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Inledning

1. Föredraganden välkomnar det tredje liberaliseringspaketet för EU:s energimarknader 
eftersom det, enligt honom, utgör ett komplett och enhetligt lagstiftningsförslag som 
inbegriper flesta av de rekommendationer som Europaparlamentet antog i juni 2007.

2. I detta hänseende ser föredraganden positivt på förslagen om ökade och mer 
oberoende befogenheter för tillsynsmyndigheterna, större krav på marknadsinsyn och 
ett förbättrat nätverk för samarbete på europeisk nivå mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna och mellan de systemansvariga för överföringssystem. Han 
välkomnar också den tonvikt som läggs vid ytterligare utveckling av 
sammanlänkningskapaciteten mellan medlemsstaterna och förslaget om uppdelat 
ägande som det mest effektiva, men inte det enda, sättet att uppmuntra till 
investeringar och förhindra diskriminering av nya marknadsaktörer.

3. Vidare ser föredraganden positivt på förslaget om att inrätta en byrå för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter, även om han till viss del reserverar sig mot detta 
nya organs föreslagna struktur och beslutsbefogenheter.

4. När det gäller förordningen om gränsöverskridande elhandel anser föredraganden att 
det största problemet i förslaget till förordning är uppdelningen av befogenheter 
mellan olika aktörer, vilket medför en otydlig och något tungrodd beslutsprocess. I 
detta arbetsdokument redogör föredraganden för de delar av förslaget som han ser som 
mest bekymmersamma.

Ansvarsstruktur

5. Föredraganden anser som sagt att det största problemet med kommissionens förslag 
till förordning om gränsöverskridande elhandel är att den ansvarsstruktur som föreslås 
inte stämmer överens med den faktiska och naturliga befogenhetsfördelningen på 
nationell nivå, eftersom de systemansvariga för överföringssystem ges en status som 
närmast kan liknas vid ett tillsynsorgan medan tillsynsbyrån ges en begränsad roll som 
rådgivande organ.

6. Mer specifikt menar föredraganden att flera av de elva uppgifter som nu åligger de 
systemansvariga för överföringssystem i stället borde skötas av 
tillsyns-myndigheterna.

7. Föredraganden håller med kommissionen om att man bör använda sig av en nedifrån-
och-upp-metod vid utarbetandet av tekniska föreskrifter, eftersom de systemansvariga 
för överföringssystem är bäst lämpade för denna uppgift och har ett direkt intresse av 
att förenkla och harmonisera föreskrifterna på europeisk nivå. Däremot anser han att 
andra föreskrifter, om till exempel handels- och marknadsinsyn, bör tas fram på annat 
sätt, nämligen genom att byrån i egenskap av oberoende myndighet utarbetar 
riktlinjerna i nära samarbete med marknadsaktörerna och, självfallet, de 
systemansvariga för överföringssystem, och sedan antar dem.
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8. Eftersom efterlevnaden av de ovannämnda föreskrifterna är frivillig kan man också 
ifrågasätta huruvida detta ger något mervärde i förhållande till dagens system för 
samarbete på europeisk nivå mellan de systemansvariga för överföringssystem. 
Föredraganden hyser den starka åsikten att vissa regler och föreskrifter som följer av 
genomförandet av denna förordning måste vara obligatoriska.

9. Då byrån får i uppdrag att utarbeta och anta marknadsföreskrifter anser föredraganden 
slutligen att det bör vara den, och inte de systemansvariga för överföringssystem, som 
ansvarar för samrådet med intressenter i enlighet med det nationella förfarandet.

Byrån

10. Föredraganden är medveten om att kommissionens rättstjänsts yttrande innebär att 
befogenheterna för byrån för energitillsynsmyndigheter blir begränsade. Han anser 
dock att oklarheterna kring ansvarsstrukturen till största delen beror på just denna brist 
på befogenheter. Därför skulle föredraganden vilja att utskottet ber parlamentets 
rättstjänst att undersöka huruvida byråns befogenheter skulle kunna utökas så att den 
även får rätt att fatta slutgiltiga tillsynsbeslut, i enlighet med Europaparlamentets 
resolution från juni 2007 om liberaliseringen av energi-marknaderna.

11. Om detta inte är möjligt anser föredraganden att parlamentet bör fundera över 
huruvida man skulle kunna utnyttja den föreslagna modellen för att åtgärda de rådande 
problemen med att nå samsyn mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och om 
denna modell skulle kunna godtas som ett steg på vägen mot en verklig europeisk 
tillsynsmyndighet.

