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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\707077SV.doc 3/24 PE400.717v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................21



PE400.717v01-00 4/24 PR\707077SV.doc

SV



PR\707077SV.doc 5/24 PE400.717v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå 
för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
(KOM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0530),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0318/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för 
den inre marknaden och konsumentskydd (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Text proposed by the Commission Amendments by Parliament

Ändringsförslag 1
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 

(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 yttranden, rekommendationer och 
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byråns yttrande. beslut.

Motivering

Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 2
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 
bindande riktlinjer, som hjälper 
tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer 
att utbyta bästa praxis.

Motivering

Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag för att på ett effektivt 
sätt garantera gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 3
Skäl 10a (nytt)

(10a) Byrån bör vid behov rådfråga 
berörda parter och ge dem rimliga 
möjligheter att kommentera föreslagna 
åtgärder, till exempel förslag till 
föreskrifter och bestämmelser om nätverk. 

Motivering

Samråd med intressenter bör vid behov vara en grundläggande del av byråns arbete. 
Offentliga samråd när åtgärder planeras, till exempel förslag till föreskrifter och 
bestämmelser om nätverk, bör hållas av byrån och inte av systemansvariga för 
överföringssystem.

Ändringsförslag 4
Skäl 15

(15) Byrån bör främst finansieras genom 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, avgifter och frivilliga bidrag. I 
synnerhet bör de medel som för närvarande 
anslås av tillsynsmyndigheter för 
samarbete på europeisk nivå fortsätta att 

(15) Byrån bör främst finansieras genom 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget, avgifter och bidrag. I synnerhet bör 
de medel som för närvarande anslås av 
tillsynsmyndigheter för samarbete på 
europeisk nivå fortsätta att vara tillgängliga 
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vara tillgängliga för byrån. Gemenskapens 
budgetförfarande bör fortsätta att gälla när 
det gäller alla bidrag som belastar 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. Granskningen av räkenskaper bör 
vidare utföras av revisionsrätten i enlighet 
med artikel 91 i kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
23 december 2002 med 
rambudgetförordning för de 
gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

för byrån. Gemenskapens budgetförfarande 
bör fortsätta att gälla när det gäller alla 
bidrag som belastar Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget.
Granskningen av räkenskaper bör vidare 
utföras av revisionsrätten i enlighet med 
artikel 91 i kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
23 december 2002 med 
rambudgetförordning för de 
gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

Motivering

Möjligheten till frivilliga bidrag skulle kunna leda till att byråns oberoende och öppenhet 
ifrågasätts.

Ändringsförslag 5
Skäl 15a (nytt)

(15a) Omedelbart efter det att byrån 
bildats ska dess budget omfattas av 
kontinuerlig utvärdering från 
budgetmyndighetens sida baserat på 
aktuell arbetsbörda och resultat. Denna 
utvärdering bör fastställa om tillräckliga 
mänskliga och ekonomiska resurser har 
avsatts. Budgeten ska garantera att bästa 
effektivitetsstandard uppnås. 

Motivering

Det är mycket viktigt att ständigt granska kostnader och personalbehov. 

Ändringsförslag 6
Skäl 18a (nytt)

(18a) Kommissionen bör, senast fyra år 
efter det att byrån startar sin verksamhet i 
praktiken och därefter vart femte år, 
lägga fram en rapport för 
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Europaparlamentet och rådet om sina 
specifika uppgifter och uppnådda resultat, 
tillsammans med lämpliga förslag. 

Motivering

Det är mycket viktigt att byråns effektivitet ständigt granskas och att det finns möjligheter för 
översyn om det krävs vid en senare tidpunkt.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, punkt 4

4. Byråns säte ska ligga i [ort]. Den ska 
inhysas i kommissionens lokaler tills dess 
egna lokaler är färdiga.

4. Byråns säte ska ligga i Bryssel. Den ska 
inhysas i kommissionens lokaler tills dess 
egna lokaler är färdiga.

Motivering

Bryssel är den bästa platsen för byrån. Det kommer att minska resekostnaderna och göra det 
lättare att hålla kontakt med generaldirektoratet för energi och transport och de europeiska 
nätverken av systemansvariga för överföringssystem som kommer att fortsätta vara baserade 
i Bryssel, precis som andra viktiga intressentorganisationer. ERGEG (Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas) är för närvarande baserad i Bryssel och har visat sig 
fungera effektivt. Bryssel är Europas huvudstad och har de bästa förbindelserna med övriga 
huvudstäder i EU.

