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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 ændring af forordning 
(EF) nr. 1228/2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med 
grænseoverskridende elektricitetsudveksling
(KOM(2007)0531 – C6–0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0531),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0320/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A6–0000/2008),

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.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2c, stk. 1, litra a (forordning (EF) nr. 1228/2003)

a) tekniske regler og kommercielle regler 
på de i stk. 3 nævnte områder

a) udtalelser og henstillinger om de i 
artikel 2e nævnte udkast til retningslinjer 
og udkast til regler 

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.
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Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2c, stk. 2 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de tekniske og kommercielle regler og 
en plan for fælles netdrift og for 
forsknings- og udviklingsindsatsen, som 
skal udarbejdes i det pågældende år, samt 
en vejledende tidsplan. 

2. Det årlige arbejdsprogram, jf. stk. 1, litra 
d), indeholder en liste over og beskrivelse 
af de regler, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 2 eb, og en 
plan for fælles netdrift og for forsknings-
og udviklingsindsatsen, som skal 
udarbejdes i det pågældende år, samt en 
vejledende tidsplan.

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2c, stk. 3 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

3. De detaljerede tekniske og 
kommercielle regler dækker følgende 
områder i overensstemmelse med den 
prioritering, der er fastsat i 
arbejdsprogrammet:

udgår

a) regler om sikkerhed og pålidelighed
b) regler om nettilslutning og netadgang
c) regler om dataudveksling og afregning
d) regler om interoperabilitet
e) driftsprocedurer i 
beredskabssituationer
f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger
g) regler om handel
h) regler om gennemsigtighed
i) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm
j) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler 
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om lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation.
k) energieffektivitet i forbindelse med 
elnet.

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2c, stk. 6 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

6. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet rådgiver på Kommissionens 
anmodning denne om vedtagelsen af nye 
eller ændrede retningslinjer som fastlagt i 
artikel 8.

udgår

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2ba ny, 2bb ny, 2bc ny. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2d, stk. 2 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger agenturet udkastet til 
tekniske og kommercielle regler, udkastet 
til den tiårige investeringsplan og udkastet 
til det årlige arbejdsprogram, herunder 
oplysninger om høringsprocessen.

2. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet forelægger agenturet sine 
udtalelser og henstillinger om 
retningslinjerne og udkastet til regler, og 
forelægger udkastet til den tiårige 
investeringsplan og udkastet til det årlige 
arbejdsprogram, herunder oplysninger om 
de hermed forbundne høringsprocesser.

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.
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Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2e (forordning (EF) nr. 1228/2003)

Opstilling og evaluering af tekniske og 
kommercielle regler

Retningslinjer og regler

1. Efter høring af agenturet kan 
Kommissionen opfordre Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet til inden for en rimelig frist at 
udarbejde regler på de i artikel 2c, stk. 3, 
nævnte områder, hvis den skønner, at 
sådanne regler er nødvendige for, at 
markedet kan fungere effektivt.

1. Kommissionen kan bemyndige 
agenturet til at udarbejde retningslinjer 
og vedtage regler til harmonisering af 
tekniske og kommercielle regler med 
henblik på at lette markedsintegrationen.

2. Agenturet forelægger Kommissionen en 
behørigt begrundet udtalelse, hvis det 
skønner:

2. Retningslinjerne og reglerne kan især 
dække følgende områder:

a) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder,

a) regler om sikkerhed og pålidelighed

b) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 
nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked,

b) regler om nettilslutning og netadgang

c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

c) regler om dataudveksling og afregning

3. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter henstilling fra agenturet 
vedtage retningslinjer på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder, hvis den skønner:

d) regler om interoperabilitet

a) at en teknisk eller kommerciel regel, 
som Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i stk. 3 

e) driftsprocedurer i 
beredskabssituationer
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nævnte områder, ikke sikrer ikke-
diskrimination, reel konkurrence og et 
velfungerende marked,

b) at Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet ikke inden for en rimelig frist 
har vedtaget en teknisk eller kommerciel 
regel på de i artikel 2c, stk. 3, nævnte 
områder,

f) regler om kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger

c) at transmissionssystemoperatørerne 
ikke gennemfører en teknisk eller 
kommerciel regel, som Det Europæiske 
Net af Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet har vedtaget på de i artikel 2c, 
stk. 3, nævnte områder.

