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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om at oprette et europæisk agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder kommer på et godt tidspunkt og er en logisk konsekvens af udviklingen i 
de europæiske energiforanstaltninger de seneste år.

Tidligere blev den offentlige energi- og gasforsyning i de 27 medlemsstater oftest varetaget af 
selskaber, der i reglen var statsejede, og som stort set havde monopol på leveringen på 
nationalt eller regionalt plan.  Men disse selskaber har længe solgt energi til hinanden. Det har 
derfor været nødvendigt at udarbejder regler for en sund konkurrence mellem disse selskaber 
og nye selskaber, som kunne fremkomme på markedet.  Princippet om adskillelse af på den 
ene side de to energitransmissionsnet (for elektricitet og gas) og på den anden side de mange 
selskaber, der producerer og distribuerer energi, har efterhånden vundet indpas. Denne 
adskillelse skal sikre, at transmissionssystemet forbliver neutralt i forhold til de forskellige 
producenter. Mulighederne for denne adskillelse (med eller uden opsplitning af ejerskab) 
vedrører ikke denne forordning. Kommissionen understreger ligeledes, at denne adskillelse 
skal ske uanset ejerforhold, og uanset om der er tale om en statsejet eller en privat 
virksomhed, både hvad angår transmissionsvirksomheder og producent- og 
distributionsvirksomheder.

Som et resultat af denne udvikling forvandles de nationale transmissionsnet i Europa til 
naturlige monopoler i lighed med vejnet, havne og lufthavne, der benyttes af lastbiler, skibe 
og fly, der ejes af tusinder af konkurrerende virksomheder.  Kommissionen nævner endog 
udtrykkeligt, at en del af lagerkapaciteten for gas bør indgå i dette offentlige europæiske 
transmissionssystem. 

Det kan i den forbindelse blive et problem:

- at garantere fri adgang for alle producenter uanset størrelse (fra ejeren af en vindmølle til 
ejeren af et atomkraftværk) til transmissionsnettet, og at dette sker på klare vilkår og uden 
forskelsbehandling, hverken hvad angår størrelse eller nationalitet

- at regulere energimarkedet i forhold til EU's energipolitik (der omfatter politikker for social 
og regional integration, miljøet og navnlig klimaet)

- at gennemføre den fysiske sammenkobling og harmoniseringen af tekniske standarder 
mellem nettene på EU-plan og åbne disse for tredjelande, der leverer gas (Rusland) eller 
elektricitet (Schweiz).

En sådan sammenkobling og harmonisering er nødvendig og berettiger etableringen af en 
struktur for samarbejde mellem energimyndigheder (et agentur).

De således sammenkoblede nationale transmissionsnet og samarbejdet mellem 
energimyndighederne via et agentur kommer til at udgøre et egentligt offentligt 
energiforsyningsnet, der bygger på samarbejde på EU-plan. 

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag. Der er dog to punkter, der bør afklares.
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1. Agenturets beføjelser

Kommissionen har med rette ikke valgt den teoretiske mulighed for at ændre traktaterne med 
det ene formål at udstyre dette agentur med egentlige beføjelser til myndighedsudøvelse.  Den 
anerkender i øvrigt, at den hverken har de tekniske muligheder eller det nødvendige personale 
til at udføre dette arbejde. Derfor foreslår Kommissionen, at agenturet hovedsageligt skal 
udøve en rådgivende funktion, og at den i samarbejde med Kommissionen tager beslutninger 
og eventuelt pålægger sanktioner.

Ordføreren mener, at der er et tilstrækkeligt juridisk grundlag for at udvide dette agenturs 
beføjelser vedrørende det indre marked og bekæmpelse af misbrug af dominerende stilling, 
samtidig med at Kommissionen beholder beføjelsen til at pålægge bøder. Agenturet vil på 
nuværende tidspunkt kun kunne afgive ikke-bindende udtalelser, hvad angår overvågningen af 
de nationale myndigheders overholdelse af EU's energipolitik. 

2. Agenturets ansvarsområde

Agenturets troværdighed i forhold til markedet kræver, at den er fuldstændig uafhængig af de 
enheder, som den har til opgave at regulere, både transmissionssystemoperatører og 
producent- og distributionsvirksomheder. Et agentur med beslutningstagende beføjelser over 
private og statsejede enheder bør have en demokratisk legitimitet.  