Ändringsförslag 8
Artikel 4

Byråns rättsakter Byråns uppgifter
Byrån får Byrån ska för att fylla sitt syfte enligt 

artikel 1
(a) avge yttranden till systemansvariga för 
överföringssystem,

(a) avge yttranden, rekommendationer och 
beslut till systemansvariga för 
överföringssystem, i alla tekniska frågor 
som rör en väl fungerande inre marknad,

(b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter, (b) avge yttranden till tillsynsmyndigheter,
(c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen,

(c) avge yttranden och rekommendationer 
till kommissionen, Europaparlamentet 
eller rådet,

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

(d) fatta enskilda beslut i specifika fall 
enligt artiklarna 6, 7, 8, 8a, 8b och 8c,
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(e) tillhandahålla en ram för samarbete 
mellan nationella tillsynsmyndigheter,
(f) övervaka hur de europeiska nätverken 
av systemansvariga för överföringssystem 
utför sina uppgifter,
(g) fastställa ekonomiska och tekniska 
villkor för föreskrifter och bestämmelser 
som utarbetas av de europeiska nätverken 
av systemansvariga för överföringssystem 
och godkänna dem så att den inre 
marknaden fungerar effektivt och säkert,
(h) fastställa metoder och avgifter för 
europeiska mekanismer för ersättning 
mellan systemansvariga för 
överföringssystem, på grundval av en 
bedömning av de systemansvarigas 
faktiska kostnader, 
(i) genomföra offentliga samråd i ovan 
nämnda frågor i hela EU.

Motivering

Kommissionens förslag ger ingen EU-ram för de nationella tillsynsmyndigheternas praktiska 
samarbete. Byrån måste ha verkliga befogenheter så att den på ett effektivt sätt kan behandla 
gränsöverskridande frågor. Byrån måste spela en större roll när det gäller att ta initiativ till, 
övervaka och godkänna åtgärder som föreslås av de systemansvariga för överföringssystem 
och se till att allmänhetens intresse tillgodoses helt och fullt. Den bör även spela en nyckelroll 
vid genomförandet av föreskrifterna från nätverket av systemansvariga för överföringssystem 
och deras tillämpning. Framför allt måste byrån delta i att fastställa EU-föreskrifternas 
tillämpningsområde och innehåll.

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 kommissionen, 
Europaparlamentet eller rådet eller på 
eget initiativ avge yttranden till 
kommissionen, Europaparlamentet eller 
rådet i alla frågor som har anknytning till 
det syfte för vilket den inrättats.

Motivering

Precis som i ändringsförslaget till artikel 4 c måste Europaparlamentet och rådet läggas till i 
uppräkningen av dem som kan få yttranden från byrån.
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Ändringsförslag 10
Artikel 6, punkt 3

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 föreskrifterna och 
den 10-åriga investeringsplanen från de
europeiska nätverken av systemansvariga 
för överföringssystem för el och gas enligt 
artikel 2c i förordning (EG) nr 1228/2003 
och artikel 2c i förordning (EG) 
nr 1775/2005, för att garantera 
icke-diskriminering, verklig konkurrens 
och en effektiv och säkert fungerande 
marknad.

Motivering

Nätverkets föreskrifter och förslag till 10-årig investeringsplan bör godkännas av byrån. Det 
är nödvändigt med självreglering på EU-nivå. Det är den nationella tillsynsmyndighetens 
uppgift att godkänna de systemansvarigas investeringsplan. Därför bör byrån på EU-nivå 
godkänna en 10-årig investeringsplan för hela EU. Investerarna behöver ett tydligt och 
förutsebart regelverk. Det är därför viktigt att investeringsplanerna godkänns av 
tillsynsmyndigheterna som inte påverkas av kommersiella och politiska intressen.

Ändringsförslag 11
Artikel 6, punkt 3a (ny)

3a. Den 10-åriga investeringsplanen ska 
innehålla bestämmelser om övergången 
till intelligenta nät inom tio år efter det att 
denna förordning trätt i kraft. Byrån och 
de nationella tillsynsmyndigheterna ska 
höras om vilka framsteg de 
systemansvariga för överföringssystemen 
gör i utvecklingen av intelligenta nät. För 
detta ändamål ska en löpande tidsplan 
fastställas med fullbordande som mål. 

