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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd stöder Europeiska kommissionens 
förslag till förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter. Denna byrå bör spela en viktig roll i utvecklingen och 
genomförandet av det tredje energipaketet.

Denna byrå måste vara helt och hållet självständig och vara fullständigt administrativt och 
ekonomiskt oberoende för att kunna stå upp för konsumenters och andra intressenters
rättigheter. Den bör kunna samråda med marknadsaktörer i ett tidigt skede, ha befogenhet att 
samordna och kontrollera investeringar samt hantera tillsynen av marknaden och ha möjlighet 
att informera om snedvridningar av marknaden.

Byråns verksamhet bör vara att ta initiativ till, övervaka och godkänna förslag från det 
europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem (TSO:er), för att åstadkomma
en mer reglerad utveckling av den inre marknaden för energi och kunna vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa en hög nivå av konsumentskydd.

Byrån måste spela en central roll när det gäller att ta initiativ till, utveckla, validera, 
genomföra och garantera efterlevnad av marknadsföreskrifter och tekniska föreskrifter för 
TSO:er. Dessutom bör den ges befogenhet att fatta beslut om tillämpningsområdet för och 
innehållet i EU:s föreskrifter. Byrån bör dela ansvaret med TSO:erna och kunna fatta beslut
när det gäller att fastställa regler. Byrån bör tillsammans med kommissionen besluta om 
eventuella undantag från kraven om åtskillnad för ny, gränsöverskridande infrastruktur.

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar.

Europaparlamentet bör godkänna utnämnande, återval eller uppsägning av direktören. 
Direktören för byrån, styrelsen och tillsynsnämnden bör vara ansvariga inför 
Europaparlamentet. De bör närvara i Europaparlamentet, på dess begäran.

Endast styrelsen bör vara ansvarig för förvaltnings- och räkenskapsfrågor. Antalet personer i 
styrelsen bör reduceras, eftersom det är onödigt med tolv personer i förhållande till 
tillsynsnämnden och byråns personal i dess helhet. Styrelsen bör endast bestå av personer som 
utsetts av kommissionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a.) Byrån bör ständigt övervaka
marknaderna med avseende på 
marknadssnedvridningar och informera 
kommissionen, Europaparlamentet och 
nationella myndigheter.

Or. en

Motivering

Byrån bör få informera, men även övervaka och tidigt varsla EU-institutioner och nationella 
myndigheter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Byråns behörighet måste stärkas för att den verkligen ska kunna försvara konsumenters och 
andra intressenters rättigheter.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Byrån bör ha en högt kvalificerad 
personal. Särskilt bör byrån kunna dra 
nytta av kompetens och erfarenheter hos
personal som utsänts av de nationella 
tillsynsmyndigheterna, kommissionen och 
medlemsstaterna. Tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, 
Anställningsvillkor för övriga anställda i 
Europeiska gemenskaperna samt 
bestämmelser som antagits gemensamt av 
Europeiska gemenskapernas institutioner 
för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren bör gälla för 
byråns personal. Styrelsen bör i 
samförstånd med kommissionen anta 
nödvändiga genomförandebestämmelser.

(16) Byrån bör ha en högt kvalificerad 
personal som endast i undantagsfall får
rekryteras från personal som utsänts av de 
nationella tillsynsmyndigheterna. 
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 
Europeiska gemenskaperna, 
Anställningsvillkor för övriga anställda i 
Europeiska gemenskaperna samt 
bestämmelser som antagits gemensamt av 
Europeiska gemenskapernas institutioner 
för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren bör gälla för 
byråns personal. Styrelsen bör i 
samförstånd med kommissionen anta 
nödvändiga genomförandebestämmelser.

Or. en

Motivering

En alltför omfattande rekrytering av personal som utsänts av nationella myndigheter och 
tillsynsmyndigheter skulle försvaga byråns oberoende och bör endast tas till i undantagsfall.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I enlighet med lämpliga avtal som 
ingås av gemenskapen bör tredjeländer 
kunna delta i byråns arbete.

(18) I enlighet med lämpliga avtal som 
ingås av gemenskapen bör 
energitillsynsmyndigheter från
tredjeländer kunna samarbeta med byrån.

