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KORT BEGRUNDELSE

Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse støtter Kommissionens forslag til 
forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder. Dette 
agentur bør spille en vigtig rolle i udviklingen og gennemførelsen af den tredje energipakke.  

Dette agentur bør være fuldstændigt uafhængigt og fuldstændigt autonom rent administrativt 
og finansielt, hvis det skal tjene som en vigtig aktør i forbindelse med forsvaret af 
forbrugernes og markedsaktørernes rettigheder.   Det bør kunne høre markedsdeltagerne på et 
tidligt stadium og have beføjelser til at samordne og verificere investeringer og håndtere 
overvågningen af markedet og være i stand til at forelægge oplysninger om 
markedsforvridninger.

Agenturets aktiviteter bør omfatte proceduren med iværksættelse, overvågning og 
godkendelse af forslagene fra de europæiske netværk af transmissionssystemoperatører 
(ENTSO), som vil muliggøre en mere reguleret udvikling af det indre energimarked og 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre, at der opnås en høj grad af forbrugerbeskyttelse.

Agenturet skal spille en vigtig rolle med hensyn til iværksættelse, udvikling, validering, 
gennemførelse og håndhævelse af tekniske markedsregler for 
transmissionssystemoperatørerne (TSO).   Endvidere bør det inddrages i fastlæggelsen af 
anvendelsesområdet for og indholdet af de europæiske regler. Agenturet bør tildeles 
beslutningsbeføjelser, således at det kan dele ansvaret med TSO i forbindelse med 

fastlæggelsen af regler.»»Agenturet bør sammen med Kommissionen træffe afgørelse om 
eventuelt at undtage ny grænseoverskridende infrastruktur fra kravene om adskillelse.

««Europa-Parlamentet bør være i stand til at undersøge agenturets indsats og 
funktionsmåde.
Europa-Parlamentet bør godkende udvælgelsen af direktøren og fornyelsen af hans mandat 
eller hans afskedigelse. Agenturets direktør, bestyrelsen og repræsentantskabet bør være 
ansvarlig over for Europa-Parlamentet. De bør efter anmodning være til stede i Europa-
Parlamentet.

Bestyrelsen bør være eneansvarlig for den daglige ledelse og for regnskabsanliggender.
Antallet af medlemmer af bestyrelsen bør mindskes, eftersom et antal på tolv medlemmer 
ikke er berettiget sammenlignet med repræsentantskabet og hele agenturets personale.
Bestyrelsen bør kun sammensættes af medlemmer, der udpeges af Kommissionen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Agenturet bør hele tiden overvåge 
markedet med hensyn til 
markedsforvridninger og give 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
de nationale myndigheder oplysninger 
herom.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør ikke kun være i stand til at forelægge oplysninger, men også overvåge og 
varsko de europæiske institutioner og nationale myndigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
Agenturets beføjelser skal styrkes for at gøre det til en vigtig aktør i forbindelse med forsvaret 
af forbrugernes og markedsaktørernes rettigheder.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet bør have et fagligt højt 
kvalificeret personale. Det bør især drage 
fordel af kompetencen og erfaringerne 
hos udstationeret personale fra de nationale 
energimyndigheder, Kommissionen og 
medlemsstaterne. Vedtægten for 
tjenestemænd i De Europæiske 
Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for 
de øvrige ansatte i Fællesskaberne samt de 
regler, som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner har vedtaget i fællesskab med 
henblik på anvendelsen af denne vedtægt 
og disse ansættelsesvilkår, bør gælde for 
agenturets personale. Bestyrelsen bør 
vedtage de nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger i samråd 
med Kommissionen.

