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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag om inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter kommer lägligt. Förslaget är en logisk följd av de senaste årens 
utveckling av den europeiska energipolitiken.

Ursprungligen var det i huvudsak företag, i allmänhet offentliga företag, som tillhandahöll 
allmänna energi- och gastjänster i de 27 EU-länderna, och dessa företag hade praktiskt taget 
en nationell eller regional monopolställning. Sedan länge hade dock dessa enheter börjat sälja 
energi till varandra. Därför var det nödvändigt att fastställa regler för sund konkurrens mellan 
dessa enheter och de nya enheter som kunde etablera sig på marknaden. Det synsätt som så 
småningom blev dominerande innebär att man skiljer mellan dels näten för överföring av 
energi (el och gas) och dels alla de företag som producerar och distribuerar energi. Genom ett 
sådant särskiljande bör man kunna säkra att överföringssystemet inte påverkas av 
producenterna. Metoderna för sådant särskiljande (med eller uppdelning av ägandet) 
behandlas inte i denna förordning. Kommissionen klargör också att detta särskiljande måste 
genomföras oavsett om det handlar om offentligt eller privat ägande eller om det berör 
överförings-, produktions- eller distributionsföretag.

Resultatet av denna utveckling blir att man omvandlar systemet med nationella överföringsnät 
i EU till naturliga monopol, precis som systemet med vägar, hamnar och flygplatser, mellan 
vilka lastbilar, fartyg och flygplan som tillhör tusentals konkurrerande företag rör sig. 
Kommissionen går så långt att den anger att en del av lagringskapaciteten för gas måste 
integreras i den europeiska kollektiva nyttighet som överföringssystemet utgör. 

Följaktligen finns det tre problem:

– Att garantera fritt tillträde till överföringssystemet för både stora och små producenter (från 
ägare av ett vindkraftverk till ägare av flera kärnkraftsverk), med full insyn och utan 
diskriminering på grund av storlek eller nationalitet.

– Att reglera energimarknaden utifrån EU:s energipolitik (som innefattar politik för social och 
regional integration samt skydd av miljön, särskilt klimatet).

– Att genomföra den fysiska sammankopplingen och harmoniseringen av tekniska föreskrifter 
mellan näten på EU-nivå samt öppna upp näten för tredjeländer, som levererar exempelvis gas 
(Ryssland) eller överför el (Schweiz).

Denna nödvändiga sammankoppling och harmonisering gör det motiverat att inrätta en enhet 
för samordning av tillsynsmyndigheter (byrån).

Systemet med nationella sammankopplade överföringsnät och tillsynsmyndigheter som 
samordnas av byrån skulle utgöra en verklig allmän energitjänst, som bygger på 
EU-samarbete. 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Två punkter behöver dock förtydligas.
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Den första punkten: byråns befogenheter. 

Kommissionen förkastar med rätta tanken att fördragen skulle ändras enbart i syfte att ge 
byrån tvingande befogenheter. Kommissionen konstaterar även att den varken har de tekniska 
eller personalmässiga resurser som krävs för denna uppgift. Den föreslår därför en i huvudsak 
rådgivande byrå som skulle överlåta beslut och eventuella påföljder åt kommissionen.

Föredraganden anser att det finns en tillräcklig rättslig grund för att utvidga byråns 
befogenheter när det gäller den inre marknaden och kamp mot missbruk av dominerande 
ställning, samtidigt som befogenheten att ålägga böter överlåts åt kommissionen. Under 
nuvarande omständigheter kan däremot övervakningen av att tillsynsmyndigheternas åtgärder 
är förenliga med EU:s energipolitik endast bli föremål för icke-tvingande yttranden.

Den andra punkten: byråns ansvar. 

Byråns trovärdighet i förhållande till marknaden kräver i sig totalt oberoende i förhållande till 
de aktörer vars uppträdande byrån ska reglera, vare sig dessa är nätförvaltare eller producenter 
eller distributörer av energi. En byrå som beviljats sådana beslutsbefogenheter gentemot 
privata eller offentliga aktörer bör ha en legitimitet som vilar på ett demokratiskt ansvar.