Or. en
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Motivering

Det måste vara tydligt att tredjeländers deltagande begränsas till samarbetsprojekt med 
andra energitillsynsmyndigheter (inte vilka utländska organ som helst) och i vilket fall som 
helst inte direkt påverkar byråns arbete.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a.) Byrån ska vara fullt ansvarig inför 
Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4, punkt a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem,

a) avge yttranden och rekommendationer
till systemansvariga för överföringssystem,

Or. en

Motivering

Byråns beslutanderätt bör utvidgas, så att dela ansvaret att fastställa regler delas med 
TSO:erna.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4, punkt b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter, b) avge yttranden och rekommendationer
till tillsynsmyndigheter,

Or. en

Motivering

Byråns beslutanderätt bör utvidgas, så att dela ansvaret att fastställa regler delas med 
TSO:erna.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslagen 5 och 6.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6, punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån får avge ett yttrande till det 
europeiska nätverket av systemansvariga 
för överföringssystem för el enligt 
artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och det europeiska 
nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för gas enligt 
artikel 2d.2 i förordning (EG) 
nr 1775/2005 om tekniska föreskrifter 
eller marknadsföreskrifter, utkastet till 
årlig verksamhetsplan och förslaget till 
10-årig investeringsplan.

3. Byrån ska godkänna föreskrifter och 
regler, inklusive den tioåriga 
investeringsplanen, för att säkerställa 
icke-diskriminering, effektiv konkurrens 
och en väl fungerande och säker 
marknad.

Or. en

Motivering

Byrån måste ha full befogenhet att samordna och godkänna förslagen från det europeiska 
nätverket av systemansvariga för överföringssystem (ENTSO).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6, punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska, på eget initiativ eller på 
begäran av kommissionen, ge råd till 
kommissionen i utarbetandet av 
strategiska riktlinjer för de europeiska 
nätverken för TSO:er, för att utarbeta
föreskrifter och regler (inklusive tekniska 
föreskrifter, gemensamma 
nätverksverktyg och forskningsplaner, en 
tioårig investeringsplan med 
försörjningsprognoser, vartannat år, ett 
årsarbetsprogram) enligt artikel 2c.1 a 
och c, i förordning (EG) nr 1228/2003 
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och artikel 2c.1 a och c i förordning (EG) 
nr 1775/2005, inklusive, i förekommande 
fall, om antagande av obligatoriska 
riktlinjer. Byrån ska, på eget initiativ eller 
på begäran av kommissionen, ge råd till 
kommissionen i utarbetandet av 
marknadsföreskrifter, inklusive 
antagandet av obligatoriska riktlinjer.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för de föreslagna föreskrifterna och reglerna – antingen de gäller alla 
infrastrukturer för överföring eller samverkan mellan befintliga nationella överföringssystem 
– bör fastställas på förhand. Först och främst bör byrån ge råd till kommissionen, på begäran
eller på eget initiativ, om det exakta tillämpningsområdet för en föreskrift eller regel inom de 
områden som fastställs i artikel 2c.3 i förordningen om el och gas. Likaså behöver 
högnivåmålen och omfattningen av den 10-åriga investeringsplanen fastställas på förhand.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6, punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Byrån ska i ett tidigt skede föra ett 
omfattande och öppet samråd med 
marknadsaktörer, konsumenter och 
slutanvändare, särskilt avseende byråns 
arbetsuppgifter gentemot TSO:er.

Or. en

Motivering

Offentliga samråd på EU-nivå genomförs i nuläget av ERGEG. Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter bör således överta denna uppgift, eftersom den redan har 
väletablerade regler och erfarenhet av att genomföra offentliga samråd. Byrån är, till 
skillnad från de europeiska nätverken för TSO:er, inrättad för att agera i alla 
marknadsaktörers intresse.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9, punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 sex ledamöter
som ska utses av kommissionen. 
Mandatperioden ska vara fem år och kunna 
förlängas en gång. Styrelsen ska 
godkännas i en omröstning i
Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar. Därför 
måste byrån vara fullt ansvarig inför parlamentet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9, punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsemöten ska sammankallas av 
ordföranden. Byråns direktör ska delta i 
överläggningarna om inte styrelsen 
beslutar något annat. Styrelsen ska ha 
ordinarie möten minst två gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
på begäran från minst en tredjedel av dess 
ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Styrelseledamöter får enligt 
bestämmelserna i arbetsordningen låta sig 
biträdas av rådgivare eller experter. 
Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av 
byrån.

3. Styrelsemöten ska sammankallas av 
ordföranden. Byråns direktör ska delta i 
överläggningarna om inte styrelsen 
beslutar något annat. Styrelsen ska ha 
ordinarie möten minst fyra gånger om året. 
Den ska även ha möte på ordförandens 
initiativ, på begäran av kommissionen eller 
på begäran från minst en tredjedel av dess 
ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person 
med potentiellt relevanta åsikter som 
observatör till sina möten. 
Styrelseledamöter får enligt 
bestämmelserna i arbetsordningen låta sig 
biträdas av rådgivare eller experter. 
Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av 
byrån.
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Or. en

Motivering

Fyra möten om året skulle ge en bättre översikt över byråns strategier och en mer 
regelbunden uppdatering av dess arbete.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9, punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet bland de närvarande 
ledamöterna.