g) regler om grænseoverskridende 
intradaglige markeder med 
harmoniserede "gate closures"

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 13, stk. 2.

h) regler om handel, der især garanterer 
udvikling af sekundære markeder for 
grænseoverskridende 
transmissionsrettigheder og 
transmissionsrettighedernes sikkerhed

4. Stk. 3 berører ikke Kommissionens ret 
til at vedtage og ændre retningslinjer som 
fastlagt i artikel 8.

i) regler om gennemsigtighed

j) regler om balancering, herunder regler 
om reservestrøm

k) regler om harmoniserede 
transporttarifstrukturer, herunder regler 
om lokalitetsbestemte prissignaler og 
indbyrdes TSO-kompensation

l) energieffektivitet i forbindelse med 
elnet.

Begrundelse

Retningslinjer og regler bør lette udviklingen af konkurrencedygtige markeder og sikre 
markedsintegration ved hjælp af en harmonisering af tekniske og kommercielle regler. Disse 
regler skal tjene markedsinteresser gennem en optimering af kapacitetstildelingen, udvikling 
af en day-ahead-markedskobling/-splitting, eksistensen af grænseoverskridende day-ahead-
og intraday-markeder osv. Bestemmelser og principper på højt niveau bør først nedfældes i 
retningslinjerne, hvorefter reglerne bør give flere detaljer om disse principper.

Ændringsforslag 7
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ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 2e a (ny) (forordning (EF) nr. 1228/2003/EF)

Artikel 2ea
Udarbejdelse af retningslinjer

1. Efter at have hørt agenturet udarbejder 
Kommissionen en årlig prioritetsliste over 
emner af største betydning for 
udviklingen af det interne 
elektricitetsmarked.
2. Under henvisning til denne 
prioritetsliste kan Kommissionen 
bemyndige agenturet til inden for en 
tidsfrist på højst seks måneder at 
udarbejde retningslinjer med 
grundlæggende, klare og objektive 
principper for harmonisering af reglerne, 
som giver mulighed for at udvikle et 
konkurrencedygtigt og integreret marked.
3. Under udarbejdelsen af disse 
retningslinjer afholder agenturet åbne, 
transparente og omfattende høringer i en 
periode på mindst to måneder og holder 
ENTSO og andre relevante parter 
informeret.
4. Agenturet færdiggør udkastet til 
retningslinjer på grundlag af 
høringsresultaterne senest to måneder 
efter høringsperiodens udløb. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, de har 
modtaget, og redegør for, hvorfor de er 
blevet taget i betragtning i det endelige 
udkast til retningslinjer, eller begrunder, 
hvorfor de er blevet afvist.
5. Agenturet forelægger det endelige 
udkast til retningslinjer for 
Kommissionen og ENTSO og andre 
relevante parter, som afgiver deres 
udtalelse senest en måned efter 
modtagelsen af udkastet til retningslinjer.
Hvis en sådan udtalelse er negativ, 
forelægger agenturet det endelige udkast 
til retningslinjer for sit repræsentantskab, 
som fremfører behørigt underbyggede 
grunde til at godkende eller afvise den 
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pågældende udtalelse.
6. Kommissionen vurderer, om det 
endelige udkast til retningslinjer 
indeholder grundlæggende, klare og 
objektive principper for harmoniseringen 
af reglerne for udviklingen af et 
konkurrencedygtigt og integreret marked, 
og om høringsprocessen har været fair.
7. Hvis Kommissionen kommer til den 
konklusion, at det endelige udkast til 
retningslinjer, som agenturet har forelagt, 
udgør et hensigtsmæssigt grundlag, 
forelægger den retningslinjerne for det i 
artikel 13, stk. 1, nævnte udvalg med 
henblik på endelig vedtagelse efter 
proceduren i artikel 13, stk. 2.