Föredraganden, som föreslår att byråns kapacitet att vidta direkta åtgärder ska stärkas (utan att 
gå via medling av Europeiska kommissionen), har därför försökt att balansera dessa utökade 
befogenheter med ett ökat demokratiskt ansvar gentemot parlamentet och rådet. Byrån måste 
inte bara följa fördragen och sekundärrätten utan även ta hänsyn till beslut och yttranden från 
de lagstiftande EU-organ som gett byrån dess befogenheter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6

(6) Byrån bör se till att de tillsynsfunktioner 
som på nationell nivå utförs av nationella 
tillsynsmyndigheter enligt 
direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG
samordnas ordentligt och vid behov 
kompletteras på gemenskapsnivå. I detta 
syfte måste byråns oberoende, tekniska och 
tillsynsrelaterade kapacitet, öppenhet och 

(6) Byrån bör se till att de tillsynsfunktioner 
som på nationell nivå utförs av nationella 
tillsynsmyndigheter enligt 
direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG 
samordnas ordentligt och vid behov 
kompletteras på gemenskapsnivå. I detta 
syfte måste byråns oberoende i förhållande 
till operatörer för överföring, distribution 
eller produktion av energi (offentliga eller 
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effektivitet garanteras. privata) garanteras, liksom att byråns 
åtgärder är förenliga med 
gemenskapslagstiftningen. Dessutom måste 
byråns tekniska och tillsynsrelaterade 
kapacitet, öppenhet och effektivitet 
garanteras.

Motivering

Ändringen syftar till att klargöra byråns oberoende: oberoende i förhållande till de 
operatörer den ska medla mellan, samt demokratiskt ansvar när det gäller lagstiftning från 
EU och dess lagstiftningsorgan.

Ändringsförslag 2
Skäl 9

(9) Eftersom byrån har överblick över de 
nationella tillsynsmyndigheterna bör den 
kunna ge kommissionen råd när det gäller 
frågor om marknadsreglering. Den bör också 
informera kommissionen när den anser att 
samarbetet mellan systemansvariga för 
överföringssystem inte ger de nödvändiga 
resultaten eller när en nationell 
tillsynsmyndighet vars beslut strider mot 
riktlinjer inte vill rätta sig efter byråns 
yttrande.

(9) Eftersom byrån har överblick över de 
nationella tillsynsmyndigheterna bör den 
kunna ge parlamentet, rådet och 
kommissionen råd när det gäller frågor om 
marknadsreglering. Den bör också informera 
kommissionen när den anser att samarbetet 
mellan systemansvariga för 
överföringssystem inte ger de nödvändiga 
resultaten eller när en nationell 
tillsynsmyndighet vars beslut strider mot 
riktlinjer inte vill rätta sig efter byråns 
yttrande.

Motivering

Ändringen syftar till att utvidga byråns rådgivande roll i förhållande till EU:s lagstiftande 
organ. Däremot har byrån ingen rapporteringsskyldighet gentemot det verkställande organet 
(kommissionen).

Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10) Byrån bör även kunna utfärda icke-
bindande riktlinjer, som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att 
utbyta bästa praxis.

(10) Byrån bör även kunna utfärda icke-
bindande riktlinjer, som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att 
utbyta bästa praxis vid tillämpningen av den 
energipolitik som fastställs i 
gemenskapslagstiftningen.
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Motivering

Ändringen syftar till att erinra om att det är EU:s lagstiftande organ som fastställer de 
energipolitiska mål som ligger till grund för bästa praxis.

Ändringsförslag 4
Skäl 13

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter 
att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt 
och framför allt oberoende sätt. 
Tillsynsmyndigheternas oberoende utgör 
inte bara en huvudprincip för god 
samhällsstyrning utan också ett fundamentalt 
villkor för att säkra marknadens förtroende. 
Byrån bör således avspegla situationen på 
nationell nivå och agera oberoende av alla 
marknadsintressen och varken söka eller ta 
emot instruktioner från någon regering eller 
något annat offentligt eller privat organ.

(13) Byrån bör få nödvändiga befogenheter 
att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt 
och framför allt oberoende sätt. 
Tillsynsmyndigheternas oberoende i 
förhållande till operatörer för överföring, 
distribution och produktion av energi utgör 
inte bara en huvudprincip för god 
samhällsstyrning utan också ett fundamentalt 
villkor för att säkra marknadens förtroende. 
Byrån bör således avspegla situationen på 
nationell nivå och agera oberoende av alla 
marknadsintressen och varken söka eller ta 
emot instruktioner från någon regering eller 
något annat offentligt eller privat organ, och 
den ska följa gemenskapslagstiftningen i 
fråga om energi-, miljö-, 
inremarknads- och konkurrenspolitiken 
samt informera EU:s myndigheter om sina 
beslut och förslag.