Ordføreren foreslår at øge agenturets direkte handlekraft (uden Kommissionens 
mellemkomst) og har således bestræbt sig på at afpasse disse øgede beføjelser med et øget 
demokratisk ansvar i forhold til Parlamentet og Rådet. Agenturet kan kun handle i 
overensstemmelser med traktaterne og den afledte ret, og det skal stå til ansvar for sine 
beslutninger og udtalelser over for de lovgivende organer, hvorfra agenturet har sin 
myndighed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) Agenturet skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, 

(6) Agenturet skal sikre, at de 
reguleringsopgaver, der varetages på 
nationalt plan af de nationale 
energimyndigheder i henhold til direktiv 
2003/54/EF og direktiv 2003/55/EF, 
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koordineres effektivt og om nødvendigt 
suppleres på fællesskabsplan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed, dets tekniske og 
reguleringsmæssige kapacitet og dets 
åbenhed og effektivitet.

koordineres effektivt og om nødvendigt 
suppleres på fællesskabsplan. I denne 
forbindelse er det nødvendigt at garantere 
agenturets uafhængighed i forhold til 
transmissions-, distributions- og 
produktionsoperatører (statsejede og 
private), at dets aktiviteter er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, dets tekniske og 
reguleringsmæssige kapacitet og dets 
åbenhed og effektivitet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at understrege agenturets uafhængighed i forhold til de 
operatører, det skal regulere, og demokratisk ansvarlighed i forhold til EU og dets lovgivende 
organer. 

Ændringsforslag 2
Betragtning 9

(9) Eftersom agenturet har et overblik over 
de nationale regulerende myndigheder på 
energiområdet, bør det have en rådgivende 
funktion over for Kommissionen i spørgsmål 
vedrørende markedsregulering. Det bør også 
have pligt til at underrette Kommissionen, 
hvis det finder, at samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatører ikke giver de
fornødne resultater, eller at en national 
energimyndighed, der har truffet en 
beslutning i strid med retningslinjerne, ikke 
er indstillet på at følge agenturets udtalelse. 

(9) Eftersom agenturet har et overblik over 
de nationale regulerende myndigheder på 
energiområdet, bør det have en rådgivende 
funktion over for Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i spørgsmål vedrørende 
markedsregulering. Det bør også have pligt 
til at underrette Kommissionen, hvis det 
finder, at samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatører ikke giver de 
fornødne resultater, eller at en national 
energimyndighed, der har truffet en 
beslutning i strid med retningslinjerne, ikke 
er indstillet på at følge agenturets udtalelse. 

Begrundelse

Med dette ændringsforslag udvides agenturets rådgivningsopgaver i forhold til EU's 
lovgivende instanser. Agenturet har dog udelukkende underretningspligt over for 
Kommissionen.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10

(10) Agenturet bør også kunne opstille ikke- (10) Agenturet bør også kunne opstille ikke-
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bindende retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører med 
at udbrede god praksis.

bindende retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører med 
at udbrede god praksis i forbindelse med 
gennemførelsen af den energipolitik, der er 
fastlagt i EU-lovgivningen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag minder om, at det er EU's lovgivende organer, der fastsætter de 
energipolitiske målsætninger, der danner grundlag for udarbejdelsen af retningslinjer for god 
praksis. 

Ændringsforslag 4
Betragtning 13

(13) Agenturet bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage de 
reguleringsmæssige funktioner effektivt og 
frem for alt uafhængigt. Regulerende 
myndigheders uafhængighed er ikke blot et 
centralt princip for god forvaltning, men 
også en grundlæggende forudsætning for 
tilliden til markedet. Til afspejling af 
forholdene på nationalt plan bør 
repræsentantskabet derfor handle uafhængigt 
af alle markedsinteresser og ikke søge eller 
modtage instrukser fra nogen regering eller 
anden offentlig eller privat enhed. 

(13) Agenturet bør have de fornødne 
beføjelser til at varetage de 
reguleringsmæssige funktioner effektivt og 
frem for alt uafhængigt. Regulerende 
myndigheders uafhængighed i forhold til 
transmissions-, distributions- og 
produktionsoperatører er ikke blot et 
centralt princip for god forvaltning, men 
også en grundlæggende forudsætning for 
tilliden til markedet. Til afspejling af 
forholdene på nationalt plan bør 
repræsentantskabet derfor handle uafhængigt 
af alle markedsinteresser og ikke søge eller 
modtage instrukser fra nogen regering eller 
anden offentlig eller privat enhed, samtidig 
med at det overholder EU-lovgivningen om 
energipolitik, miljøpolitik og politikkerne 
for det indre marked og konkurrence og 
over for EU's myndigheder gør rede for 
sine beslutninger og forslag.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at understrege agenturets uafhængighed i forhold til de 
operatører, den skal regulere, og demokratisk ansvarlighed i forhold til EU og dets 
lovgivende organer. 

