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Översikt

1. Kommissionens förslag om inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter är avgörande för att det tredje energipaketet ska lyckas. I 
Vidal-Quadras betänkande om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden 
(2007/2089(INI)) uttryckte parlamentet sitt starka engagemang för att inrätta en stark och 
effektiv europeisk tillsynsmyndighet med de befogenheter som behövs för att lösa de 
frågor som inte kan lösas av nationella tillsynsmyndigheter och som hindrar den inre 
marknadens integration och goda funktion.

2. Syftet med det tredje energipaketet är att gradvis flytta energimarknaden, som fram till för 
ett årtionde sedan grundade sig på ett monopolsystem, från ett liberaliseringsskede till ett 
skede med verklig och hållbar konkurrensen.

3. För att uppnå detta syfte bör relationen mellan regleringar och marknadsutveckling 
utmärkas av en strategi som:
● är inriktad på en framtida marknadssituation (det vill säga en framåtblickande 

strategi), där villkoren är mycket mer konkurrensutsatt och differentierade,
● är inriktad på att tillämpa konkurrenslagstiftning, för att så långt som möjligt minimera 

att förhandsregleringar tillämpas från fall till fall.

4. Dessa mål kan man försöka uppnå europeisk nivå, och ramverket för konkurrensen och 
förhandsregleringar harmoniseras. Detta innebär en gradvis avreglering av energisektorn 
till den punkt där enbart konkurrenslagstiftningen gäller. Det måste framhållas att så länge 
som en effektiv konkurrenskraftig miljö inte uppnåtts kommer sektorsspecifik reglering 
att fortsätta att spela en roll.

5. När energisektorn huvudsakligen regleras av ett system av konkurrensregler kommer detta 
att vara en naturlig följd av att den sektor som tidigare betraktades som ett ”naturligt 
monopol” nu omvandlats till en ”normal” sektor.

6. Den europeiska energimarknadens framtid och utvecklingen av den efter genomförandet 
av det tredje energipaketet kommer därför att kräva att byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter spelar en viktig roll. Av denna anledning är det viktigt att 
byråns befogenheter och oberoende stärks, i större utsträckning än kommissionen föreslår.

7. Vid diskussionen av detta förslag till förordning bör man hela tiden komma ihåg att det 
tredje energipaketet måste behandlas som ett paket – med byrån som viktig gemensam 
nämnare. Den roll, de befogenheter och de skyldigheter vi antar för byråns räkning i 
denna förordning måste vara i överensstämmelse med de andra förslagen till direktiv och 
förordningar i paketet, och vice versa.

Oberoende

8. En nyckelprincip som det tredje energipaketet utgår från är att de nationella 
energitillsynsmyndigheterna i sitt arbete, inom en tydlig rättslig ram, bör stå så fria som 
möjligt från daglig politisk påverkan.
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9. På samma sätt bör byrån vara så oberoende som möjligt i tekniska frågor och 
självbestämmande i rättsligt, administrativt och finansiellt hänseende. Den bör vara ett 
gemenskapsorgan med status som juridisk person och vara fri att utföra de uppgifter den 
ålagts genom förordningen. Detta innebär att den bör vara i stånd att fatta bindande beslut 
oberoende av kommissionen, snarare än att enbart ha en rådgivande roll.

10. Kommissionen har hävdat att gemenskapsrätten – särskilt ”Meroniprincipen” som 
fastställdes 1958 – hindrar den från att delegera fler befogenheter och större oberoende till 
byrån. Andra oberoende juridiska sakkunniga kan inta en annan ståndpunkt. Denna 
juridiska tolkningsfråga är helt avgörande för frågan om vilka befogenheter byrån kan ha, 
vilka beslut den kan fatta, hur den ska organiseras och hur oberoende den kan bli. Tydliga 
juridiska råd i dessa frågor är därför av största vikt.