Motivering

Ändringen syftar till att klargöra byråns oberoende: oberoende i förhållande till de 
operatörer den ska medla mellan, samt demokratiskt ansvar när det gäller lagstiftning från 
EU och dess lagstiftningsorgan.

Klargöra byråns demokratiska ansvar.

Ändringsförslag 5
Skäl 14

(14) I de fall byrån har behörighet att fatta 
beslut bör berörda parter av 
processekonomiska skäl ha rätt att överklaga 
till en överklagandenämnd, som bör utgöra 
en del av byrån men vara oberoende av dess 
administrativa och beslutsrelaterade struktur.

(14) I de fall byrån har behörighet att fatta 
beslut bör berörda parter av 
processekonomiska skäl ha rätt att först 
överklaga till en överklagandenämnd, som 
bör utgöra en del av byrån men vara 
oberoende av dess administrativa och 
beslutsrelaterade struktur, utan att det 
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påverkar parternas rätt att överklaga till 
EG-domstolen.

Motivering

Klargöra parternas rätt att överklaga byråns beslut.

Ändringsförslag 6
Skäl 17

(17) Byrån bör tillämpa de allmänna 
reglerna om allmänhetens tillgång till 
handlingar som finns hos gemenskapens 
organ. Styrelsen bör vidta praktiska åtgärder 
för att skydda kommersiellt känsliga 
uppgifter och personuppgifter.

(17) Byrån bör tillämpa de allmänna 
reglerna om allmänhetens tillgång till 
handlingar som finns hos gemenskapens 
organ, särskilt Århuskonventionen. 
Styrelsen bör vidta praktiska åtgärder för att 
skydda kommersiellt känsliga uppgifter och 
personuppgifter.

Motivering

Bekräfta Århuskonventionens tvingande karaktär (särskilt när det gäller insyn vid 
miljökonsekvensbedömningar) för alla EU-institutioner och därmed också byrån.

Ändringsförslag 7
Artikel 4, led (c)

(c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen,

(c) avge yttranden och rekommendationer 
till parlamentet, rådet, kommissionen, 
operatörer för överföring, distribution och 
produktion av energi samt konsumenter,

Motivering

Utvidga byråns rådgivande roll till att omfatta det civila samhällets institutioner.

Ändringsförslag 8
Artikel 4, led (d)

(d) fatta enskilda beslut i specifika fall enligt 
artiklarna 7 och 8.

(d) fatta enskilda beslut i specifika fall enligt 
artiklarna 6, 7 och 8.

Motivering

Hänger samman med den utvidgning av beslutsbefogenheten som fastställs i artikel 6.
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Ändringsförslag 9
Artikel 5

Byrån får på begäran av kommissionen eller 
på eget initiativ avge yttranden till 
kommissionen i alla frågor som har 
anknytning till det syfte för vilket den 
inrättats.

Byrån får på begäran av parlamentet, rådet 
eller kommissionen eller på eget initiativ 
avge yttranden till dessa institutioner i alla 
frågor som har anknytning till det syfte för 
vilket den inrättats.

Motivering

Utvidga byråns rådgivande roll till att omfatta EU:s lagstiftande organ.

Ändringsförslag 10
Artikel 6, punkt 4

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen om den anser att det utkast 
till årlig verksamhetsplan eller förslag till 
10-årig investeringsplan som lagts fram för 
den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i förordning 
(EG) nr 1775/2005 inte säkrar 
icke-diskriminering, genuin konkurrens och 
en väl fungerande marknad.

4. Byrån ska avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen om den anser att det utkast 
till årlig verksamhetsplan eller förslag till 
10-årig investeringsplan som lagts fram för 
den enligt artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2d.2 i förordning 
(EG) nr 1775/2005 inte säkrar 
icke-diskriminering, genuin konkurrens och 
en väl fungerande marknad, eller 
överensstämmelse med den energipolitik 
som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Motivering

Erinra om den rättsliga ramen för byråns åtgärder.