Det præciserer endvidere agenturets demokratiske ansvar.

Ændringsforslag 5
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Betragtning 14

(14) På de områder, hvor agenturet har 
beslutningsbeføjelser, bør de berørte parter 
for at sikre hurtig sagsbehandling kunne 
appellere en beslutning til et klagenævn, 
som bør være en del af agenturet, men 
uafhængigt af både dets administrative og 
dets regulerende struktur.

(14) På de områder, hvor agenturet har 
beslutningsbeføjelser, bør de berørte parter 
indledningsvist for at sikre hurtig 
sagsbehandling kunne appellere en 
beslutning til et klagenævn, som bør være en 
del af agenturet, men uafhængigt af både 
dets administrative og dets regulerende 
struktur, uden at dette berører parternes ret 
til at anlægge sag ved EF-Domstolen.

Begrundelse

Præciserer parternes klagemuligheder over agenturets beslutninger.

Ændringsforslag 6
Betragtning 17

(17) Agenturet bør anvende de almindelige 
regler om aktindsigt i dokumenter beroende 
hos fællesskabsorganer. Bestyrelsen bør 
fastsætte de praktiske foranstaltninger med 
henblik på beskyttelse af forretningsmæssigt 
følsomme data og persondata. 

(17) Agenturet bør anvende de almindelige 
regler om aktindsigt i dokumenter beroende 
hos fællesskabsorganer, herunder navnlig 
Århuskonventionen. Bestyrelsen bør 
fastsætte de praktiske foranstaltninger med 
henblik på beskyttelse af forretningsmæssigt 
følsomme data og persondata. 

Begrundelse

Stadfæster Århuskonventionens bindende karakter (navnlig hvad angår gennemsigtighed i 
forbindelse med miljøkonsekvensvurderinger) i forhold til alle EU's institutioner, og dermed 
også agenturet.

Ændringsforslag 7
Artikel 4, litra c

(c) udtalelser og henstillinger rettet til 
Kommissionen

(c) udtalelser og henstillinger rettet til 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, til 
transmissions-, distributions- og 
produktionsoperatører og til forbrugerne 

Begrundelse

Udvider agenturets rådgivningsopgaver i forhold til institutionerne og civilsamfundet.
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Ændringsforslag 8
Artikel 4, litra d

(d) relevante individuelle beslutninger i 
specifikke sager, jf. artikel 7 og 8.

(d) relevante individuelle beslutninger i 
specifikke sager, jf. artikel 6, 7 og 8.

Begrundelse

I overensstemmelse med de udvidede beslutningsbeføjelser i artikel 6.

Ændringsforslag 9
Artikel 5

Agenturet kan på anmodning af 
Kommissionen eller på eget initiativ afgive 
udtalelse til Kommissionen om alle 
spørgsmål af relevans for formålet med dets 
oprettelse. 

Agenturet kan på anmodning af 
Parlamentet, Rådet eller Kommissionen 
eller på eget initiativ afgive udtalelse til 
disse institutioner om alle spørgsmål af 
relevans for formålet med dets oprettelse. 

Begrundelse

Udvider agenturets rådgivningsopgaver i forhold til EU's lovgivende institutioner.

Ændringsforslag 10
Artikel 6, stk. 4

4. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen, hvis det mener, 
at det udkast til årligt arbejdsprogram eller 
det udkast til 10-årig investeringsplan, det 
har fået forelagt i henhold til artikel 2d, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 og artikel 
2d, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1775/2005, 
kan være diskriminatorisk eller ikke sikrer 
en reel konkurrence og et velfungerende 
marked.

4. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen, hvis det mener, 
at det udkast til årligt arbejdsprogram eller 
det udkast til 10-årig investeringsplan, det 
har fået forelagt i henhold til artikel 2d, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 og artikel 
2d, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1775/2005, 
kan være diskriminatorisk eller ikke sikrer 
en reel konkurrence og et velfungerende 
marked, eller ikke er i overensstemmelse 
med den energipolitik, der er fastlagt i EU-
lovgivningen.

Begrundelse

Minder om lovgivningsrammen for agenturets arbejde.

Ændringsforslag 11



PA\705322DA.doc 9/13 PE400.565v01-00

DA

Artikel 6, stk. 5

5. Agenturet afgiver en behørigt begrundet 
udtalelse til Kommissionen i henhold til 
artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og artikel 2e, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005, hvis det mener, at en 
teknisk markedsregel kan være 
diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har undladt 
at implementere en teknisk markedsregel. 

