. 347/201350.

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor:

(a) het aanvragen van een 
vrijstellingsbesluit overeenkomstig 
artikel 11, lid 1, en het nemen van
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling door het agentschap 
overeenkomstig artikel 12 van Verordening 
(EU) nr. 347/2013;

(b) het aanvragen van registratie als 
rapporterende partij overeenkomstig 
artikel 11, lid 1, derde alinea, van 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 1348/2014 van de Commissie en 
doorlopend toezicht op geregistreerde 
rapporterende partijen door het 
agentschap.

__________________ __________________
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50 PB L 115, 25.4.2013, blz. 39.

Or. en

Motivering

Het in rekening brengen van vergoedingen voor activiteiten van het agentschap is een 
mogelijkheid om het aanhoudende financieringstekort en personeelsgebrek van ACER op te 
lossen. De vergoedingen moeten echter in verhouding staan tot soortgelijke administratieve 
en aanverwante kosten en moeten zo laag mogelijk blijven.

Amendement 403
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor het 
aanvragen van een vrijstellingsbesluit 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en voor 
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling die door het agentschap 
worden genomen overeenkomstig artikel 
12 van Verordening (EU) nr. 347/201350.

1. Aan het agentschap is een vergoeding 
verschuldigd voor:

(a) het aanvragen van een 
vrijstellingsbesluit overeenkomstig artikel 
11, lid 1, en voor besluiten inzake 
grensoverschrijdende kostenverdeling die 
door het agentschap worden genomen 
overeenkomstig artikel 12 van Verordening 
(EU) nr. 347/2013;

(b) het aanvragen van registratie als 
rapporterende partij overeenkomstig 
artikel 11, lid 1, derde alinea, van 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 1348/2014 van de Commissie en 
doorlopend toezicht op geregistreerde 
rapporterende partijen door het 
agentschap.

__________________ __________________

50 PB L 115, 25.4.2013, blz. 39.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 404
Werner Langen, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor het 
aanvragen van een vrijstellingsbesluit 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en voor 
besluiten inzake grensoverschrijdende 
kostenverdeling die door het agentschap 
worden genomen overeenkomstig artikel 
12 van Verordening (EU) nr. 347/201350.

1. Aan het agentschap is een 
vergoeding verschuldigd voor het 
aanvragen van een vrijstellingsbesluit 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, en voor 
het nemen van besluiten inzake 
grensoverschrijdende kostenverdeling door 
het agentschap overeenkomstig artikel 12 
van Verordening (EU) nr. 347/2013 met 
betrekking tot buitengewone activiteiten.

__________________ __________________

50 PB L 115, 25.4.2013, blz. 39.

Or. en

Motivering

Het grootste deel van de begrotingsmiddelen van ACER wordt ter beschikking gesteld door de 
EU en wordt besteed aan al zijn reguliere activiteiten. Dit lid heeft alleen betrekking op 
buitengewone besluiten en dient te worden toegepast op buitengewone activiteiten. Alleen in 
die gevallen gelden de regels voor zichzelf financierende agentschappen. Zichzelf 
financierende agentschappen moeten hun middelen overeenkomstig de "gemeenschappelijke 
aanpak" voor gedecentraliseerde EU-agentschappen verwerven door vergoedingen te vragen 
voor hun diensten en mogen geen heffingen om andere redenen toepassen.

Amendement 405
Davor Škrlec
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen 
worden vastgesteld door de Commissie.

2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen 
worden door de Commissie in overleg met 
de raad van bestuur vastgesteld. De 
Commissie bepaalt in het bijzonder voor 
welke aangelegenheden vergoedingen en 
rechten verschuldigd zijn, het bedrag van 
de vergoedingen en rechten alsmede de 
wijze waarop zij moeten worden betaald. 
De hoogte van de tarieven en 
vergoedingen wordt bepaald op een 
niveau waarmee wordt gewaarborgd dat 
de desbetreffende ontvangsten in principe 
voldoende zijn om de volledige kosten van 
de geleverde diensten te dekken. Indien 
nodig herziet de Commissie de hoogte van 
de tarieven en vergoedingen op basis van 
een evaluatie van de behoeften en de 
hoogte van de vergoedingen.

Or. en

Motivering

Er moet worden gespecificeerd dat de Commissie gepaste vergoedingen vaststelt.

Amendement 406
Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen 
worden vastgesteld door de Commissie.

2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen 
worden door de Commissie vastgesteld, na 
raadpleging van het agentschap.