4. Styrelsen ska fatta beslut med absolut 
majoritet bland de närvarande ledamöterna.

Or. en

Motivering

Eftersom antalet ledamöter i styrelsen bör reduceras till sex (ändringsförslag 12) måste 
omröstningsreglerna förtydligas.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 9, punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Styrelsen kan avsättas på förslag av 
kommissionen och genom beslut av 
Europaparlamentet. Parlamentet fattar 
sitt beslut genom omröstning med absolut 
majoritet.

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslag 12
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10, punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Endast styrelsen ska vara ansvarig för 
förvaltnings- och räkenskapsfrågor.

Or. en

Motivering

Fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och nämnden bör vara tydligare och styrelsen bör 
endast ha förvaltningsuppgifter för att byrån verkligen ska få de nödvändiga befogenheterna 
att effektivt och oberoende utföra tillsynsuppgifterna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10, punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet kan bjuda in en 
ledamot (eller ledamöter) av styrelsen att 
göra ett uttalande inför det ansvariga
utskottet och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör kunna granska byråns verksamhet och hur den fungerar.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11, punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och en
företrädare från kommissionen utan 
rösträtt. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat.

1. Tillsynsnämnden ska bestå av en 
företrädare per medlemsstat, som kommer 
från tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 22a i direktiv 2003/54/EG och 
artikel 24a i direktiv 2003/55/EG, och två
företrädare från kommissionen utan rösträtt
som rådgivare. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska utse en 
suppleant per medlemsstat.

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslag 17

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 12, punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet kan bjuda in en 
ledamot eller ledamöter av
tillsynsnämnden att göra ett uttalande 
inför det ansvariga utskottet och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslag 16.



PE402.532v02-00 14/17 PA\709858SV.doc
Extern översättning

SV

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 13, punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 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 ska före utnämningen 
anmodas att göra ett uttalande inför 
behörigt utskott i Europaparlamentet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.
Kandidaten ska godkännas i en 
omröstning i Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 13, punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. Under 
den månad som föregår förlängningen av 
mandatperioden kan direktören ombes att
göra ett uttalande inför Europaparlamentets 
behöriga utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga direktörens mandatperiod. Under 
den månad som föregår förlängningen av 
mandatperioden ska direktören göra ett 
uttalande inför Europaparlamentets 
behöriga utskott och besvara frågor från 
utskottsledamöterna. Förlängningen av 
direktörens mandatperiod ska godkännas 
i en omröstning i Europaparlamentet.

Or. en
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Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 13, punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Direktören kan avsättas från sin post 
endast efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter.

7. Direktören kan avsättas från sin post 
efter styrelsebeslut och samråd med 
tillsynsnämnden. Styrelsens beslut i detta 
avseende ska fattas med tre fjärdedelars 
majoritet av dess ledamöter. Direktören 
kan också avsättas från sin post av 
Europaparlamentet, efter samråd med 
tillsynsnämnden. Parlamentet ska fatta 
sitt beslut genom omröstning med absolut 
majoritet.

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 14, punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet kan bjuda in 
direktören att göra ett uttalande inför det 
ansvariga utskottet och besvara frågor 
från utskottsledamöterna.

Or. en
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Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 15, punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet kan bjuda in en 
ledamot (eller ledamöter) av
överklagandenämnden att göra ett 
uttalande inför det ansvariga utskottet och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslag 17.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 25, punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen får införa bestämmelser som 
gör det möjligt för nationella experter från 
medlemsstaterna att uppehålla tjänst vid 
byrån.

4. Styrelsen får införa bestämmelser som i 
undantagsfall gör det möjligt för 
nationella experter från medlemsstaterna 
att uppehålla tjänst vid byrån.

Or. en

Motivering

En alltför omfattande rekrytering av personal som utsänts av nationella myndigheter och 
tillsynsmyndigheter skulle försvaga byråns oberoende och bör endast tas till i undantagsfall.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Byrån ska vara öppen för deltagande 
av länder som inte är medlemsstater i 
Europeiska unionen och som har ingått 
avtal med gemenskapen för detta ändamål. 
I dessa avtal ska särskilt anges regler om 
arten och omfattningen av samt 
förfarandena för dessa länders deltagande i 
byråns verksamhet, samt om finansiella 
bidrag och personal.

28. Byrån ska vara öppen för samarbete 
med tillsynsmyndigheter i länder som inte 
är medlemsstater i Europeiska unionen och 
som har ingått avtal med gemenskapen för 
detta ändamål. I dessa avtal ska särskilt 
anges regler om arten och omfattningen av 
samt förfarandena för dessa tredjeländers
energitillsynsmyndigheters deltagande, 
samt om finansiella bidrag och personal.

Or. en

Motivering

Omformulering: förtydligande av artikeln.
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