Befogenheter och ansvar

11. Den föreslagna byrån kommer att tillhandahålla en EU-ram för effektivt samarbete mellan 
nationella energitillsynsmyndigheter. Men den måste också ha verkliga befogenheter för 
att effektivt kunna hantera gränsöverskridande situationer och bidra till utvecklingen av en 
integrerad konkurrenskraftig energimarknad för Europeiska unionen.

12. Byråns roll måste stärkas, främst i frågor som är centrala för den rättsliga ramen och som 
gäller EU-nätens kapacitet, säkerhet och huruvida de är tillräckliga vid efterfrågetoppar 
(inbegripet utveckling, underhåll och drift).

13. Byråns roll kräver mer eftertanke när det gäller de uppgifter den ålagts genom förslagen 
till förordningar om europeiska nätverk av systemansvariga för överföringssystem 
(ENTSO) för el och gas.

14. Man kan nog hävda att byrån bör spela en större roll när det gäller att ta initiativ till, 
övervaka och godkänna förslag från ENTSO – särskilt förslagen till utvecklingsplaner för 
näten – för att kraven på att verka för allmänhetens bästa uppfylls till fullo.

15. Byråns roll kräver mer eftertanke när det gäller att ta initiativ till, utveckla, validera, 
genomföra och upprätthålla marknadsföreskrifter och tekniska föreskrifter för 
systemansvariga för överföringssystem, och hur denna roll ska balansera med ENTSO:s. 
Byrån bör fylla en viktig funktion i detta sammanhang, och den måste helt klart delta i 
utarbetandet av omfattningen av och innehållet i de europeiska föreskrifterna. Byrån bör 
ge sitt godkännande när det gäller de viktigaste aspekterna av dessa föreskrifter.

16. Tekniska föreskrifter och marknadsföreskrifter och andra relevanta frågor (driftsprocesser, 
investeringsplaner, försörjningsprognoser för framtiden, forskningsplaner och 
arbetsplaner) står i centrum för att uppnå en integrerad inre energimarknad. De kommer 
också att spela en stor roll när man ska avgöra i vilken omfattning de befintliga nationella 
bestämmelserna måste harmoniseras och om besluten ska fattas av europeiska organ eller 
på nationell nivå. Kommissionens förslag ger inte byrån några beslutsfattande 
befogenheter (endast en rådgivande roll) och detta ger upphov till frågan om 
systemansvariga för överföringssystem (TSO) kan ha hela ansvaret för att fastställa sina 
egna regler.
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17. Varje väl fungerande marknad behöver bra och tydliga regler som fastställts av 
institutionella tredje parter som verkar för det allmännas bästa. I kommissionens förslag 
överges denna grundläggande princip inom ekonomisk teori genom att man till 
marknadsaktörerna (TSO) delegerar befogenheter och ansvar att fastställa regler för 
energimarknaden och i praktiken inför självreglering på EU-nivå. Enligt detta förslag blir 
det omöjligt för byrån att utföra det tillsynsuppdrag på EU-nivå som är avgörande för att 
uppnå en konkurrenskraftig, hållbar och säker integrerad inre marknad.

18. Eftertanke och förtydligande behövs också vad gäller sättet på vilket de planerade 
förfarandena enligt förordningarna om gas och el beträffande undantag för ny 
gränsöverskridande infrastruktur från kraven på åtskillnad kommer att drivas. Närmare 
bestämt, hur bör ansvaret fördelas mellan byrån och kommissionen när det gäller att 
besluta huruvida dessa undantag ska beviljas? Ska inte byrån fatta det slutliga beslutet om 
dessa undantag?

19. Slutligen bör vi undersöka om det finns andra befogenheter som byrån bör ha, utöver de 
möjligheter som tas upp i de föreslagna direktiven och förordningarna. Vi kan exempelvis 
ta upp vilken roll byrån bör ha när det gäller att övervaka och tillhandahålla information 
om utvecklingen av den europeiska energimarknaden, såsom tillhandahållande av 
konsumentinformation och marknadsundersökningar (exempelvis en ”resultattavla för den 
inre energimarknaden”, övervakning av marknadstillträde, bedömning av grad av 
energibrist).

