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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for 
samarbejde mellem energimyndigheder 
(KOM(2007)0530 - C6–0318/2007 - 2007/0197(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0530),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0318/2007 ),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget samt Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse (A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(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 
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beslutning i strid med retningslinjerne, ikke 
er indstillet på at følge agenturets 
udtalelse.

beslutning i strid med retningslinjerne, ikke 
er indstillet på at følge agenturets 
udtalelser, henstillinger og beslutninger.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør have de fornødne beføjelser til at varetage sine vigtige reguleringsmæssige 
funktioner effektivt.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) 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 retningslinjer for at bistå 
energimyndigheder og markedsaktører med 
at udbrede god praksis

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør have de fornødne beføjelser til effektivt at varetage sin vigtige 
reguleringsmæssige funktion med henblik på at sikre samarbejde på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a.) I tilfælde, hvor det er rimeligt, skal 
agenturet høre de interesserede parter og 
give dem en rimelig mulighed for at 
kommentere forslagene til 
foranstaltninger, f.eks. udkast til regler og 
bestemmelser for nettet.
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Or. en

Begrundelse

Rimelig høring af interessenter bør være et centralt element i agenturets arbejde. Offentlige 
høringer i forbindelse med udarbejdelse af forslag til foranstaltninger som f.eks. regler og 
bestemmelser for nettene bør udføres af agenturet og ikke af ENTSO'erne.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Agenturet bør primært finansieres 
over De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget og ved gebyrer og 
frivillige bidrag. Navnlig bør de finansielle 
ressourcer, hvormed energimyndighederne 
i dag bidrager i fællesskab til deres 
samarbejde på europæisk plan, fremover 
stilles til rådighed for agenturet. Det 
Europæiske Fællesskabs budgetprocedure 
bør fortsat være gældende for alle tilskud, 
der konteres De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget. Revisionen udføres af 
Revisionsretten i henhold til artikel 91 i 
Kommissionens forordning (EF, Euratom) 
nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om 
rammefinansforordning for de organer, der 
er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget

(15) Agenturet bør primært finansieres 
over De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget og ved gebyrer og 
bidrag. Navnlig bør de finansielle 
ressourcer, hvormed energimyndighederne 
i dag bidrager i fællesskab til deres 
samarbejde på europæisk plan, fremover 
stilles til rådighed for agenturet. Det 
Europæiske Fællesskabs budgetprocedure 
bør fortsat være gældende for alle tilskud, 
der konteres De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget. Revisionen udføres af 
Revisionsretten i henhold til artikel 91 i 
Kommissionens forordning (EF, Euratom) 
nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om 
rammefinansforordning for de organer, der 
er omhandlet i artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget

Or. en

Begrundelse

Muligheden for frivillige bidrag kunne skabe tvivl om agenturets gennemsigtighed og 
uafhængighed.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Straks efter agenturets opstart skal 
dets budget underkastes en løbende 
vurdering ved budgetmyndigheden på 
grundlag af dets løbende arbejdsbyrde og 
resultater. Denne vurdering bør danne 
grundlag for at afgøre, om der stilles 
tilstrækkelige menneskelige og 
økonomiske ressourcer til rådighed. 
Budgettet skal sikre, at man opfylder de 
bedste effektivitetsstandarder. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at holde øje med udgifterne og personalebehovet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a.) Kommissionen fremsender senest 
fire år efter agenturets effektive opstart og 
derefter hvert femte år en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
agenturets specifikke opgaver og de 
opnåede resultater, ledsaget af relevante 
forslag.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at holde øje med agenturets effektivitet og give mulighed for en eventuel 
nødvendig revision på et senere tidspunkt.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturets hjemsted er beliggende i 
[sted]. Det placeres i Kommissionens 
lokaler, indtil dets egne lokaler kan 
benyttes

4. Agenturets hjemsted er beliggende i 
Bruxelles. Det placeres i Kommissionens 
lokaler, indtil dets egne lokaler kan 
benyttes

Or. en

Begrundelse

Bruxelles er det bedste sted at placere agenturet. Det vil nedbringe rejseudgifterne og sikre 
lettere kontakt med Generaldirektoratet for Energi og Transport og det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører, som fortsat vil have base i Bruxelles, ligesom andre vigtige 
interessentorganisationer. ERGEG er i dag placeret i Bruxelles og har vist sig at arbejde 
effektivt. Bruxelles er den europæiske hovedstad, som har de bedste forbindelser med alle de 
andre EU-hovedstæder.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet kan vedtage Agenturet skal i overensstemmelse med sit 
formål som defineret i artikel 1, vedtage

(a) Udtalelser rettet til 
transmissionssystemoperatører.