Agenturet bør have et fagligt højt 
kvalificeret personale, idet der 
undtagelsesvis ansættes udstationeret 
personale fra de nationale 
energimyndigheder. Vedtægten for 
tjenestemænd i De Europæiske 
Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for 
de øvrige ansatte i Fællesskaberne samt de 
regler, som De Europæiske Fællesskabers 
institutioner har vedtaget i fællesskab med 
henblik på anvendelsen af denne vedtægt 
og disse ansættelsesvilkår, bør gælde for 
agenturets personale. Bestyrelsen bør 
vedtage de nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger i samråd 
med Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Overdreven ansættelse af udstationeret personale fra de nationale energimyndigheder  ville 
mindske agenturets uafhængighed, og der bør kun gøres brug af denne mulighed i særlige 
tilfælde.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandes deltagelse i agenturets 
arbejde bør være mulig i henhold til 
passende aftaler, der indgås med 
Fællesskabet.

Samarbejde med tredjelandes 
energimyndigheder bør være muligt i 
henhold til passende aftaler, der indgås 
med Fællesskabet.

Or. en



PE402.532v02-00 6/17 PA\709858DA.doc

DA

Begrundelse

Det bør gøres klart, at tredjelandes deltagelse er begrænset til samarbejdsprojekter med 
andre energimyndigheder (ikke kun en andet udenlandsk instans) og under ingen 
omstændigheder på en måde, som direkte berører agenturets arbejde.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a.) Agenturet vil være fuldt ansvarlig 
over for Europa-Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør kunne foretage en nøje undersøgelse af agenturets indsats og 
funktionsmåde.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udtalelser rettet til 
transmissionssystemoperatører

(a) udtalelser og henstillinger rettet til 
transmissionssystemoperatører

Or. en

Begrundelse

Agenturets beslutningsbeføjelser bør udvides, således at det deler ansvaret med TSO ved 
fastlæggelsen af regler.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udtalelser rettet til energimyndigheder (b) udtalelser og henstillinger rettet til 
energimyndigheder

Or. en

Begrundelse

Agenturets beslutningsbeføjelser bør udvides, således at det deler ansvaret med TSO ved 
fastlæggelsen af regler.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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

Or. en

Begrundelse

Er en følge af ændringsforslag 5 og 6.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 

3. 3. Agenturet godkender de forskellige 
regler, herunder den 10-årige 
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transmissionssystemoperatører for 
elektricitet i henhold til artikel 2d, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1228/2003 og til det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas i 
henhold til artikel 2d, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 vedrørende tekniske 
markedsregler, udkastet til årligt 
arbejdsprogram og udkastet til 10-årig 
investeringsplan. 4.

investeringsplan, for at sikre ikke-
forskelsbehandling, effektiv konkurrence 
og en effektiv og sikker funktionsmåde for 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at agenturet har fuldstændige beføjelser til samordning og godkendelse af 
forslagene fra de europæiske netværk for TSO.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Agenturet rådgiver på eget initiativ 
eller efter anmodning fra Kommissionen 
denne ved udarbejdelsen af strategiske 
retningslinjer for de europæiske netværk 
for TSO med hensyn til udarbejdelsen af 
regler (herunder tekniske regler, fælles 
redskaber til driften af nettet og fælles 
forskningsplaner, en ti-årig 
investeringsplan hvert andet år, herunder 
en prognose for produktionens 
tilstrækkelighed, et årligt arbejdsprogram) 
som fastlagt i artikel 2c, stk. 1, litra a og c, 
i forordning (EF) nr. 1228/2003 og i 
artikel 2c, stk. 1, litra a og c, i forordning 
(EF) nr. 1775/2005, herunder om 
nødvendigt vedtagelse af obligatoriske 
retningslinjer.    Agenturet rådgiver på 
eget initiativ eller efter anmodning fra 
Kommissionen denne ved udarbejdelsen 
af markedsregler, herunder vedtagelsen af 
obligatoriske retningslinjer.
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Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for og rækkevidden af de foreslåede regler - hvad enten de finder 
anvendelse på alle transmissionsinfrastrukturer eller samspil mellem eksisterende nationale 
transmissionsnet - bør defineres på forhånd. For det første bør agenturet rådgive 
Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ om det nøjagtige anvendelsesområde 
for og omfanget af en regel på de områder, der er præciseret i artikel 2c, stk. 3, i 
forordningen om elektricitet og gas. På samme måde er det nødvendigt, at de høje 
målsætninger og anvendelsesområdet for den ti-årige investeringsplan defineres på forhånd.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Agenturet gennemfører i stor 
udstrækning og på et tidligt tidspunkt en 
høring af markedsdeltagere, forbrugere 
og slutbrugere, især med hensyn til dets 
opgaver i forhold til TSO.