Motivering

Teknik för intelligenta nät är en viktig utveckling som måste beaktas i den 10-åriga 
investeringsplanen.
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Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 3b (ny)

3b. Kommissionen bör ta fram ett mandat 
som ska vägleda de europeiska nätverken 
av systemansvariga för överföringssystem 
när de utarbetar föreskrifter och utför 
andra uppgifter som rör nätens tekniska 
drift, enligt artikel 2c i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2c i förordning 
(EG) nr 1775/2005. Byrån ska på eget 
initiativ eller på kommissionens begäran 
utarbeta bindande riktlinjer i syfte att 
vägleda kommissionen i utarbetandet av 
mandatet. De europeiska nätverken för 
systemansvariga för överföringssystem 
bör föreslå föreskrifter och utföra sina 
övriga uppgifter på ett sätt som motsvarar 
mål och eventuella kriterier som fastställs 
i mandatet. Byrån ska anta de förslag till 
föreskrifter som utarbetas av nätverken.

Motivering

Kommissionen bör ta fram ett mandat för att vägleda de europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem i arbetet med att ta fram föreskrifter och övriga 
uppgifter, där man fastställer mål och kriterier för dessa föreskrifter och uppgifter. Detta 
garanterar att de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem 
koncentrerar sig på prioriterade frågor som leder fram till en verkligt konkurrensutsatt 
EU-marknad. Byrån bör spela en nyckelroll när detta mandat utarbetas. Mandatet bör endast 
omfatta tekniska frågor. De europeiska nätverken av systemansvariga för 
överföringssystemen bör inte besluta om marknadsregler, medan föreskrifter om den tekniska 
driften (som i egenskap av tekniska frågor kräver byråns godkännande) bör överlåtas åt dem.

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 3c (ny)

3c. Kommissionen ska anta föreskrifter 
enligt artikel 2c i förordning (EG) 
nr 1228/2003 och artikel 2c i förordning 
(EG) nr 1775/2005 på områden som 
huvudsakligen rör konkurrens- och 
marknadsregler, snarare än nätens 
tekniska drift. De europeiska nätverken av 
systemansvariga för överföringssystem får 
inte anta föreskrifter på dessa områden. 
Byrån ska på eget initiativ eller på 
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kommissionens begäran utarbeta 
bindande riktlinjer i syfte att vägleda 
kommissionen i utarbetandet av dessa 
föreskrifter.

Motivering

De europeiska nätverken av systemansvarig för överföringssystem bör inte fastställa 
marknadsregler. Eftersom dessa frågor rör konkurrens bör de behandlas av kommissionen 
som bör rådfråga byrån.

Ändringsförslag 14
Artikel 6, punkt 6a (ny)

6a. De kostnader som uppstår för 
systemansvariga för överföringssystem till 
följd av beslut eller yttranden från byrån 
ska ersättas genom nationella system för 
överföringsavgifter, om inte dessa 
kostnader beror på att de systemansvariga 
för överföringssystem brustit i de 
skyldigheter som ålagts dem i 
överensstämmelse med denna förordning, 
förordning (EG) nr 1228/2003 eller 
förordning (EG) nr 1775/2005.

Ändringsförslag 15
Artikel 8, punkt 2a (ny)

2a. Byrån ska på kommissionens begäran 
utföra vissa ytterligare uppgifter som rör 
dess syfte.

Motivering

Kommissionen bör kunna be byrån att utföra ytterligare uppgifter inom dess allmänna 
ansvarsområde, om detta anses bidra till att uppfylla målen i gemenskapens regelverk för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag 16
Artikel 8a (ny)

Artikel 8a
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Tidsfrist för beslut
Om byrån inte antar ett beslut i en fråga 
där byrån enligt denna förordning har 
bindande befogenheter, inom en maximal 
tidsfrist på tre månader från och med den 
dag då berörda parter gjort sin begäran, 
ska beslutet fattas av 
Europeiska kommissionen.

Motivering

För att undvika att verksamheten inom byrån lamslås , införs som standard att det slutliga 
beslutet flyttas över till Europeiska kommissionen vid allvarliga förseningar.