(a) Udtalelser, henstillinger og 
beslutninger rettet til 
transmissionssystemoperatører i 
forbindelse med alle tekniske spørgsmål 
i forbindelse med det indre markeds 
funktion

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

(c) udtalelser og henstillinger rettet til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet 
eller Rådet

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

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

(e) tilvejebringe en ramme for de 
nationale myndigheders samarbejde

(f) overvåge udførelsen af ENTSO'ernes 
opgaver

(g) etablere de økonomiske og tekniske 
betingelser for at udvikle regler og 
bestemmelser efter udkast fra ENTSO'er 
og for at godkende dem med henblik på 
at sikre, at det indre marked fungerer 
effektivt og sikkert

(h) fastsætte metoder og takster for 
kompensationsmekanismer mellem de 
europæiske 
transmissionssystemoperatører på 
grundlag af en fastsættelse af de faktiske 
udgifter for 
transmissionssystemoperatørerne

(i) gennemføre offentlige høringer i hele 
Europa om ovennævnte spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ikke en EU-ramme for effektivt samarbejde mellem de 
nationale regulerende myndigheder. Agenturet skal have reel magt til at behandle 
grænseoverskridende anliggender effektivt. Agenturet skal spille en større rolle for 
iværksættelse, overvågning og godkendelse af forslag fra transmissionssystemoperatørerne 
for at sikre, at hensyn til samfundets interesse bliver varetaget fuldt ud. Agenturet må også 
tildeles en central rolle i gennemførelsen og håndhævelsen af 
transmissionssystemoperatørernes regler. Agenturet skal generelt inddrages i fastlæggelsen 
af de europæiske reglers anvendelsesområde og indhold.
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Ændringsforslag 9

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, Europa-Parlamentet eller 
Rådet eller på eget initiativ afgive udtalelse 
til Kommissionen, Europa-Parlamentet 
eller Rådet om alle spørgsmål af relevans 
for formålet med dets oprettelse

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget vedrørende artikel, 4, stk. c, skal Europa-
Parlamentet og Rådet føjes til listen over institutioner, som kan modtage udtalelser fra 
agenturet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan afgive udtalelse til det 
europæiske net af 
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

3. Agenturet skal godkende reglerne og 
den 10-årige investeringsplan for det 
europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for 
elektricitet og gas, som der henvises til i 
artikel 2c i forordning (EF) nr. 1228/2003 
og i artikel 2c i forordning (EF) nr. 
1775/2005, med henblik på at sikre 
ligebehandling, effektiv konkurrence og et 
effektivt og sikkert fungerende marked.

Or. en
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Begrundelse

Netværkets regler og forslaget til den 10-årige investeringsplan bør godkendes af agenturet. 
Det er nødvendigt at undgå selvregulering på EU-niveau. Det er den nationale 
reguleringsmyndigheds opgave at godkende transmissionssystemoperatørernes 
investeringsplaner. Derfor bør agenturet på EU-niveau godkende den 10-årige 
investeringsplan for hele Europa. Investorerne har brug for et klart og forudsigeligt 
retsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at investeringsplanerne godkendes af 
reguleringsmyndigheder, som er uafhængige af kommercielle og politiske interesser.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De 10-årige investeringsplaner skal 
indeholde bestemmelser om overgang til 
intelligente net senest 10 år efter 
forordningens ikrafttræden. Agenturet og 
de nationale regulerende myndigheder 
skal høres vedrørende 
transmissionssystemoperatørernes 
fremskridt med at udvikle intelligente net. 
Til dette formål skal der fastlægges en 
fremadskridende tidsplan med det mål, 
der skal nås.