Ändringsförslag 11
Artikel 6, punkt 5

5. Byrån ska, i enlighet med artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1775/2005, 
avge ett motiverat yttrande till 
kommissionen, om den anser att en teknisk 
föreskrift eller marknadsföreskrift inte säkrar 
icke-diskriminering, genuin konkurrens och 
en väl fungerande marknad, att en teknisk 
föreskrift eller marknadsföreskrift inte har 

5. Genom delegering av kommissionens 
befogenheter och i enlighet med de 
definitioner som anges i artikel 2e.2 i 
förordning (EG) nr 1228/2003 och 
artikel 2e.2 i förordning (EG) nr 1775/2005
får byrån fatta upphävande beslut och 
föreslå kommissionen att den ska ålägga 
böter om den anser att en teknisk föreskrift 
eller marknadsföreskrift inte säkrar icke-
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antagits inom rimlig tid eller att 
systemansvariga för överföringssystem inte 
genomför en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift.

diskriminering, genuin konkurrens och en 
väl fungerande marknad, att en teknisk 
föreskrift eller marknadsföreskrift inte har 
antagits inom rimlig tid eller att 
systemansvariga för överföringssystem inte 
genomför en teknisk föreskrift eller 
marknadsföreskrift.

Motivering

Fastställa byråns rättsliga grund och rätt att fatta upphävande beslut när det gäller 
konkurrens- och inremarknadslagstiftningen. Befogenheten att ålägga påföljder reserveras 
däremot för kommissionen, i avsaknad av tydlig rättslig grund.

Ändringsförslag 12
Artikel 7, punkt 2

2. Byrån får i enlighet med sin 
verksamhetsplan eller på begäran av 
kommissionen anta icke-bindande riktlinjer 
som hjälper tillsynsmyndigheter och 
marknadsaktörer att utbyta bästa praxis.

2. Byrån får i enlighet med sin 
verksamhetsplan eller på begäran av 
kommissionen anta riktlinjer som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att 
utbyta bästa praxis. Riktlinjerna får vara 
bindande när de avser missbruk av 
dominerande ställning, producenters och 
distributörers tillträde till nät samt 
icke-diskriminering. Riktlinjerna är 
icke-bindande när de avser balans på 
energimarknaderna genom förstärkning 
eller ändring av produktionsmetoder, 
hushållning med energi och växthusgaser 
och förbättring av EU:s energieffektivitet, i 
enlighet med gemenskapslagstiftningens 
energipolitik. 

Motivering

Särskilja den tvingande karaktären hos byråns beslut inom områden där gemenskapens 
primärrätt, sekundärrätt och rättspraxis redan är mycket tydliga, och den icke-tvingande 
karaktären hos byråns yttranden om EU-politikens tillämpning inom områden där det 
fortfarande är omtvistat vilken politik som är bäst.

Ändringsförslag 13
Artikel 7, punkt 4

4. På begäran av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen ska byrån avge ett yttrande 

4. På begäran av en tillsynsmyndighet eller 
kommissionen ska byrån avge ett yttrande 
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om huruvida ett beslut som fattats av en 
tillsynsmyndighet överensstämmer med de 
riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, 
direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) 
nr 1228/2003 eller förordning (EG) 
nr 1775/2005.

om huruvida ett beslut som fattats av en 
tillsynsmyndighet överensstämmer med de 
riktlinjer som avses i direktiv 2003/54/EG, 
direktiv 2003/55/EG, förordning (EG) 
nr 1228/2003 eller förordning (EG) 
nr 1775/2005 samt annan 
gemenskapslagstiftning där 
EU:s energipolitik regleras.

Motivering

Utvidga byråns demokratiska ansvar för att ta hänsyn till eventuella kompletteringar av 
EU:s energilagstiftning.

Ändringsförslag 14
Artikel 9, punkt 1

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter. Sex 
av dessa ska utses av kommissionen och 
sex av rådet. Mandatperioden ska vara fem 
år och kunna förlängas en gång.

1. Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter, 
varav sex ska vara kandidater som 
föreslagits av kommissionen och sex ska 
vara kandidater som föreslagits av rådet. 
Mandatperioden ska vara fem år och kunna 
förlängas en gång.

Motivering

Bredda kandidaturerna till styrelsen.

Ändringsförslag 15
Artikel 10, punkt 10

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om 
byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och 
senast den 15 juni överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten. Årsrapporten 
ska innehålla ett oberoende avsnitt, godkänt 
av tillsynsnämnden, om byråns 
tillsynsverksamhet under det aktuella året.