Ändringsförslag 17
Artikel 8b (ny)

Artikel 8b
Samråd och öppenhet

1. Innan byrån vidtar åtgärder ska den vid 
behov samråda med berörda parter och ge 
dem rimliga möjligheter att kommentera 
föreslagna åtgärder. Resultaten från 
samrådet ska offentliggöras.
2. Byrån ska utföra sin verksamhet med 
en hög grad av öppenhet.
3. Byrån ska se till att allmänheten och 
alla berörda parter ges objektiv, 
tillförlitlig och lättillgänglig information, i 
synnerhet vad gäller resultaten av dess 
arbete när så är lämpligt.
4. Byrån ska i sina interna 
verksamhetsregler fastställa hur de regler 
om öppenhet som avses i punkterna 2 och 
3 ska tillämpas praktiskt.

Motivering

Ett offentligt samråd på EU-nivå bedrivs för närvarande av ERGEG. Byrån bör därför ta 
över denna uppgift eftersom ERGEG redan har väl inarbetade regler och erfarenhet av 
offentligt samråd. Byrån kommer att fortsätta att arbeta för alla marknadsaktörers intresse.
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Ändringsförslag 18
Artikel 8c (ny)

Artikel 8c
Övervakning av och rapportering om 

energisektorn
1. Byrån ska övervaka utvecklingen på 
gas- och elektricitetsmarknaderna, 
särskilt slutkundspriserna på gas och 
elektricitet och respekten för 
konsumenternas rättigheter enligt 
direktiv 2003/55/EG och 
direktiv 2003/54/EG.
2. Byrån ska publicera en årlig rapport 
om utvecklingen på gas- och 
elektricitetsmarknaderna, som även 
omfattar konsumentfrågor, där den ska 
kartlägga vilka hinder som eventuellt
återstår för att den inre marknaden för 
gas och elektricitet ska kunna fullbordas.
3. När byrån offentliggör sin årliga 
rapport kan den avge ett yttrande till 
Europaparlamentet och kommissionen 
om vilka åtgärder som kan vidtas för att 
avlägsna de hinder som avses i punkt 2.

Motivering

Byrån skulle ha till uppgift att lämna en årlig rapport om utvecklingen på elektricitets- och 
gasmarknaderna och möjlighet att avge rekommendationer om vilka åtgärder som bör vidtas 
för att förbättra avregleringen av energimarknaderna.

Ändringsförslag 19
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 fem ledamöter. 
Två av dessa ska utses av kommissionen, 
två av rådet och en av Europaparlamentet.
Mandatperioden ska vara fem år och kunna 
förlängas en gång.

Motivering

För att kunna arbeta mer effektivt bör styrelsen bestå av fem ledamöter. Två av dessa ska 
utses av kommissionen, två rådet och en av Europaparlamentet.
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Ändringsförslag 20
Artikel 9, punkt 3

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 och 
ordföranden för dess tillsynsnämnd ska, 
utan att ha rösträtt, 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 två 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.

Motivering

För en bättre samordning mellan byråns olika styrelser och nämnder måste byråns direktör 
och ordföranden för dess tillsynsnämnd delta i överläggningarna utan rösträtt. 
Tillsynsnämnden kommer i hög grad att påverkas av styrelsens beslut.

Ändringsförslag 21
Artikel 9, punkt 5a (ny)

5a. Styrelseledamöterna ska åta sig att 
agera oberoende i allmänhetens intresse 
och ska varje år avge en offentlig skriftlig 
förklaring om åtaganden och intressen 
som kan komma att anses vara till förfång 
för deras oberoende.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att garantera styrelseledamöternas oberoende.

Ändringsförslag 22
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Artikel 10, punkt 1

1. Styrelsen ska, efter samråd med 
tillsynsnämnden, utse en direktör i 
enlighet med artikel 13.2.

1. Styrelsen ska utse en direktör i enlighet 
med artikel 13.2.

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 13.2.

Ändringsförslag 23
Artikel 10, punkt 2

2. Styrelsen ska utse tillsynsnämndens 
ledamöter i enlighet med artikel 11.1.

utgår

Motivering

För att garantera byråns oberoende bör styrelsen inte ansvara för tillsättningen av 
tillsynsnämndens ledamöter.

Ändringsförslag 24
Artikel 10, punkt 11a (ny)

11a. Styrelsen ska utföra sina uppgifter 
oberoende, objektivt och i allmänhetens 
intresse. 

Motivering

För att garantera byråns oberoende bör även styrelsen agera oberoende utan att söka 
instruktioner från nationella regeringar eller några andra intressenter.