Or. en



AM\1134796NL.docx 129/132 PE610.755v01-00

NL

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 407
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 ter bedoelde 
vergoedingen dekken alle noodzakelijke 
en legitieme administratieve kosten die 
door het agentschap worden gemaakt voor 
beoordeling, registratie en doorlopend 
toezicht en worden zo laag mogelijk 
gehouden.

Or. en

Motivering

Het in rekening brengen van vergoedingen voor activiteiten van het agentschap is een 
mogelijkheid om het aanhoudende financieringstekort en personeelsgebrek van ACER op te 
lossen. De vergoedingen moeten echter in verhouding staan tot soortgelijke administratieve 
en aanverwante kosten en moeten zo laag mogelijk blijven.

Amendement 408
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
verricht de Commissie een evaluatie van 
de aan het agentschap toegewezen 
begroting teneinde te waarborgen dat het 
over voldoende financiële en personele 
middelen beschikt om ten behoeve van de 



PE610.755v01-00 130/132 AM\1134796NL.docx

NL

consumenten in de Unie zijn functie bij de 
totstandbrenging van de interne 
energiemarkt te kunnen vervullen en bij 
te kunnen dragen tot de energiezekerheid. 
Indien nodig dient de Commissie 
vervolgens voorstellen tot wijziging van de 
begroting van het agentschap in.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband houden met de interne 
logica van de tekst en is onlosmakelijk verbonden met andere ontvankelijke amendementen

Amendement 409
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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.

2. Op basis van de desbetreffende 
bepalingen van deze overeenkomsten 
worden afspraken gemaakt over met name 
de aard, omvang en procedurele aspecten 
van en een prestatiebeoordeling en 
beëindigingsclausule inzake de 
betrokkenheid van deze landen bij de 
werkzaamheden van het agentschap, 
waaronder afspraken over de financiële en 
personele bijdrage. De aan het agentschap 
deelnemende derde landen eerbiedigen de 
soevereiniteit en soevereine rechten van 
alle lidstaten.

Or. en

Motivering

De overeenkomsten moeten rechtmatig zijn en in overeenstemming zijn met het Unierecht in 
het algemeen. De aan het agentschap deelnemende derde landen mogen de soevereiniteit en 
soevereine rechten van de lidstaten in geen geval in gevaar brengen.
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Amendement 410
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt een 
strategie vast voor betrekkingen met derde 
landen en internationale organisaties 
waarvoor het Bureau bevoegd is. De 
Commissie zorgt ervoor dat het 
agentschap binnen zijn mandaat en het 
bestaande institutionele kader opereert 
door het sluiten van een passende 
werkovereenkomst met de directeur van 
het agentschap.

Schrappen

Or. en

Motivering

ACER heeft geen politiek mandaat. Het is niet gerechtvaardigd om een strategie voor de 
betrekkingen met derde landen en internationale organisaties op te stellen. De leden 1 en 2 
voorzien via de samenwerkingsovereenkomsten reeds in een toereikend kader.

Amendement 411
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat het voortbestaan van het 
agentschap niet langer gerechtvaardigd is 
in het licht van zijn doelstellingen, mandaat 
en taken, kan zij voorstellen om deze 
verordening dienovereenkomstig te 
wijzigen of in te trekken.

2. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat het voortbestaan van het 
agentschap niet langer gerechtvaardigd is 
in het licht van zijn doelstellingen, mandaat 
en taken, raadpleegt zij de raad van 
regulators. De raad van regulators brengt 
binnen 12 maanden na ontvangst van het 
verzoek van de Commissie advies uit over 
de toekomstige functies van het 
agentschap. De Commissie kan, naar 
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behoren rekening houdend met het advies 
van de raad van regulators, voorstellen 
om deze verordening dienovereenkomstig 
te wijzigen of in te trekken.

Or. en

Motivering

Eventuele wijzigingen in de toekomstige functies van het agentschap moeten worden 
besproken door de raad van regulators, die advies dient uit te brengen over de toekomstige 
werking van het agentschap.

Amendement 412
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat het voortbestaan van het 
agentschap niet langer gerechtvaardigd is 
in het licht van zijn doelstellingen, mandaat 
en taken, kan zij voorstellen om deze 
verordening dienovereenkomstig te 
wijzigen of in te trekken.

2. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat het voortbestaan van het 
agentschap niet langer gerechtvaardigd is 
in het licht van zijn doelstellingen, mandaat 
en taken, kan zij, na raadpleging van de 
nationale regulerende instanties,
voorstellen om deze verordening 
dienovereenkomstig te wijzigen of in te 
trekken.

Or. en
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