Or. en

Begrundelse

Teknologien omkring intelligente net er en vigtig udvikling, som der skal tages behørigt højde 
for i de 10-årige investeringsplaner.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen bør udarbejde et 
mandat til at vejlede ENTSO'erne i at 
udarbejde regler og i andre opgaver som 
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fastsat i artikel 2c i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og i artikel 2c i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 med hensyn til den 
tekniske drift af net. Agenturet udarbejder 
på eget initiativ eller på anmodning af 
Kommissionen obligatoriske 
retningslinjer for at rådgive 
Kommissionen om udarbejdelsen af 
mandatet. ENTSO'erne bør udarbejde 
regler og udføre sine øvrige opgaver på en 
måde, som opfylder de mål og kriterier, 
som fastsættes i dette mandat. Agenturet 
vedtager de udkast til regler, som 
ENTSO'erne forbereder.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at vejlede ENTSO'erne i udarbejdelsen af regler og andre vigtige opgaver bør 
Kommissionen udarbejde et mandat, som fastsætter de mål og kriterier, som disse 
regler/opgaver bør opfylde. Dette vil sikre, at ENTSO'erne fokuserer på prioriterede 
spørgsmål, som fører til et virkelig konkurrencevenligt marked i EU. Agenturet bør spille en 
central rolle i forberedelsen af dette mandat. Dette mandat bør kun omfatte tekniske 
spørgsmål, mens det bør være op til ENTSO'erne at forberede regler med hensyn til den 
tekniske drift (der som tekniske spørgsmål kræver agenturets godkendelse). ENTSO'er bør 
ikke fastsætte regler for markedet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. 3b. Kommissionen vedtager regler som 
fastsat i artikel 2c i forordning (EF) nr. 
1228/2003 og i artikel 2c i forordning 
(EF) nr. 1775/2005 på områder, som 
primært vedrører konkurrencen og 
markedsreglerne og ikke den tekniske 
drift af net. ENTSO'erne vedtager ikke 
regler på disse områder. Agenturet 
udarbejder på eget initiativ eller på 
anmodning af Kommissionen 
obligatoriske retningslinjer med henblik 
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på at rådgive Kommissionen om 
udarbejdelsen af disse regler.

Or. en

Begrundelse

ENTSO'erne bør ikke fastsætte markedsregler. Da disse spørgsmål har med konkurrencen at 
gøre, bør de udarbejdes af Kommissionen, som bør søge rådgivning hos agenturet.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Transmissionssystemoperatørers 
udgifter på grundlag af agenturets 
beslutninger eller udtalelser dækkes af de 
nationale transmissionstakstsystemer, 
med mindre disse udgifter skyldes 
overtrædelse eller manglende 
overholdelse af pligter, som er pålagt 
transmissionssystemoperatørerne i 
henhold til denne forordning, forordning 
(EF) nr. 1228/2003 eller forordning (EF) 
nr. 1775/2005.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8, stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Agenturet påtager sig efter 
anmodning af Kommissionen specifikke 
ekstra opgaver i forbindelse med dets 
formål.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen bør kunne anmode agenturet om at påtage sig eventuelle andre specifikke 
opgaver, der ligger inden for agenturets kompetenceområde, og som anses for at kunne 
bidrage til opfyldelsen af formålet med EU-regelsættet for samarbejde mellem 
energimyndigheder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a

Tidsfrist for afgørelser

8a. Træffer agenturet ikke en afgørelse 
inden for det område, hvor agenturet i 
henhold til denne forordning har 
bindende beføjelser, inden for en frist på 
højst tre måneder regnet fra datoen fra 
anmodningen fra de interesserede parter, 
træffes afgørelsen af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

For at undgå institutionel lammelse inden for agenturet indføres der en standardmekanisme, 
hvor den endelige afgørelse overgår til Kommissionen i tilfælde af alvorlige forsinkelser.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 b

Høring og gennemsigtighed

1. Før agenturet vedtager 
foranstaltninger, hører det, i de tilfælde, 
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hvor det er rimeligt, de interesserede 
parter og giver dem en rimelig mulighed 
for at kommentere forslaget til 
foranstaltning. Resultaterne af 
høringsproceduren offentliggøres.
2. Agenturet udfører sine aktiviteter i fuld 
åbenhed.
3. Agenturet sikrer, at offentligheden og 
eventuelle interesserede parter får 
objektive, pålidelige og let tilgængelige 
oplysninger, især vedrørende resultaterne 
af dets arbejde, hvor det er rimeligt.
4. Agenturet fastsætter i sin interne 
forretningsorden bestemmelser om, 
hvordan de i stk. 2 og 3 omhandlede 
regler om åbenhed gennemføres i praksis.