5. Ved delegation af Kommissionens 
beføjelser og ifølge definitionerne i artikel 
2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og artikel 2e, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1775/2005, kan agenturet træffe 
opsættende beslutninger og foreslå 
Kommissionen at pålægge bøder, hvis det 
mener, at en teknisk markedsregel kan være 
diskriminatorisk, ikke sikrer en reel 
konkurrence og et velfungerende marked 
eller ikke er vedtaget inden for en rimelig 
frist, eller at 
transmissionssystemoperatørerne har undladt 
at implementere en teknisk markedsregel.

Begrundelse

Fastsætter retsgrundlaget og agenturets beføjelse til at træffe opsættende beslutninger med 
hensyn til konkurrenceretten og det indre marked.  Giver dog af mangel på retsgrundlag kun 
Kommissionen beføjelse til at pålægge sanktioner. 

Ændringsforslag 12
Artikel 7, stk. 2

2. Agenturet kan i overensstemmelse med sit 
arbejdsprogram eller på anmodning af 
Kommissionen vedtage ikke-bindende
retningslinjer for at bistå energimyndigheder 
og markedsaktører med at udbrede god 
praksis.

2. Agenturet kan i overensstemmelse med sit 
arbejdsprogram eller på anmodning af 
Kommissionen vedtage retningslinjer for at 
bistå energimyndigheder og markedsaktører 
med at udbrede god praksis. Disse 
retningslinjer kan være bindende i de 
tilfælde, hvor de er møntet på bekæmpelse 
af misbrug af dominerende stilling, 
producenters og distributionsselskabers 
adgang til nettene og ikke-
forskelsbehandling. De er ikke bindende, 
når de er møntet på at regulere balancen på 
energimarkederne ved en forøgelse af 
produktionen eller en ændring af 
produktionsteknikker, energibesparelser, 
begrænsning af drivhusgasser og 
forbedring af energieffektiviteten i EU, i 
overensstemmelser med den energipolitik, 
der er fastlagt i EU-lovgivningen.
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Begrundelse

Sondrer mellem agenturets beføjelser til at træffe bindende beslutninger på områder, hvor 
den primære fællesskabsret, den afledte ret og retspraksis ligger fast, og den ikke-bindende 
karakter af agenturets udtalelser om gennemførelsen af EU-politikker på områder, hvor der 
endnu ikke er opnået enighed.

Ændringsforslag 13
Artikel 7, stk. 4

4. Agenturet afgiver på anmodning af en 
national regulerende myndighed eller 
Kommissionen udtalelse om, hvorvidt en 
afgørelse truffet af en energimyndighed er i 
overensstemmelse med de i direktiv 
2003/54/EF, direktiv 2003/55/EF, 
forordning (EF) nr. 1228/2003 eller 
forordning (EF) nr. 1775/2005 omhandlede 
retningslinjer. 

4. Agenturet afgiver på anmodning af en 
national regulerende myndighed eller 
Kommissionen udtalelse om, hvorvidt en 
afgørelse truffet af en energimyndighed er i 
overensstemmelse med de i direktiv 
2003/54/EF, direktiv 2003/55/EF, 
forordning (EF) nr. 1228/2003 eller 
forordning (EF) nr. 1775/2005 omhandlede 
retningslinjer, samt med al EU-lovgivning 
vedrørende Fællesskabets energipolitik.

Begrundelse

Udvider agenturets demokratiske ansvar til at omfatte en eventuel udbygning af EU's regler 
på energiområdet.

Ændringsforslag 14
Artikel 9, stk. 1

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer.
Seks medlemmer udpeges af Kommissionen, 
seks af Rådet. Bestyrelsesmedlemmernes 
mandatperiode er fem år og kan fornyes én 
gang.

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer, 
hvoraf seks medlemmer udpeges blandt 
kandidater foreslået af Kommissionen og
seks blandt kandidater foreslået af Rådet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er 
fem år og kan fornyes én gang.

Begrundelse

Udvider antallet af kandidater til bestyrelsesposterne.

Ændringsforslag 15
Artikel 10, stk. 10

10. Bestyrelsen vedtager den i artikel 14, stk. 10. Bestyrelsen vedtager den i artikel 14, stk. 
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8, omhandlede årsrapport om agenturets 
virksomhed og planer og fremsender den 
senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Revisionsretten. Rapporten omfatter en af 
repræsentantskabet godkendt særlig afdeling 
om agenturets reguleringsvirksomhed det 
pågældende år.