20. Vid utförandet av alla sina uppgifter bör byrån ha det primära ansvaret för att rådfråga 
marknadsaktörerna i ett tidigt skede.

Interna strukturer

21. Byråns interna struktur och det sätt på vilket beslut fattas och utnämningar görs kommer 
att vara avgörande för dess oberoende. Kommissionen och de nationella 
tillsynsmyndigheternas respektive roller är här viktiga, liksom fördelningen av uppgifter 
mellan byråns styrelse, tillsynsnämnd och direktör.

22. Direktören har nyckelrollen när det gäller tillsynsfunktionen. Med tanke på detta och för 
att garantera direktörens oberoende avseende tillsynsfunktionen, är en viktig fråga 
huruvida direktören föreslås av styrelsen eller av tillsynsmyndigheter, i samråd med 
kommissionen. Tillsättningen av direktören bör sedan godkännas av Europaparlamentet 
och rådet.

23. Kommissionens förslag om byrån är inte konsekvent när det gäller de befogenheter, den 
självständighet och det oberoende som krävs från kommissionen själv för de nationella 
energitillsynsmyndigheterna. Tillsynsförvaltning av energin på nationell nivå bör om 
möjligt kopieras på europeisk nivå och samma principer bör behållas.

24. Styrelsens roll och sammansättning måste noga tänkas över och förändringar av den 
föreslagna organisationen bör göras, som kommer att leda till att effektiviteten förbättras 
och eventuella onödiga utgifter för EU-budgeten undviks. Styrelsen bör endast ansvara för 
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redovisningsfrågor. Dess sammansättning bör vara lättare och mer strömlinjeformad än 
kommissionens förslag, som går ut på tolv personer. Detta antal står inte i proportion till 
byråns struktur; det är nästan hälften av antalet personer som sitter i tillsynsnämnden, och 
en fjärdedel av byråns tilltänkta personal. Förutom frågan om oberoende finns här frågan 
om stabilitet. Erfarenheter från andra europeiska byråer visar att medlemskap, som 
grundas på utnämningar från medlemsstaterna, växlar ofta, vilket påverkar den långsiktiga 
planeringen.

25. Sist, men inte minst, kommer frågan om byråns förhållande till Europaparlamentet. Både 
direktören och ordföranden för tillsynsnämnden bör vara personligen och direkt ansvariga 
inför Europaparlamentet. Båda bör rapportera åtminstone en gång om året till parlamentet 
och parlamentet bör kunna höra dem när det behövs vid andra tidpunkter.

Finansiering

26. Som gemenskapsorgan kommer byrån i hög grad att vara beroende av gemenskapens 
finansiering. Detta bör ge Europaparlamentet möjlighet att noga granska byråns resultat 
och funktionssätt, precis som i alla andra aspekter av gemenskapens budget.

27. För att behålla sitt oberoende är det viktigt att byrån har tillgång till viss finansiering 
utöver den som den erhåller via gemenskapsbudgeten. I artiklarna 18 och 19 i förslaget till 
förordning om byrån medges redan inbetalning av avgifter, på grundval av beslut om 
undantag för gränsöverskridande infrastruktur från reglerat tillträde för tredje part. Vi kan 
emellertid vara ganska säkra på att de medel som kommer in från denna finansieringsväg 
kommer att bli ganska små. Därför bör vi undersöka andra källor till finansiering. Vi 
borde ta reda på om rätten att ta ut en andel av energiindustrins finansiering genom 
avgifter (och om så är lämpligt, genom böter) bör utvidgas till andra verksamhetsområden. 
I Europeiska unionen har redan vissa nationella tillsynsmyndigheter rätt att i viss mån ta 
ut sin finansiering genom att ta ut avgifter från energiindustrin.
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