Or. en

Begrundelse

Offentlige høringer på EU-niveau gennemføres i dag af ERGEG. Agenturet bør derfor 
overtage denne opgave, da ERGEG allerede har etablerede regler og erfaring med at 
gennemføre offentlige høringer. Agenturet vil fortsat agere i alle markedsdeltageres interesse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 c

Overvågning og rapportering vedrørende 
energisektoren

1. Agenturet overvåger udviklingen på 
gas- og elmarkederne, særligt 
detailpriserne for gas og el og 
overholdelsen af forbrugerrettighederne 
som fastsat i direktiv 2003/55/EF og 
direktiv 2003/54/EF.
2. Agenturet offentliggør en årsrapport 
om udviklingen på gas- og elmarkederne, 
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som også omfatter forbrugeranliggender, 
og redegør heri for eventuelle 
tilbageværende hindringer for den fulde 
gennemførelse af det indre marked for el 
og gas.
3. I forbindelse med årsrapporten kan 
agenturet fremsende en udtalelse til 
Europa-Parlamentet og Kommissionen 
om relevante foranstaltninger for at fjerne 
eventuelle hindringer som omtalt i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det bør være agenturets opgave at udarbejde en årsrapport om udviklingen på el- og 
gasmarkedet, og det bør samtidig have mulighed for at komme med anbefalinger til 
foranstaltninger, der bør træffes for at forbedre liberaliseringen af energimarkederne.

Ændringsforslag 19

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. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang

1. Bestyrelsen består af fem medlemmer. 
To medlemmer udpeges af Kommissionen, 
to af Rådet og et af Europa-Parlamentet. 
Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode 
er fem år og kan fornyes én gang

Or. en

Begrundelse

For at kunne arbejde effektivt skal bestyrelsen bestå af fem medlemmer: to udpeget af 
Kommissionen, to af Rådet og et af Europa-Parlamentet.
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Ændringsforslag 20

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 og 
formanden for repræsentantskabet 
deltager i drøftelserne uden stemmeret, 
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 to 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

For at sikre en bedre koordinering mellem agenturets forskellige organer er det nødvendigt, 
at agenturets direktør og formanden for repræsentantskabet deltager i drøftelserne uden 
stemmeret. Repræsentantskabet vil i høj grad blive påvirket af bestyrelsens beslutninger.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestyrelsens medlemmer forpligter sig 
til at handle uafhængigt i offentlighedens 
interesse og afgiver hvert år skriftligt en 
offentlig erklæring om loyaliteter og 
interesser, som kan anses at påvirke deres 
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uafhængighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen udnævner direktøren efter 
samråd med repræsentantskabet i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2

1. Bestyrelsen udnævner direktøren i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 10, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af 
repræsentantskabet i overensstemmelse 
med artikel 11, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre agenturets uafhængighed bør bestyrelsen ikke have ansvaret for at udpege 
medlemmerne af repræsentantskabet.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10, stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Bestyrelsen udfører sine opgaver 
uafhængigt, objektivt og ud fra almene 
samfundshensyn.

Or. en

Begrundelse

For at sikre agenturets uafhængighed bør bestyrelsen også handle uafhængigt uden at søge 
instruktion fra nationale regeringer eller nogen anden interessent.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver national reguleringsmyndighed 
har ansvaret for at udpege sin 
repræsentant til repræsentantskabet og 
suppleanten. 

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at det er de nationale myndigheder, der har det direkte ansvar for at 
udpege deres repræsentanter, ikke bestyrelsen.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Hvert medlem eller 
suppleant har én stemme

3. Repræsentantskabet træffer beslutning 
med et flertal på to tredjedele af 
medlemmerne. Medlemmernes stemmer 
vægtes som fastsat i artikel 205, stk. 2, i 
EF-traktaten.