Or. en

Begrundelse

De offentlige høringer på EU-plan gennemføres på indeværende tidspunkt af Gruppen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG). Derfor bør agenturet 
overtage denne opgave, da det allerede råder over veletablerede regler og erfaringer med 
gennemførelsen af offentlige høringer. Endvidere er agenturet i modsætning til de europæiske 
netværk for TSO det organ, som er oprettet til at handle i alle markedsaktørernes interesse.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af tolv medlemmer.
Seks medlemmer udpeges af 
Kommissionen, og seks af Rådet.

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

er fem år og kan fornyes én gang.
Bestyrelsen skal godkendes ved en 
afstemning i Europa-Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør kunne foretage en nøje undersøgelse af agenturets indsats og 
funktionsmåde. Derfor skal agenturet være fuldt ud ansvarligt over for Parlamentet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Agenturets direktør 
deltager i drøftelserne, medmindre 
bestyrelsen beslutter andet. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst to gange 
om året. Bestyrelsen mødes desuden på 
initiativ af formanden eller på anmodning 
af Kommissionen eller af mindst en 
tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen kan indbyde personer med 
potentielt relevante synspunkter til at 
overvære bestyrelsesmøderne som 
observatør. Bestyrelsesmedlemmerne kan, 
såfremt forretningsordenen tillader det, 
bistås af rådgivere og eksperter.
Bestyrelsens sekretariatsfunktioner 
varetages af agenturet.

3. Bestyrelsens formand indkalder til 
bestyrelsesmøder. Agenturets direktør 
deltager i drøftelserne, medmindre 
bestyrelsen beslutter andet. Der afholdes 
ordinære bestyrelsesmøder mindst fire
gange om året. Bestyrelsen mødes desuden 
på initiativ af formanden eller på 
anmodning af Kommissionen eller af 
mindst en tredjedel af 
bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan 
indbyde personer med potentielt relevante 
synspunkter til at overvære 
bestyrelsesmøderne som observatør.
Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt 
forretningsordenen tillader det, bistås af 
rådgivere og eksperter. Bestyrelsens 
sekretariatsfunktioner varetages af 
agenturet.

Or. en

Begrundelse
Fire møder om året ville sikre et bedre overblik over de politikområder, som agenturet 
forvalter, og en mere regelmæssig ajourføring af dets arbejde.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et flertal på to tredjedele af de 
tilstedeværende medlemmer.

4. Bestyrelsen vedtager sine beslutninger 
med et absolut flertal af de tilstedeværende 
medlemmer.

Or. en

Begrundelse

Da antallet af medlemmer i bestyrelsen bør mindskes til seks (æf. 16), skal 
afstemningsreglerne klarlægges.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestyrelsen kan afskediges efter 
forslag fra Kommissionen og efter 
afgørelse i Europa-Parlamentet.
Parlamentet træffer afgørelse med absolut 
flertal.

Or. en

Begrundelse

Er en følge af æf. 12.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Bestyrelsen er eneansvarlig for den 



PE402.532v02-00 12/17 PA\709858DA.doc

DA

daglige ledelse og for 
regnskabsanliggender.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af opgaver mellem bestyrelsen og repræsentantskabet bør fastlægges mere 
præcist, og bestyrelsen bør kun have tildelt forvaltningsopgaver for virkelig at give agenturet 
de nødvendige beføjelser til at udføre reguleringsfunktionerne på effektiv og uafhængig måde.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Europa-Parlamentet kan opfordre 
ethvert medlem (eller medlemmer) af 
bestyrelsen til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør kunne foretage en nøje undersøgelse af agenturets indsats og 
funktionsmåde.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant og en suppleant per 
medlemsstat for de i artikel 22a i direktiv 
2003/54/EF og artikel 24a i direktiv 
2003/55/EF nævnte regulerende 
myndigheder og en repræsentant for 