8, omhandlede årsrapport om agenturets 
virksomhed og planer og fremsender den 
senest den 15. april til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Revisionsretten. Rapporten omfatter en af 
repræsentantskabet godkendt særlig afdeling 
om agenturets reguleringsvirksomhed det 
pågældende år. De fem institutioner 
meddeler eller undlader at meddele 
decharge for agenturets gennemførelse af 
EU's politikker inden for energi, det indre 
marked og konkurrence. Parlamentet 
udarbejder anbefalinger for 
arbejdsprogrammet i henhold til artikel 10, 
stk. 4.

Begrundelse

Giver yderligere detaljer vedrørende agenturets årsrapport og de andre EU-institutioners 
svar på denne og fremrykker fristen for rapporten, således at institutionernes anbefalinger 
kan indgå i det følgende års program.

Ændringsforslag 16
Artikel 13, stk. 2

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, kvalifikationer 
og erfaring fra en liste med mindst to 
ansøgere, som er indstillet af Kommissionen 
efter en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Før udnævnelsen 
kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, 
opfordres til at fremkomme med en udtalelse 
til Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne. 

2. Direktøren udnævnes af 
repræsentantskabet på grundlag af sine 
præstationer, kvalifikationer og erfaring fra 
en liste med mindst to ansøgere, som er 
indstillet af Kommissionen og to ansøgere, 
der er indstillet af Rådet, efter en 
indkaldelse af interessetilkendegivelser. Før 
udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen 
har valgt, opfordres til at fremkomme med 
en udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne. Parlamentet kan 
modsætte sig denne udnævnelse, hvis de 
afgivne svar ikke er i overensstemmelse 
med EU's retningslinjer.

Begrundelse

Fastsætter direktørens demokratiske ansvar nærmere.
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Ændringsforslag 17
Artikel 16, stk. 1

1. Alle fysiske og juridiske personer kan 
påklage en i artikel 7 og 8 omhandlet 
beslutning, som er rettet til den pågældende, 
eller en beslutning, som, selv om den 
formelt er rettet til en anden person, er af 
direkte og personlig interesse for den 
pågældende. 

1. Alle fysiske og juridiske personer kan 
påklage en i artikel 6, 7 og 8 omhandlet 
beslutning, som er rettet til den pågældende, 
eller en beslutning, som, selv om den 
formelt er rettet til en anden person, er af 
direkte og personlig interesse for den 
pågældende. 

Begrundelse

Medregner den i artikel 6 foreslåede udvidelse af agenturets beslutningsbeføjelser.

Ændringsforslag 18
Artikel 27, stk. 2

2. Bestyrelsen vedtager inden seks måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden 
nærmere bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
1049/2001.

2. Bestyrelsen vedtager inden seks måneder 
efter denne forordnings ikrafttræden 
nærmere bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
1049/2001 og Århuskonventionen.

Begrundelse

Stadfæster Århuskonventionens bindende karakter (navnlig hvad angår gennemsigtighed i 
forbindelse med miljøkonsekvensvurderinger) i forhold til alle EU's institutioner, og dermed 
også agenturet.

Ændringsforslag 19
Artikel 30, stk. 1

1. Kommissionen foretager en evaluering af 
agenturets aktiviteter. Denne evaluering 
omfatter agenturets resultater og 
arbejdsmetoder sammenholdt med dets mål, 
mandat og opgaver, således som de er 
defineret i denne forordning og i agenturets 
årlige arbejdsprogrammer. 

1. Kommissionen foretager en evaluering af 
agenturets aktiviteter. Denne evaluering 
omfatter agenturets resultater og 
arbejdsmetoder sammenholdt med dets mål, 
mandat og opgaver, således som de er 
defineret i denne forordning og i agenturets 
årlige arbejdsprogrammer. Evalueringen 
bygger på en bred høring af de parter, der 
er berørt af politikkerne for energi, 
konkurrence og det indre marked, dvs. de 
forskellige transmissions-, distributions- og 
produktionsoperatører, faglige 
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sammenslutninger, 
forbrugerorganisationer og 
miljøorganisationer. Høringen foregår via 
Kommissionens hjemmeside. Rapporten 
fremsendes til Parlamentet og Rådet inden 
den dato, der er anført i artikel 10, stk. 10.

Begrundelse

Præciserer evalueringsmetoden og dens anvendelse i forbindelse med evalueringen af 
agenturets programmer.
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