Or. en

Begrundelse

ERGEG træffer i dag afgørelser efter dette afstemningsprincip. Det vil være hensigtsmæssigt, 
at repræsentantskabet gør det samme og træffer afgørelser, som tager højde for den 
forskellige befolkningsstørrelse, som hver myndighed repræsenterer.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 12, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Repræsentantskabet afgiver udtalelse til 
direktøren inden vedtagelsen af de i artikel 
5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger. Det bistår 
desuden inden for sine beføjelser 
direktøren med vejledning vedrørende 
varetagelsen af dennes opgaver

1. Repræsentantskabet afgiver en 
begrundet udtalelse til direktøren inden 
vedtagelsen af de i artikel 5, 6, 7, 8, 8a, 8b 
og 8c omhandlede udtalelser, henstillinger 
og beslutninger. Det bistår desuden inden 
for sine beføjelser direktøren med 
vejledning vedrørende varetagelsen af 
dennes opgaver

Or. en

Begrundelse

Direktøren har en vigtig regulerende rolle. Som følge heraf og for at sikre direktørens 
reguleringsmæssige uafhængighed bør han først modtage en fuldt begrundet udtalelse fra 
repræsentantskabet.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 12, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentantskabet afgiver udtalelse 
om den ansøger, der skal udnævnes til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne

2. Repræsentantskabet foreslår bestyrelsen 
mindst to kandidater til udnævnelse til 
direktør i henhold til artikel 10, stk. 1, og 
artikel 13, stk. 2. Repræsentantskabet 
vedtager denne udtalelse med et flertal på 
tre fjerdedele af medlemmerne

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag 29

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 
udtalelse til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne

2. Direktøren udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af sine præstationer, 
kvalifikationer og erfaring, som er relevant 
for energisektoren, fra en liste med mindst 
to ansøgere, som er indstillet af 
repræsentantskabet 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

Or. en

Begrundelse

For at skabe balance i indflydelsen inden for agenturets nuværende struktur skal listen over 
kandidater foreslås af repræsentantskabet og ikke af Kommissionen.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 13, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes med agenturets opgaver og 
behov, forlænge direktørens 
embedsperiode én gang med højst tre år

4. Bestyrelsen kan efter at have hørt 
repræsentantskabet og Kommissionen og 
under hensyn til evalueringsrapporten, og 
kun såfremt det kan begrundes med 
agenturets opgaver og behov, forlænge 
direktørens embedsperiode én gang med 
højst tre år

Or. en

Begrundelse

Eftersom repræsentantskabet spiller en vigtig rolle i forbindelse med udnævnelsen af 
direktøren, bør det høres vedrørende enhver forlængelse af hans embedsperiode. For at 
bevare bestyrelsens uafhængighed bør den kunne forlænge hans embedsperiode uden at vente 
på et forslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 14, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Direktøren affatter med 
repræsentantskabets godkendelse de i 
artikel 5, 6, 7 og 8 omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger

3. Direktøren affatter efter at have 
modtaget en begrundet udtalelse fra 
repræsentantskabet de i artikel 5, 6, 7, 8, 
8a, 8b og 8c omhandlede udtalelser, 
henstillinger og beslutninger

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 12, stk. 1.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet

2. Klagenævnets medlemmer udpeges efter 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen og efter samråd med 
repræsentantskabet. Før udnævnelsen 
fremkommer de ansøgere, bestyrelsen har 
valgt, med en udtalelse til Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvarer spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have demokratisk kontrol med udpegelsen af klagenævnet i det mindste i form 
af en høring i Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 18, stk. 1, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) eventuelle frivillige bidrag fra 
medlemsstaterne eller deres 
energimyndigheder

(c) ressourcer indsamlet af 
reguleringsmyndigheder til brug for deres 
samarbejde på EU-niveau

Or. en

Begrundelse

For at garantere agenturets fulde autonomi og uafhængighed bør det have et selvstændigt 
budget. Det skal derfor undgås, at medlemsstaterne yder bidrag på forskellig og frivillig 
basis.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 19, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der betales gebyrer til agenturet for 
anmodninger om beslutninger om 
undtagelser i henhold til artikel 8, stk. 1

1. Der betales gebyrer til agenturet for 
anmodninger om beslutninger om 
undtagelser i henhold til artikel 8, stk. 1 
eller specifik eller speciel rådgivning, 
anbefalinger, afgørelser eller 
tilsynsopgaver over for det europæiske net 
af transmissionssystemoperatører for 
elektricitet eller det europæiske net af 
transmissionssystemoperatører for gas.