12. Europaparlamentet har nyligen uttryckt sin önskan om att inrätta ett europeiskt organ 
av nationella tillsynsmyndigheter vilket skulle ges beslutsbefogenheter i 
gränsöverskridande frågor mellan medlemsstater, medan de nationella 
tillsynsmyndigheterna skulle förbli ansvariga för frågor inom sina respektive 
nationella territorier. Parlamentets målsättning med detta förslag är att häva de 
dödlägen mellan nationella tillsynsmyndigheter som nu uppstår. Det är därför 
kommissionen i sitt förslag faktiskt ger byrån befogenhet att finna en lösning på dessa 
aktuella och potentiella svårigheter. Föredraganden anser att en oberoende byrå med 
adekvata befogenheter i gränsöverskridande frågor skulle främja utvecklingen av en 
verklig EU-reglering på energiområdet på ett mer effektivt och insynsvänligt sätt.

13. Föredraganden är också bekymrad över upplösningen av den befintliga rådgivande 
gruppen (ERGEG) och vad detta kan komma att betyda i fråga om oberoende, 
eftersom byrån enligt det aktuella förslaget kommer att vara oerhört beroende av 
kommissionen.

Uppdelningskrav i samband med det europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem 

14. Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att formalisera det befintliga 
samarbetsnätverket för de systemansvariga för överföringssystem i syfte att främja 
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integration på europeisk nivå och uppnå full harmonisering av de 27 medlemsstaternas 
tekniska föreskrifter.

15. Enligt föredragandens åsikt är likabehandling inom ENTSTO av alla systemansvariga 
för överföringssystem i fråga om skyldigheter som systemoperatörer och 
säkerställande av icke-diskriminerande nättillträde en förutsättning för att 
ENTSO-modellen ska fungera väl, oavsett vilken grad av uppdelning som krävs i 
respektive medlemsstat – det vill säga systemansvariga för överföringssystem eller 
oberoende systemansvariga.

Investeringar

16. Kommissionens förslag om att de systemansvariga för överföringssystem ska lägga 
fram en tioårig investeringsplan är förenligt med redan gällande skyldigheter på 
medlemsstatsnivå, varför föredraganden välkomnar målet att ge det även en europeisk 
dimension, särskilt vad gäller uppgradering och förbättring av överföringskapaciteten 
mellan medlemsstaterna.

17. Det är emellertid viktigt att det är tillsynsorganet som antar denna plan, i stället för att 
det bara ska avge ett yttrande om den.

Insyn

18. Enligt föredragandens åsikt bör tillsynsorganet i samråd med de systemansvariga för 
överföringssystem ansvara för själva utarbetandet av insynsbestämmelserna, och inte 
bara yttra sig om dem. Han ser positivt på framtagandet av riktlinjer på EU-nivå, men 
skulle föredra att de viktigaste delarna av dessa riktlinjer blev bindande.

19. Föredraganden vill också påpeka att begreppet insyn tycks felaktigt blandas ihop med 
övervakning och rapportering i vissa delar av förordningen, varför han i sitt 
betänkande vill göra åtskillnad mellan dessa olika delar.

Harmonisering

20. Som föredraganden ser det ges frågan om harmonisering inte någon framträdande 
plats i förslaget. Det faktum att det finns 27 olika regleringsramar är ett av de största 
hindren mot en integrering av energimarknaderna. Föredraganden menar därför att det 
inte räcker med frivillig harmonisering av tekniska bestämmelser och marknadsregler 
för att komma till rätta med de hinder mot gränsöverskridande handel mellan 
medlemsstaterna som beror på otillräcklig integration. Av denna anledning anser han 
att ett av lagstiftningspaketets främsta mål måste vara att harmonisera de tekniska 
föreskrifterna och regleringsramen.

Regionala marknader

21. Föredraganden ställer sig positiv till att utvecklingen av regionala marknader inbegrips 
i förordningarna och direktiven som ett bra steg mot integration. De senaste 
framstegen på detta område, liksom redan väletablerade regionala marknader som 



DT\702052SV.doc 5/5 PE400.314v01-00

SV

exempelvis den nordiska, skulle kunna utgöra en stabil grund för jämförelser mellan 
olika modeller och, eventuellt, för att överföra vissa av dessa erfarenheter till EU-nivå.

Sammanlänkningsnivåer

22. Föredraganden välkomnar utnämnandet av särskilda samordnare som ska skynda på 
utvecklingen av de fyra huvudsakliga sammanlänkningsprojekt mellan medlemsstater 
som kört fast. Han anser att samordnarna kan ha en positiv inverkan på påskyndandet 
av dessa förfaranden genom att fungera som medlare mellan alla aktörer och berörda 
parter.

23. Trots sin betydelse utgör dessa enskilda fall dock bara en liten del av problemet, och 
även då projekten är ekonomiskt och tekniskt genomförbara återstår det i hela EU 
många politiska, tekniska och administrativa hinder mot ökad 
sammanlänkningskapacitet mellan medlemsstaterna.


	702052sv.doc