Begrundelse

For at kunne træffe beslutning om prioriteterne for markedsudvikling er det yderst vigtigt, at 
Kommissionen opstiller en liste over prioriteter efter at have hørt agenturet. Foruden denne 
liste bør der opstilles retningslinjer med de vigtigste principper vedrørende de pågældende 
spørgsmål med henblik på at harmonisere de gældende regler. Reglerne kan kun udarbejdes 
hensigtsmæssigt, hvis listen over prioriteter og retningslinjerne er opstillet på en fornuftig 
måde.

Dette ændringsforslag vil erstatte teksten i artikel 2e i forordning nr. 1228/2003.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2e b (ny) (forordning (EF) nr. 1228/2003/EF)

Artikel 2eb
Udarbejdelse af regler

1. Ved vedtagelsen af retningslinjerne i 
overensstemmelse med artikel 2ea 
bemyndiger Kommissionen ENTSO til 
inden for en tidsfrist på seks måneder at 
udarbejde et udkast til regler, der fuldt ud 
opfylder principperne i retningslinjerne.
2. Under udarbejdelsen af disse regler 
afholder ENTSO på et tidligt stadium og 
på en åben og gennemsigtig måde 
omfattende høringer af alle relevante 
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markedsdeltagere og underretter og 
inddrager alle relevante parter i 
udarbejdelsen.
3. ENTSO forelægger udkastet til regler 
for agenturet til yderligere høring.
4. Agenturet afholder omfattende, åbne 

og gennemsigtige høringer om udkastet til 
regler i en periode på mindst to måneder. 
5. Agenturet færdiggør udkastet til 
retningslinjer på grundlag af 
høringsresultaterne senest to måneder 
efter høringsperiodens udløb. Agenturet 
offentliggør alle de kommentarer, det har 
modtaget, og redegør for, hvorfor de er 
blevet taget i betragtning i det endelige 
udkast til regler, eller begrunder, hvorfor 
de er blevet afvist.
6. Agenturet forelægger det endelige 
udkast til regler for Kommissionen, som 
bedømmer, hvorvidt de er forenelige med 
retningslinjerne.
7. Kommissionen bedømmer, om udkastet 
til regler følger principperne i 
retningslinjerne vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 2ea.
8. Kommissionen bedømmer også, 
hvorvidt reglerne er udformet på en sådan 
måde, at de støtter udviklingen af et 
konkurrencedygtigt og integreret marked.
Hvis Kommissionen fremsætter en negativ 
udtalelse, bemyndiger den ENTSO til at 
ændre udkastet til regler.
9. Kommissionen bedømmer anvendelsen 
af reglerne på eget initiativ, på 
anmodning af agenturet eller efter 
henstilling fra de berørte markedsparter.
Finder Kommissionen frem til, at en 
vedtagen regel ikke anvendes, forelægger 
den reglen for det i artikel 13, stk. 1, 
nævnte udvalg, som gennemgår den i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 13, stk. 2.
10. Den samme fremgangsmåde anvendes 
i forbindelse med opdatering af regler.
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Begrundelse

Jf. begrundelsen for den foreslåede artikel 2ea.

Det er af stor betydning, at reglerne stemmer helt overens med reglerne og principperne i 
retningslinjerne. Endvidere er det yderst vigtigt, at der afholdes omfattende høringer, og at 
markedsdeltagerne inddrages i processen for at sikre, at reglerne er realistiske. Samme 
fremgangsmåde bør anvendes i forbindelse med opdatering af allerede eksisterende regler 
som følge af teknologiske forandringer og forbedrede processer (jf. stk. 10).