Ändringsförslag 25
Artikel 11, punkt 1a (ny)

1a. Varje nationell tillsynsmyndighet ska 
vara ansvarig för att utse sin företrädare 
och suppleant i tillsynsnämnden.

Motivering

Det bör uttryckligen göras klart att de nationella tillsynsmyndigheterna är direkt ansvariga 
för att utse sina företrädare, och inte styrelsen.
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Ändringsförslag 26
Artikel 11, punkt 3

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Varje ledamot eller suppleant 
ska ha en röst.

3. Tillsynsnämnden ska fatta beslut med 
två tredjedelars majoritet bland 
ledamöterna. Ledamöternas röster ska 
vägas enligt artikel 205.2 i EG-fördraget.

Motivering

ERGEG fattar för närvarande beslut enligt denna omröstningsprincip. Det är rimligt att 
tillsynsnämnden gör det också, så att beslut fattas med hänsyn till den befolkningsmängd som 
varje tillsynsmyndighet representerar.

Ändringsförslag 27
Artikel 12, punkt 1

1. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8 antas.
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

1. Tillsynsnämnden ska avge ett motiverat 
yttrande till direktören innan de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7, 8, 8a, 8b och 8c antas. 
Tillsynsnämnden ska dessutom, inom sitt 
kompetensområde, vägleda direktören när 
denne utför sina uppgifter.

Motivering

Direktören har nyckelrollen när det gäller tillsynsfunktionen. Med tanke på detta och för att 
garantera direktörens oberoende i tillsynsfrågor bör han eller hon få ett fullt motiverat 
yttrande från tillsynsnämnden.

Ändringsförslag 28
Artikel 12, punkt 2

2. Tillsynsnämnden ska avge ett yttrande 
om den kandidat som ska utses till direktör 
enligt artiklarna 10.1 och 13.2.
Tillsynsnämndens beslut i detta avseende 
ska fattas med tre fjärdedelars majoritet av 
dess ledamöter.

2. Tillsynsnämnden ska föreslå styrelsen 
en förteckning över minst två kandidater 
som kan utses till direktör enligt 
artiklarna 10.1 och 13.2. Tillsynsnämndens 
beslut i detta avseende ska fattas med 
tre fjärdedelars majoritet av dess 
ledamöter.
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 13.2.

Ändringsförslag 29
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. Styrelsen ska utse en direktör på 
grundval av meriter, kompetens och 
erfarenhet som är relevant för 
energisektorn, från en förteckning över 
minst två kandidater som föreslagits av 
tillsynsnämnden 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.

Motivering

För att balansera befogenheterna inom byråns nuvarande struktur bör kandidatförteckningen 
föreslås av tillsynsnämnden och inte av kommissionen.

Ändringsförslag 30
Artikel 13, punkt 4

4. Styrelsen får på förslag av
kommissionen, med beaktande av 
utvärderingsrapporten och endast i de fall 
det kan motiveras på grund av byråns 
uppgifter och behov, förlänga direktörens 
mandatperiod en gång med högst tre år.

4. Styrelsen får efter samråd med 
tillsynsnämnden och kommissionen, med 
beaktande av utvärderingsrapporten och 
endast i de fall det kan motiveras på grund 
av byråns uppgifter och behov, förlänga 
direktörens mandatperiod en gång med 
högst tre år.

Motivering

Eftersom tillsynsnämnden spelar en viktig roll vid tillsättning av direktör, bör den rådfrågas 
om en eventuell förlängning av hans eller hennes mandatperiod. För att behålla sitt 
oberoende bör styrelsen kunna förlänga direktörens mandatperiod utan att först få ett förslag 
från kommissionen. 

Ändringsförslag 31
Artikel 14, punkt 3
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3. Direktören ska med tillsynsnämndens 
samtycke anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7 och 8.

3. Direktören ska anta de yttranden, 
rekommendationer och beslut som avses i 
artiklarna 5, 6, 7, 8, 8a, 8b och 8c efter att 
ha mottagit ett motiverat yttrande från 
tillsynsnämnden.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 12.1.

Ändringsförslag 32
Artikel 15, punkt 2

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden.

2. Överklagandenämndens ledamöter ska 
utses av styrelsen på förslag av 
kommissionen, efter en inbjudan till 
intresseanmälan och efter samråd med 
tillsynsnämnden. De kandidater som 
styrelsen väljer ska före utnämningen 
göra ett uttalande inför ansvarigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor 
från utskottsledamöterna.