Or. en

Begrundelse

For at øge agenturets økonomiske selvstændighed og i betragtning af nedskæringen af EU's 
budget foreslås det, at bestemmelserne for at søge finansiering fra markedet bliver udvidet.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 20, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar hvert år 
udarbejder direktøren et foreløbigt 
budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne 
og det planlagte arbejdsprogram for det 
følgende regnskabsår, og fremsender dette 
foreløbige budgetforslag til bestyrelsen 
tillige med en foreløbig 
stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder 
bestyrelsen på grundlag af direktørens 
budgetforslag et overslag over agenturets 
indtægter og udgifter i det følgende 
regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette 
overslag tillige med et udkast til 
stillingsfortegnelse til Kommissionen 
senest den 31. marts. Inden overslaget 
vedtages, fremsendes det af direktøren 

1. Senest den 15. februar hvert år 
udarbejder direktøren et foreløbigt 
budgetforslag, der omfatter driftsudgifterne 
og det planlagte arbejdsprogram for det 
følgende regnskabsår, og fremsender dette 
foreløbige budgetforslag til bestyrelsen 
tillige med en foreløbig 
stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder 
bestyrelsen på grundlag af direktørens 
budgetforslag et overslag over agenturets 
indtægter og udgifter i det følgende 
regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette 
overslag tillige med et udkast til 
stillingsfortegnelse til Kommissionen 
senest den 31. marts. Inden overslaget 
vedtages, fremsendes det af direktøren 



PE400.717v01-00 26/30 PR\707077DA.doc

DA

udarbejdede budgetforslag til 
repræsentantskabet, der kan afgive 
udtalelse om forslaget

udarbejdede budgetforslag til 
repræsentantskabet, der kan afgive en 
begrundet udtalelse om forslaget

Or. en

Begrundelse

Direktøren har en vigtig regulerende rolle. Som følge heraf og for at sikre direktørens 
reguleringsmæssige uafhængighed bør han først modtage en fuldt begrundet udtalelse fra 
repræsentantskabet.
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BEGRUNDELSE

Indledning

I løbet af diskussionen om denne forordning er ordføreren blevet mere overbevist om, at det 
er nødvendigt at gå ud over Kommissionens forslag om et agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder og skabe et agentur med større uafhængighed og beslutningskompetence.

Det er ordførerens opfattelse, at hvis agenturet skal bidrage effektivt til at udvikle et integreret 
og konkurrencedygtigt energimarked i EU, har det brug for mere vidtgående beføjelser, 
uafhængigt af Kommissionen, for at kunne håndtere grænseoverskridende situationer og 
levere et effektivt samarbejde mellem transmissionssystemoperatører og de nationale 
energimyndigheder.

Derfor indeholder ændringsforslagene i dette udkast til betænkning forslag om signifikante 
nye beslutningskompetencer til agenturet - især med hensyn til udvikling af tekniske regler og 
investeringsplaner for ENTSO'erne - og større reguleringsmæssig og økonomisk 
uafhængighed.

Udvidede beføjelser og større uafhængighed bør imidlertid ledsages af større ansvar over for 
Parlamentet og centrale interessenter. Ordføreren foreslår derfor for at skabe balance i forhold 
til de nye beføjelser en markant udvidelse af agenturets høringsforpligtelser, dets 
gennemsigtighed og dets pligt til at stå til ansvar over for Parlamentet.

Man må holde sig for øje, at den tredje energipakke skal behandles som en pakke med 
agenturet som et vigtigt tværgående element. Den rolle og de beføjelser og pligter, 
Parlamentet vedtager for agenturet i denne forordning, skal være i overensstemmelse med de 
øvrige forslag til direktiver og forordninger i pakken, især med hensyn til ENTSO'ernes 
beføjelser og ansvar.

Juridiske aspekter: Balancen mellem institutionerne og agenturets beføjelser

Europa-Parlamentet forstår vigtigheden af princippet om balance mellem institutionerne, som 
Kommissionen gennem traktaten er forpligtet til at forsvare.