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2f, stk. 1 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

1. Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet foretager som led i sine opgaver 
omfattende høringer af alle de relevante 
markedsdeltagere på et tidligt stadium og
på en åben og gennemsigtig måde, navnlig 
ved udarbejdelsen af de tekniske og 
kommercielle regler og det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 2c, stk. 1 og 3. 
Høringen inddrager alle forsynings- og 
produktionsselskaber, kunder, 
systembrugere og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

1. Som led i sine opgaver foretager 
agenturet omfattende høringer af alle de 
relevante markedsdeltagere på en åben og 
gennemsigtig måde. Høringen inddrager 
alle forsynings- og produktionsselskaber, 
kunder, systembrugere og 
distributionssystemoperatører, herunder 
også relevante (branche)sammenslutninger, 
tekniske organer og interessentforeninger.

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 2f, stk. 3 (forordning (EF) nr. 1228/2003)

3. Inden Det Europæiske Net af 
Transmissionssystemoperatører på 
Elområdet vedtager det årlige 
arbejdsprogram og de tekniske og 
kommercielle regler nævnt i artikel 2c, 

3. Inden agenturet vedtager 
retningslinjerne og reglerne, gør det rede 
for de kommentarer, det har modtaget 
under høringen, og for, hvordan det har 
taget hensyn hertil. Har det ikke taget 
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stk. 1 og 2, gør det rede for de 
kommentarer, det har modtaget under 
høringen, og for, hvordan det har taget 
hensyn hertil. Har det ikke taget hensyn til 
sådanne kommentarer, skal det begrundes.

hensyn til sådanne kommentarer, skal det 
begrundes.

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 6, afsnit 2a (nyt) (forordning (EF) nr. 1228/2003/EF)

Indtægten kan tages i betragtning af de 
regulerende myndigheder, når de skal 
godkende metoden for beregning af 
nettariffer og/eller vurdere, om tarifferne 
bør ændres.

Begrundelse

Hermed genindsættes en bestemmelse, som blev slettet af forordning nr. 1228/2003.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 8

Artikel 8, overskrift (forordning (EF) nr. 1228/2003)

Retningslinjer Retningslinjer for ordningen for 
kompensation mellem 

transmissionssystemoperatører

Begrundelse

Overskriften ændres for at undgå forveksling med retningslinjerne i artikel 2e.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 8

Artikel 8, stk. 3, litra h (forordning (EF) nr. 1228/2003)
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h) de nærmere enkeltheder vedrørende de i 
artikel 2c, stk. 3, nævnte forhold.

h) de nærmere enkeltheder vedrørende de i 
artikel 2e nævnte forhold.

Begrundelse

Jf. begrundelsen for de foreslåede artikler 2e, 2ea og 2eb. Hensigten med dette 
ændringsforslag er at tilpasse teksten til den nye procedure.
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BEGRUNDELSE

Indledning

1. Ordføreren bifalder den tredje liberaliseringspakke for EU's energimarkeder, fordi den 
efter hans opfattelse udgør et komplet og sammenhængende lovgivningsforslag, hvor 
størstedelen af de henstillinger, som Europa-Parlamentet vedtog i juni 2007, er inddraget 
i forslagene.

2. I den forbindelse er han enig i inddragelsen af stærkere og mere uafhængige beføjelser til 
de regulerende myndigheder, øgede krav om gennemsigtighed på markedet, forbedrede 
rammer for samarbejde på europæisk plan mellem nationale regulerende myndigheder og 
mellem transmissionssystemoperatører, den vægt, der lægges på yderligere udvikling af 
sammenkoblingskapacitet mellem medlemsstaterne, og forslaget om ejendomsretlig 
adskillelse som det mest effektive, men ikke eneste middel til at fremme investeringer og 
undgå forskelsbehandling af nye markedsdeltagere.

3. Han er også enig i forslaget om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem 
energimyndigheder, selv om han har visse forbehold over for dette nye organs aktuelle 
struktur og beslutningsbeføjelser.