1. Repræsentantskabet består af en 
repræsentant per medlemsstat for de i 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EF og artikel 
24a i direktiv 2003/55/EF nævnte 
regulerende myndigheder og to 
repræsentanter for Kommissionen uden 
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Kommissionen uden stemmeret. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

stemmeret med rådgivende funktioner. De 
nationale energimyndigheder udpeger en 
suppleant per medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Er en følge af æf. 17.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Europa-Parlamentet kan opfordre 
ethvert medlem eller medlemmer af 
repræsentantskabet til at fremkomme med 
en udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmer.

Or. en

Begrundelse

Er en følge af æf. 16.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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 
vil den ansøger, bestyrelsen har valgt, blive 
opfordret til at fremkomme med en 
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udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne. Kandidaten skal 
godkendes ved en afstemning i Europa-
Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Er en følge af æf. 17.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge direktørens embedsperiode. Inden 
for en måned inden forlængelsen af 
embedsperioden kan direktøren opfordres
til at fremkomme med en udtalelse til 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge direktørens embedsperiode. Inden 
for en måned inden forlængelsen af 
embedsperioden opfordres direktøren til at 
fremkomme med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne. Forlængelsen af 
direktørens embedsperiode skal 
godkendes ved en afstemning i Europa-
Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Er en følge af æf. 17.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet.
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne.

7. Direktøren kan kun afskediges efter 
beslutning truffet af bestyrelsen efter 
samråd med repræsentantskabet.
Bestyrelsen træffer en sådan beslutning 
med et flertal på tre fjerdedele af 
medlemmerne. Direktøren kan også 
afskediges af Europa-Parlamentet efter 
høring af repræsentantskabet.
Parlamentet træffer afgørelse med absolut 
flertal.

Or. en

Begrundelse

Er en følge af æf. 17.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Europa-Parlamentet kan opfordre 
direktøren til at fremkomme med en 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Er en følge af æf. 17.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Europa-Parlamentet kan opfordre 
ethvert medlem (eller medlemmer) af 
klagenævnet til at fremkomme med en 
udtalelse for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Er en følge af æf. 17.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, 
der gør det muligt at ansætte nationale 
eksperter, som medlemsstaterne udsender 
til agenturet.

4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde 
vedtage bestemmelser, der gør det muligt 
at ansætte nationale eksperter, som 
medlemsstaterne udsender til agenturet.

Or. en

Begrundelse

Overdreven ansættelse af udstationeret personale fra de nationale myndigheder ville mindske 
agenturets uafhængighed, og denne mulighed bør kun anvendes i særlige tilfælde.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28. Agenturet er åbent for deltagelse af
lande, som ikke er medlemmer af Den 
Europæiske Union, og som har indgået 
aftaler med Fællesskabet om en sådan 
deltagelse. I de relevante bestemmelser i 
disse aftaler fastsættes arten og omfanget 
og de proceduremæssige aspekter af disse 
landes deltagelse i agenturets arbejde,
herunder bestemmelser om finansielle 
bidrag og personale.

28. Agenturet er åbent for samarbejde med 
energimyndighederne i lande, som ikke er 
medlemmer af Den Europæiske Union, og 
som har indgået aftaler med Fællesskabet 
om en sådan deltagelse. I de relevante 
bestemmelser i disse aftaler fastsættes arten 
og omfanget og de proceduremæssige 
aspekter af deltagelsen af 
energimyndighederne i disse tredjelande, 
herunder bestemmelser om finansielle 
bidrag og personale.   

Or. en

Begrundelse

Omformulering. Tydeliggørelse af artiklens ordlyd.
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