Under arbejdet med udkastet til denne betænkning har ordføreren været opmærksom på de 
centrale juridiske principper, som blev fastslået af Domstolen i Meroni-dommen i 1958 (og 
andre sager):

 at en fuldmagtsgivende myndighed ikke kan overføre beføjelser til et andet organ, som 
afviger fra dem, som fuldmagtsgiveren har i henhold til traktaten, og som ikke er 
underlagt samme forpligtelser; og

 at det ikke er muligt at uddelegere beføjelser, som indebærer et stort mål af skøn mellem 
mange forskellige mål og opgaver og dermed skiftende ansvar, som unddrager sig politisk 
kontrol.

På denne baggrund har de eksisterende europæiske agenturer primært fået overdraget 
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informations- og koordinationsopgaver, og deres evne til at udøve beslutningstagende 
beføjelser (med juridisk bindende effekt for tredjepart) har været begrænset til enkeltstående 
sager.

Imidlertid har hvert enkelt agentur sine egne institutionelle betingelser, og ved fastsættelsen af 
deres kompetenceområde må der først og fremmest tages hensyn til behovene i de specifikke 
sektorer, de skal operere i. Dette bør være vores udgangspunkt, når vi designer dette nye 
agentur til energisektoren.

Generelt er det ordførerens opfattelse, at de centrale Meroniprincipper ikke bliver anfægtet af 
de ændringer, han foreslår.

Det er tvivlsomt, om agenturet med de forslag, der fremsættes i denne betænkning, vil få 
brede skønsmæssige beføjelser. Situationen er ganske anderledes end situationen i 
Meronisagen, hvor den uddelegerede myndighed skulle afveje "otte forskellige formål". 
Agenturet skal træffe afgørelser, som kræver meget tekniske vurderinger; det skal ikke udøve 
den form for skøn, som kræver et valg mellem mange forskellige og modsatrettede 
samfundsinteresser.

Faktisk involverer de funktioner, som med ændringsforslaget til artikel 4 bliver overdraget til 
agenturet, ikke generelle myndighedsbeføjelser eller en generel skønsfrihed, som kan 
sammenlignes med udvikling (end ikke delvis) af "energipolitik". Med de foreslåede 
ændringer bliver muligheden for at træffe bindende afgørelser begrænset til enkeltstående 
afgørelser eller regler vedrørende rent tekniske spørgsmål, som er nødvendige for at sikre, at 
det indre energimarked fungerer effektivt og sikkert.

Ændringsforslagene til artikel 6, stk. 3, illustrerer denne tilgang. Agenturet får kun beføjelse 
til at godkende regler (udarbejdet af ENTSO), som vedrører nettets tekniske drift. På den 
anden side rådgiver det kun Kommissionen vedrørende regler, som primært vedrører 
konkurrencen og markedsreglerne. Mens godkendelse af rent tekniske regler er en passende 
og rent teknisk opgave for agenturet, påtager Kommissionen sig med rette ansvaret for 
markedsregler, da disse har med konkurrencepolitikken at gøre.

De principper, der blev fastslået i Meronisagen, skal derfor ses i deres sammenhæng og ikke 
anvendes på en forsimplet og overdrevet konservativ måde. Når det gælder agenturet for 
samarbejde mellem energimyndigheder (hvis juridiske grundlag er EF-traktatens artikel 95) 
kræver de en nøjere revurdering.

Governance og agenturets struktur

Formålet med ændringsforslagene vedrørende agenturets struktur og drift er at sikre den mest 
effektive balance mellem behovet for reguleringsmæssig uafhængighed på den ene side og 
passende politisk kontrol på den anden side. Det er et centralt princip for ordføreren, at et 
agenturs uafhængighed er afgørende, ikke kun for dets effektivitet, men også for dets 
troværdighed.

På denne baggrund indfører ordførerens ændringsforslag følgende centrale ændringer:
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 en stærkere rolle for repræsentantskabet og Parlamentet ved udnævnelsen af 
direktøren. Direktøren udpeges stadig af bestyrelsen, men på grundlag af en liste med 
mindst 2 kandidater, som udpeges af repræsentantskabet, ikke af Kommissionen

 en mere effektiv og gennemsigtig bestyrelse. Antallet af medlemmer begrænses 
betydeligt til i alt 5 medlemmer, hvoraf Kommissionen og Rådet udpeger hver to, men 
hvor også Europa-Parlamentet udpeger en repræsentant for at sikre, at lovgivernes 
synspunkter bliver afspejlet. Medlemmerne skal forpligte sig til at handle uafhængigt og 
hvert år afgive en erklæring om loyaliteter og interesser, som kan påvirke deres 
uafhængighed.