Motivering

Det är viktigt att ha demokratisk kontroll över tillsättningen av överklagandenämndens 
ledamöter, åtminstone genom en utfrågning i Europaparlamentet.

Ändringsförslag 33
Artikel 18, punkt 1, led c

(c) Eventuella frivilliga bidrag från 
medlemsstaterna eller deras 
tillsynsmyndigheter.

(c) Samlade resurser från
tillsynsmyndigheterna för deras 
samarbete på EU-nivå.

Motivering

För att byrån ska vara fullt oberoende bör den få en egen budget. Följaktligen måste vi 
undvika att medlemsstaterna bidrar frivilligt på olika sätt.

Ändringsförslag 34
Artikel 19, punkt 1

1. Avgifter ska betalas till byrån när det 1. Avgifter ska betalas till byrån när det 
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begärs beslut om undantag enligt 
artikel 8.1.

begärs beslut om undantag enligt 
artikel 8.1 eller när det begärs specifika 
eller speciella råd, rekommendationer, 
beslut eller övervakningsuppdrag med 
avseende på europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
el eller europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystem för 
gas.

Motivering

För att öka byråns ekonomiska oberoende och på grund av problemet med den minskade 
EU-budgeten föreslås att möjligheterna att söka finansiering från marknaden utökas.

Ändringsförslag 35
Artikel 20, punkt 1

1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna detta 
preliminära förslag till styrelsen 
tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen 
på grundval av direktörens förslag göra en 
beräkning av byråns inkomster och utgifter 
för nästa budgetår. Senast den 31 mars ska 
styrelsen överlämna denna beräkning, samt 
ett förslag till tjänsteförteckning, till 
kommissionen. Innan denna beräkning 
antas ska direktörens förslag överlämnas 
till tillsynsnämnden, som kan avge ett 
yttrande om förslaget.

1. Senast den 15 februari varje år ska 
direktören utarbeta ett preliminärt förslag 
till budget som omfattar driftskostnaderna 
och verksamhetsplanen för nästa budgetår, 
och direktören ska överlämna detta 
preliminära förslag till styrelsen 
tillsammans med en preliminär 
tjänsteförteckning. Varje år ska styrelsen 
på grundval av direktörens förslag göra en 
beräkning av byråns inkomster och utgifter 
för nästa budgetår. Senast den 31 mars ska 
styrelsen överlämna denna beräkning, samt 
ett förslag till tjänsteförteckning, till 
kommissionen. Innan denna beräkning 
antas ska direktörens förslag överlämnas 
till tillsynsnämnden, som kan avge ett 
motiverat yttrande om förslaget.

Motivering

Direktören har nyckelrollen när det gäller tillsynsfunktionen. Med tanke på detta och för att 
garantera direktörens oberoende i tillsynsfrågor bör han eller hon få ett fullt motiverat 
yttrande från tillsynsnämnden.
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MOTIVERING

Inledning

Under debatten om förordningen har föredraganden blivit mer övertygad om behovet av att gå 
längre än kommissionens förslag om byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, 
och skapa en byrå med större oberoende och beslutsbefogenheter.

Föredraganden anser att byrån, om den verkligen ska kunna bidra i utvecklingen av en 
integrerad konkurrenskraftig energimarknad för Europeiska unionen, behöver mer vidsträckta 
befogenheter, oberoende av kommissionen, att hantera gränsöverskridande situationer och 
verka för effektivt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem och nationella 
energitillsynsmyndigheter.

Ändringsförslagen i förslaget till betänkande syftar därför till att ge byrån betydande nya 
beslutsbefogenheter – särskilt över utarbetandet av tekniska föreskrifter och de 
investeringsplaner som de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem 
ska ta fram – liksom större oberoende i fråga om tillsyn och finansiering.

Större befogenheter och oberoende bör dock gå hand i hand med större ansvarighet – inför 
parlamentet och inför viktiga intressenter. För att balansera byråns nya befogenheter föreslår 
föredraganden därför att dess samrådsskyldighet, öppenhet och ansvarighet inför parlamentet 
utökas betydligt.

Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att det tredje energipaketet måste behandlas som ett 
paket – med byrån som ett centralt genomgående inslag. De uppgifter, befogenheter och 
skyldigheter som parlamentet tilldelar byrån i denna förordning måste överensstämma med 
övriga förslag till direktiv och förordningar i paketet – särskilt i relation till de befogenheter 
och det ansvar som ligger hos de europeiska nätverken av systemansvariga för 
överföringssystem.

Rättsliga frågor: Institutionell balans och byråns befogenheter

Europaparlamentet inser vikten av principen om jämvikt mellan institutionerna, som 
Europeiska kommissionen enligt fördraget har i uppdrag att värna.

Under arbetet med förslaget till betänkande har föredraganden varit medveten om de centrala 
rättsprinciper som fastställs i EG-domstolens rättspraxis i domen i målet Meroni från 1958 
(med flera mål), nämligen

 att en delegerande myndighet inte kan ge ett annat organ befogenheter som skiljer sig från 
de befogenheter den själv innehar enligt fördraget och som inte omfattas av samma 
skyldigheter,

 att det inte är möjligt att delegera befogenheter som innebär en vidsträckt 
bedömningsfrihet i fråga om många olika målsättningar och uppgifter, för att på så sätt 
flytta ansvaret och undgå politisk kontroll.
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På denna grundval har befintliga europeiska byråer huvudsakligen tilldelats informations- och 
samordningsuppgifter, och möjligheten att utöva beslutsbefogenheter (med rättsligt bindande 
verkan för tredjepart) har varit begränsad till att endast omfatta enskilda fall.

Varje byrå har dock sin egen institutionella ram, och deras ansvarsområden måste i första 
hand fastställas utifrån behoven inom de specifika sektorer där de ska verka. Det är detta 
synsätt vi måste anlägga när vi utformar denna nya byrå för energisektorn.

På det hela taget anser föredraganden att de centrala principerna i Meronidomen inte berörs av 
hans ändringsförslag.

Uppfattningen att byrån, enligt förslagen i betänkandet, kommer att ha en vidsträckt 
bedömningsfrihet är diskutabel. Situationen är helt annorlunda än den som behandlades i 
Meronimålet, där den myndighet till vilken ansvaret delegerades var tvungen att beakta 
”åtta olika målsättningar”. Byrån kommer att fatta beslut som kräver utpräglat tekniska 
utvärderingar; den kommer inte att utöva det slags bedömningsfrihet som kräver ett val 
mellan många olika och motstridiga allmänna intressen.

I själva verket medför de funktioner som byrån anförtros i enlighet med artikel 4 i ändrad 
lydelse varken allmänna regleringsbefogenheter eller någon allmän utvärderingsfrihet som 
kan jämställas med att utarbeta “energipolitik” (inte ens delvis). I dessa ändringsförslag 
begränsas möjligheten att anta bindande beslut till enskilda beslut och regler rörande strikt 
tekniska frågor som behövs för att garantera en väl fungerande och säker inre energimarknad.

Ändringsförslagen till artikel 6.3 åskådliggör detta synsätt. Byrån bemyndigas bara att 
godkänna sådana föreskrifter (utarbetade av de europeiska nätverken av systemansvariga för 
överföringssystem) som avser den tekniska driften av nätet. Å andra sidan ska den bara ge 
kommissionen råd om föreskrifter som huvudsakligen avser konkurrens och marknadsregler.
Samtidigt som godkännandet av rent tekniska föreskrifter är en lämplig, rent teknisk uppgift 
för byrån, tar kommissionen med rätta på sig ansvaret för marknadsföreskrifter, eftersom de 
avser konkurrenspolitik.

De principer som fastställdes i Meronimålet måste därför ses i sitt sammanhang i stället för att 
tillämpas på ett förenklat, alltför konservativt sätt. När det gäller byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (vars rättsliga grund är artikel 95 i EG-fördraget) krävs större 
försiktighet vid översynen av principerna.

Byråns styrelseform och struktur

De föreslagna förändringarna av byråns struktur och verksamhet syftar till att uppnå den mest 
effektiva balansen mellan behovet av en oberoende tillsyn, å ena sidan, och lämplig politisk 
kontroll, å andra sidan. En central princip för föredraganden är att en byrås oberoende är 
avgörande inte bara för dess effektivitet, utan även för dess trovärdighet.

Med detta i åtanke medför föredragandens ändringsförslag följande centrala förändringar:
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 En mer framträdande roll för tillsynsnämnden och parlamentet vid tillsättningen av 
direktören. Direktören tillsätts alltjämt av styrelsen, men på grundval av en förteckning 
över minst två namn som föreslagits av tillsynsnämnden i stället för av kommissionen.