4. Hvad angår forordningen om grænseoverskridende elektricitetsudveksling, mener 
ordføreren, at hovedproblemet ved lovgivningsforslaget er den aktuelle deling af 
beføjelser mellem de forskellige aktører, hvilket fører til en forvirret og noget tung 
beslutningsproces. I dette dokument sættes der fokus på ordførerens vigtigste overvejelser 
vedrørende netop dette forslag.

Kompetencefordeling

5. Som anført ovenfor mener ordføreren, at hovedproblemet i denne sag er, at den 
kompetencefordeling, der forelægges i Kommissionens forslag til forordning om 
grænseoverskridende elektricitetsudveksling, ikke svarer til den aktuelle og naturlige 
kompetencefordeling på nationalt plan, da transmissionssystemoperatørerne næsten får 
regulerende status, mens agenturet blot synes at spille en rolle som rådgivende organ.

6. Han mener især, at flere af de 11 opgaver, som transmissionssystemoperatørerne 
(TSO'erne) skal varetage, burde overlades til de regulerende myndigheder.

7. Selv om ordføreren er enig i Kommissionens idé om at vælge en bottom-up-strategi for 
udvikling af tekniske regler, da TSO'er er bedst egnede til at gøre det og har en direkte
interesse i at forenkle og harmonisere disse regler på europæisk plan, mener han, at andre 
regler som de, der vedrører handel og markedsgennemsigtighed, bør følge en anden 
strategi, hvor agenturet som en uafhængig myndighed får ansvar for at udarbejde 
retningslinjerne i snævert samarbejde med markedsdeltagerne og naturligvis TSO'erne og 
for at vedtage dem.
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8. Desuden rejser den frivillige karakter af gennemførelsen af ovennævnte forskrifter og 
regler visse spørgsmål om, hvorvidt det aktuelle system med TSO-samarbejde på 
europæisk plan tilføres nogen merværdi. Ordføreren er overbevist om, at nogle af de 
regler og forskrifter, der vil være en følge af gennemførelsen af denne forordning, bør 
være obligatoriske.

9. Endelig mener ordføreren, at agenturet, ligesom det har til opgave at udarbejde og 
vedtage kommercielle regler, bør gennemføre høringen af de berørte parter i stedet for 
TSO'erne i overensstemmelse med den proces, der finder sted på nationalt plan.

Agenturet

10. Ordføreren er opmærksom på de grænser, som Kommissionens Juridiske Tjenestes 
udtalelse har sat for de beføjelser, som agenturet for samarbejde mellem 
energimyndigheder kan tildeles. Han mener imidlertid, at størstedelen af usikkerheden og 
forvirringen omkring kompetencefordelingen netop skyldes disse manglende beføjelser.
Derfor ser ordføreren gerne, at udvalget anmoder Parlamentets Juridiske Tjeneste om at 
undersøge, om agenturets beføjelser kan udvides, så det kan træffe endelige 
reguleringsafgørelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning fra juni 
2007 om liberalisering af energimarkederne.

11. Hvis det ikke er muligt, mener ordføreren, at Parlamentet bør overveje, om den 
foreslåede model vil løse de problemer med at nå til enighed, som de nationale 
regulerende myndigheder har for øjeblikket, og om den kunne være acceptabel som et 
skridt hen imod et ægte europæisk reguleringsorgan.

12. Europa-Parlamentet har for nylig udtrykt ønske om at etablere et europæisk organ af 
nationale regulerende myndigheder med beslutningsbeføjelser i forbindelse med 
grænseoverskridende anliggender mellem medlemsstaterne, mens de nationale 
regulerende myndigheder fortsat skulle træffe beslutninger om anliggender inden for 
deres nationale område. Europa-Parlamentet ønskede med sin holdning at bringe den 
nuværende situation med dødvande mellem de nationale regulerende myndigheder til 
ophør, og det er grunden til, at agenturet i Kommissionens aktuelle forslag får beføjelse 
til at løse disse aktuelle og potentielle problemer. Ordføreren mener, at et uafhængigt 
agentur med tilstrækkelige beføjelser i forbindelse med grænseoverskridende anliggender 
mere effektivt og med større gennemsigtighed ville fremme udviklingen af en ægte EU-
regulering på energiområdet.