10. Styrelsen ska anta en årsrapport om 
byråns verksamhet enligt artikel 14.8 och 
senast den 15 april överlämna den till 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och revisionsrätten. Årsrapporten 
ska innehålla ett oberoende avsnitt, godkänt 
av tillsynsnämnden, om byråns 
tillsynsverksamhet under det aktuella året.
De fem institutionerna ska bevilja, eller 
inte bevilja, byrån ansvarsfrihet för 
genomförandet av EU:s energi-, 
inremarknads- och konkurrenspolitik. 
Parlamentet ska utfärda 
rekommendationer för den 
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verksamhetsplan som avses i artikel 10.4.

Motivering

Klargöra EU-institutionernas respons på byråns årsrapport och tidigarelägga datumet för 
årsrapporten för att göra det möjligt för byrån att beakta denna respons inför följande års 
verksamhetsplan.

Ändringsförslag 16
Artikel 13, punkt 2

2. Styrelsen ska utse en direktör på grundval 
av meriter, kompetens och erfarenhet från en 
förteckning över minst två kandidater som 
föreslagits av kommissionen och efter en 
inbjudan till intresseanmälan. Den kandidat 
som styrelsen väljer kan före utnämningen 
ombes att göra ett uttalande inför behörigt 
utskott i Europaparlamentet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

2. Tillsynsnämnden ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet från en förteckning över minst två 
kandidater som föreslagits av kommissionen 
och två kandidater som föreslagits av 
styrelsen och efter en inbjudan till 
intresseanmälan. Den kandidat som styrelsen 
väljer kan före utnämningen ombes att göra 
ett uttalande inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor från 
utskottsledamöterna. Parlamentet får 
invända mot nomineringen om de svar som 
ges inte tycks vara förenliga med
EU:s riktlinjer.

Motivering

Klargöra direktörens demokratiska ansvar.

Ändringsförslag 17
Artikel 16, punkt 1

1. Varje fysisk eller juridisk person får 
överklaga ett beslut enligt artiklarna 7 och 8
som riktar sig till den personen, eller ett 
beslut som trots att det riktar sig till en 
annan person direkt och personligen berör 
den personen.

1. Varje fysisk eller juridisk person får 
överklaga ett beslut enligt artiklarna 6, 7 
och 8 som riktar sig till den personen, eller 
ett beslut som trots att det riktar sig till en 
annan person direkt och personligen berör 
den personen.

Motivering

Beakta den utvidgning av byråns beslutsbefogenheter som föreslås i artikel 6.
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Ändringsförslag 18
Artikel 27, punkt 2

2. Inom sex månader från dagen för 
ikraftträdandet av den här förordningen ska 
styrelsen anta bestämmelser för tillämpning 
av förordning (EG) nr 1049/2001.

2. Inom sex månader från dagen för 
ikraftträdandet av den här förordningen ska 
styrelsen anta bestämmelser för tillämpning 
av förordning (EG) nr 1049/2001 och 
Århuskonventionen.

Motivering

Bekräfta Århuskonventionens tvingande karaktär (särskilt när det gäller insyn vid 
miljökonsekvensbedömningar) för alla EU institutioner och därmed också byrån.

Ändringsförslag 19
Artikel 30, punkt 1

1. Kommissionen ska utvärdera byråns 
verksamhet. Detta innefattar de resultat som 
byrån har uppnått och dess arbetsmetoder, 
mot bakgrund av dess mål, uppdrag och 
uppgifter enligt denna förordning och i dess 
årliga verksamhetsplaner.

1. Kommissionen ska utvärdera byråns 
verksamhet. Detta innefattar de resultat som 
byrån har uppnått och dess arbetsmetoder, 
mot bakgrund av dess mål, uppdrag och 
uppgifter enligt denna förordning och i dess 
årliga verksamhetsplaner. Denna 
utvärdering bygger på ett omfattande 
samråd via kommissionens webbplats med 
de parter som berörs av energi-, 
konkurrens- och inremarknadspolitiken, 
framför allt olika operatörer för överföring, 
distribution och produktion av energi samt 
bransch-, konsument- och 
miljöorganisationer. Rapporten ska lämnas 
till parlamentet och rådet senast det datum 
som anges i artikel 10.10.

Motivering

Klargöra utvärderingsmetoden och dess användbarhet vid utarbetandet av byråns 
verksamhetsplaner.
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