 En effektivare och öppnare styrelse. Antalet ledamöter i styrelsen begränsas avsevärt:
styrelsen får sammanlagt fem ledamöter – vardera två som utses av kommissionen 
respektive rådet, men även en utsedd företrädare för Europaparlamentet, för att garantera 
att lagstiftarens åsikter återspeglas. Ledamöterna måste förbinda sig att agera oberoende 
samt avge en förklaring om åtaganden och intressen som kan tänkas påverka detta 
oberoende.

 En tidsgräns införs för att garantera snabbt beslutsfattande av byrån. Byrån måste 
fatta beslut inom en fastställd tidsgräns, på förslagsvis tre månader. Om inget beslut fattas 
inom den tiden återgår beslutet till kommissionen. Härigenom undviks institutionell 
handlingsförlamning och osäkerhet för marknaden. Dessutom förses kommissionen med 
en lämplig mekanism för övervakning och kontroll.

 Ökat ekonomiskt oberoende för byrån. Byrån ges ökat utrymme att söka finansiering 
på marknaden (i utbyte mot tillhandahållna tjänster/fattade beslut) och nationella 
tillsynsmyndigheter.

På det hela taget kommer dessa förslag att stärka byråns oberoende i tillsynen och samtidigt 
garantera verklig politisk ansvarighet. Framför allt kommer byråns ansvarighet inför 
parlamentet att stärkas.

Samråd, övervakning och rapportering

Ett lämpligt sätt att tilldela byrån bindande befogenheter (i ett steg som ytterligare kommer att 
öka dess förenlighet med Meroniprinciperna) är att upprätta en adekvat rättslig ram som 
garanterar att samråd sker med alla berörda parter, ålägger byrån en tydligt angiven skyldighet 
till öppenhet och, i synnerhet, utökar byråns ansvarighet gentemot Europaparlamentet (genom 
informationslämnande och rapportering).

Genom de föreslagna nya artiklarna 8b (ny) och 8c (ny) skulle därför i den föreslagna 
förordningen följande bestämda skyldigheter införas för byrån:

 Att genomföra samråd med alla berörda parter om eventuella åtgärder som vidtas 
enligt förordningen.

 Att garantera en hög grad av öppenhet och sörja för enkel tillgång till information,
genom tydliga bestämmelser i byråns arbetsordning.

 Att övervaka utvecklingen på gas- och elmarknaderna – särskilt när det gäller 
konsumentfrågor – och utarbeta en årlig rapport till parlamentet och kommissionen, 
med (om så är lämpligt) förslag på åtgärder för att förbättra marknadsöppnandet.

Slutsats

Målet för det tredje energipaketet är att energimarknaden, som fram till för ett årtionde sedan 
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byggde på ett monopolsystem, gradvis ska gå från ett liberaliseringsstadium till ett stadium 
där verklig och hållbar konkurrens råder.

För att detta syfte ska uppnås bör förhållandet mellan regleringsprocesser och 
marknadsutveckling styras av ett synsätt som inriktas på
 den framtida marknadssituationen (dvs. ett framåtblickande synsätt), där villkoren blir 

långt mer konkurrenspräglade och diversifierade,
 konkurrenslagstiftningens genomförande, för att i möjligaste mån begränsa de 

förhandsregler som tillämpas från fall till fall till ett minimum.

Dessa målsättningar kan eftersträvas på EU-nivå med en konkurrenspräglad ram och 
förhandsregler som harmoniseras. Det betyder att regleringen av energisektorn successivt 
kommer att minska till dess att de regler som tillämpas är konkurrensregler. Det måste 
påpekas att sektorspecifik reglering kommer att fortsätta att spela en roll om inte en effektiv 
konkurrensmiljö uppnås.

För att energisektorn ska lyda under ett system som framför allt bygger på konkurrensregler 
måste det dock först slås fast att branschen inte längre är ett naturligt monopol, utan har blivit 
en ”vanlig” bransch.

Den europeiska energimarknadens framtid och dess utveckling efter det tredje energipaketets 
genomförande kommer därför att kräva att byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter spelar en framträdande roll. Byråns befogenheter och oberoende 
måste följaktligen utökas utöver vad kommissionen har föreslagit.
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