 Der indføres en tidsfrist for at sikre hurtig beslutningstagning i agenturet. Agenturet 
skal træffe afgørelser inden for en fast tidsfrist - der foreslås tre måneder. Kommer der 
ikke en afgørelse inden for denne frist, overgår afgørelsen til Kommissionen. Dette vil 
forebygge institutionel lammelse og usikkerhed for markedet. Det giver også 
Kommissionen en passende overvågnings- og kontrolmekanisme.

 Større økonomisk uafhængighed for agenturet. Agenturets muligheder for at rejse 
midler fra markedet (til gengæld for tjenester/afgørelser) og nationale myndigheder øges.

Generelt vil disse forslag styrke agenturets reguleringsmæssige uafhængighed og samtidig 
sikre effektivt politisk ansvar. Særligt vil agenturets ansvar over for Parlamentet blive styrket.

Høring, overvågning og rapportering

Den rigtige måde at overføre bindende beføjelser til agenturet på (i et trin, som yderligere vil 
forbedre dets overensstemmelse med Meroniprincipperne) er at opbygge en passende juridisk 
ramme, som garanterer, at alle berørte parter bliver hørt, at give agenturet en klart formuleret 
pligt til gennemsigtighed og især at udvide agenturets ansvar (i form af information og 
rapportering) over for Europa-Parlamentet.

Til dette formål vil de foreslåede nye artikler 8b (ny) og 8c (ny) indføre præcist formulerede 
forpligtelser for agenturet for samarbejde mellem energimyndigheder i forslaget til 
forordning:

 pligt til at foretage høringer af alle berørte parter i alle foranstaltninger, som 
gennemføres i henhold til forordningen

 pligt til at sikre fuld gennemsigtighed og sørge for let adgang til information gennem 
klare ordninger, som fastsættes i forretningsordenen, og

 pligt til at overvåge udviklingen på gas- og elmarkederne, særligt 
forbrugeranliggender, og udarbejde en årlig rapport til Parlamentet og 
Kommissionen med eventuelle forslag til foranstaltninger med henblik på at forbedre 
åbningen af markederne.

Konklusion

Målet med den tredje energipakke er gradvist at bevæge energimarkedet, som indtil for 10 år 
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siden var baseret på et monopolsystem, fra en liberaliseringsfase i retning af en fase, hvor 
konkurrencen er ægte og bæredygtig.

For at nå dette mål skal forholdet mellem lovgivningsprocesser og markedsudvikling styres af 
en tilgang, som er:
 afpasset efter markedets fremtidige tilstand (dvs. en fremadrettet strategi), hvor 

betingelserne vil være langt mere konkurrenceprægede og varierede, og
 fokuseret på gennemførelsen af konkurrencelovgivningen for at begrænse ex ante-regler 

anvendt fra sag til sag mest muligt.

Disse mål kan forfølges på europæisk plan, hvor konkurrencevenlige rammer og ex ante-
regler harmoniseres. Det betyder, at reguleringen af energisektoren gradvist vil blive 
reduceret, indtil de gældende regler er konkurrenceregler. Det skal påpeges, at sektorspecifik 
lovgivning vil vedblive med at spille en rolle, hvis der ikke opnås et effektivt 
konkurrencebaseret miljø.

Men energisektoren vil først blive underlagt et system, der primært er baseret på 
konkurrenceregler, når det er fastslået, at sektoren ikke længere er et naturligt monopol og er 
blevet en "normal" sektor.

Det europæiske energimarkeds fremtid og udvikling efter gennemførelsen af den tredje 
energipakke vil derfor kræve, at agenturet for samarbejde mellem energimyndigheder spiller 
en vigtig rolle. Det er grunden til, at agenturets indflydelse og uafhængighed skal forbedres ud 
over det niveau, som Kommissionen har foreslået.
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