13. Ordføreren er også bekymret over opløsningen af det eksisterende ERGEG og de 
konsekvenser, det kan få for uafhængighed, eftersom agenturet i det foreliggende forslag 
vil være for afhængigt af Kommissionen.

Krav om adskillelse under Det Europæiske Net af Transmissionssystemoperatører

14. Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at formalisere den eksisterende ramme for 
samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører med henblik på at fremme integration 
på europæisk plan og tilvejebringe fuld harmonisering af tekniske regler mellem de 27 
medlemsstater.
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15. For at få ENTSO-modellen til at fungere korrekt og uanset den grad af adskillelse, der 
kræves i de enkelte medlemsstater - dvs. adskilt TSO eller uafhængig systemoperatør -
mener ordføreren, at alle transmissionssystemoperatører i ENTSO bør behandles lige, 
hvad angår deres forpligtelser som systemoperatør og sikring af ikkediskriminerende 
netadgang.

Investeringer

16. Kommissionens forslag om TSO'ers forelæggelse af en tiårig investeringsplan er i 
overensstemmelse med de allerede eksisterende forpligtelser på nationalt plan, så 
ordføreren støtter målet om at tilføje en europæisk dimension, navnlig hvad angår 
modernisering og forbedring af transmissionskapacitet mellem medlemsstaterne.

17. Det er dog vigtigt, at denne plan vedtages af det regulerende organ og ikke blot 
fremsendes til gennemsyn.

Åbenhed

18. Ordføreren er overbevist om, at regler om gennemsigtighed bør udarbejdes af det 
regulerende organ, i samråd med TSO'erne, og ikke bare kontrolleres af agenturet.
Samtidig med at han bifalder udarbejdelsen af retningslinjer på EU-plan, foretrækker han, 
at disse retningslinjer bliver bindende på de vigtigste områder.

19. Han vil også påpege, at gennemsigtighed i visse dele af forordningen tilsyneladende 
forveksles med overvågning og rapportering, og derfor ønsker han at sondre mellem disse 
dele i sin betænkning.

Harmonisering

20. Ordføreren mener ikke, at harmonisering prioriteres højt i forslaget. Eksistensen af 27 
forskellige lovrammer er en af de største hindringer for integration af energimarkederne.
Derfor mener ordføreren, at frivillig harmonisering af tekniske og kommercielle regler 
ikke er tilstrækkeligt til at overvinde de eksisterende hindringer for grænseoverskridende 
handel mellem medlemsstaterne, som skyldes utilstrækkelig integration. Af denne grund 
mener han, at harmonisering af de tekniske regler og af lovrammen bør være et af 
hovedmålene med pakken.

Regionale markeder

21. Ordføreren mener, at inddragelsen af udvikling af regionale markeder i forordningerne og 
direktiverne er et positivt skridt i retning af integration. De seneste fremskridt på dette 
område og de allerede veletablerede markeder såsom det nordiske kunne være et solidt 
grundlag for at sammenligne forskellige modeller og eventuelt udnytte nogle af disse 
erfaringer på EU-plan.

Sammenkoblingsniveauer
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22. Ordføreren bifalder udnævnelsen af særlige koordinatorer, der skal fremskynde 
udviklingen af de fire vigtigste sammenkoblingsprojekter mellem medlemsstater, som er 
gået i stå. Han mener, at de kan bidrage til at sætte skub i disse processer ved at mægle 
mellem alle aktører og berørte parter.

23. Disse individuelle sager er imidlertid, selv om de er vigtige, kun en lille del af problemet, 
og over hele EU er der stadig mange politiske, tekniske og administrative hindringer i 
vejen for øget sammenkoblingskapacitet mellem medlemsstaterne, selv når disse 
projekter er økonomisk og teknisk bæredygtige.
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