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Oversigt

1. Kommissionens forslag til et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder er 
afgørende for, at den tredje energipakke kan blive en succes. I Vidal-Quadras-
betænkningen om udsigterne for det indre gas- og elmarked (2007/2089 (INI)) gav 
Parlamentet udtryk for sin faste støtte til, at der etableres en stærk og effektiv europæisk 
tilsynsmyndighed med de fornødne beføjelser til at løse de problemer, som de nationale 
reguleringsmyndigheder ikke kan løse, og som hæmmer det indre markeds integration og 
funktion.

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

3. 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,

 fokuseret på gennemførelsen af konkurrencelovgivningen for at begrænse ex ante-
regler anvendt fra sag til sag mest muligt.

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.

7. Under drøftelsen af dette forslag til forordning må man 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, der vedtages for agenturet i denne 
forordning, skal være i overensstemmelse med de øvrige forslag til direktiver og 
forordninger i pakken og omvendt.

Uafhængighed

8. Et vigtigt princip for den tredje energipakke er, at de nationale energimyndigheder, som 
arbejder inden for klare lovrammer, bør være mest muligt uafhængige af daglig politisk 
indblanding.
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9. Ligeledes bør agenturet være mest muligt uafhængigt i forbindelse med tekniske 
spørgsmål og have retlig, administrativ og finansiel autonomi. Det skal være et 
fællesskabsorgan med status som juridisk person og frihed til at varetage de opgaver, som 
det er pålagt i henhold til forordningen. Dette forudsætter, at det skal kunne træffe 
bindende beslutninger uafhængigt af Kommissionen i stedet for blot at have en rådgivende 
funktion.

10. Kommissionen har hævdet, at fællesskabsretten - navnlig "Meroni-princippet" fra 1958 -
forhindrer den i at give agenturet mere indflydelse og uafhængighed. Andre uafhængige 
juridiske eksperter mener måske noget andet. Den juridiske fortolkning er helt central for 
spørgsmålet om, hvilke beføjelser agenturet kan have, hvilke beslutninger det kan træffe, 
hvordan det skal struktureres, og hvor uafhængigt det kan være. Derfor er klar juridisk 
rådgivning om dette spørgsmål helt afgørende.

Beføjelser og ansvar

11. Det foreslåede agentur vil sikre en EU-ramme for effektivt samarbejde mellem de 
nationale energimyndigheder. Men det skal også have reelle beføjelser for at kunne 
håndtere grænseoverskridende situationer effektivt og bidrage til udviklingen af et 
integreret, konkurrencedygtigt energimarked for EU.

12. Agenturets rolle skal styrkes væsentligt i forbindelse med spørgsmål, der er centrale for de 
lovgivningsmæssige rammer og vedrører EU-nettets kapacitet, sikkerhed og dækning 
(herunder dets udvikling, vedligeholdelse og drift).

13. Det bør overvejes nærmere, hvilken rolle agenturet skal spille i forbindelse med de tildelte 
opgaver i henhold til forslagene til forordning om elektricitet og gas i de europæiske 
netværk af transmissionssystemoperatører (ENTSO'er). 

14. Agenturet bør utvivlsomt spille en større rolle for iværksættelse, overvågning og 
godkendelse af forslag fra ENTSO - navnlig netudviklingsplanudkastene - for at sikre, at 
hensyn til samfundets interesse bliver varetaget fuldt ud. 

15. Det bør også overvejes nærmere, hvilken rolle agenturet skal spille for iværksættelse, 
udvikling, validering, gennemførelse og håndhævelse af de kommercielle og tekniske 
"regler" for TSO'er, og hvordan denne rolle skal afvejes med ENTSO'ernes. Agenturet må 
spille en afgørende rolle på dette punkt og skal altid inddrages i fastlæggelsen af de 
europæiske reglers anvendelsesområde og indhold. Agenturet skal godkende de vigtige 
aspekter af disse regler. 

16. Tekniske og kommercielle regler og andre relevante spørgsmål (driftsprocesser, 
investeringsplaner, produktionsdækningsperspektiver, forskningsplaner og arbejdsplaner) 
er helt centrale for et integreret energimarked i EU. De kommer også til at spille en vigtig 
rolle for beslutningen om, i hvilket omfang eksisterende nationale regler skal 
harmoniseres og fastlægges af europæiske organer i stedet for på nationalt plan. 
Kommissionens forslag giver ikke agenturet nogen beslutningsbeføjelser (kun en 
rådgivende rolle), og det rejser spørgsmålet om, hvorvidt TSO'er kan pålægges det fulde 
ansvar for at fastsætte regler for sig selv. 
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17. Ethvert velfungerende marked har brug for gode og klare regler fastsat af institutionelle 
tredjeparter, der opererer i samfundets interesse. I Kommissionens forslag gives der afkald 
på dette grundlæggende princip inden for økonomisk teori ved, at markedsaktørerne 
(TSO'erne) får beføjelse til og ansvar for at fastsætte regler for energimarkedet, hvorved 
der i praksis indføres selvregulering på EU-plan. Hvis dette forslag blev vedtaget, ville det 
være umuligt for agenturet at varetage den lovgivende funktion på EU-plan, som er 
afgørende for at tilvejebringe et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og sikkert integreret 
europæisk marked.

18. Det er også nødvendigt at overveje og finde ud af, hvordan procedurerne i gas- og 
elektricitetsforordningerne for undtagelse af ny grænseoverskridende infrastruktur fra krav 
om adskillelse vil fungere. Ansvarsfordelingen mellem agenturet og Kommissionen i 
beslutninger om, hvorvidt sådanne undtagelser skal indrømmes, bør især afklares. Bør det 
ikke være agenturet, der træffer den endelige beslutning om sådanne undtagelser?

19. Endelig bør det undersøges, om agenturet skal have andre beføjelser ud over de 
muligheder, der er anført i forslagene til direktiver og forordninger. F.eks. bør det 
overvejes, hvilken rolle agenturet skal spille for overvågning og oplysning om 
udviklingen af det europæiske energimarked såsom tilvejebringelse af 
forbrugeroplysninger og markedsscreening (f.eks. en resultattavle for det indre marked for 
energi, overvågning af markedsadgang, vurdering af energifattigdom).

20. Under udførelsen af alle sine opgaver bør agenturet have hovedansvaret for at høre 
markedsdeltagerne på et tidligt tidspunkt. 

Intern struktur

21. Agenturets interne struktur og den måde, hvorpå beslutninger træffes, og udnævnelser 
foretages, vil være afgørende for dets uafhængighed. Både Kommissionens og de 
nationale myndigheders rolle er vigtig i denne sammenhæng, og det samme gælder 
opgavefordelingen mellem agenturets bestyrelse, repræsentantskab og direktør.

22. Direktøren har en vigtig regulerende rolle. Som følge heraf og for at sikre direktørens 
reguleringsmæssige uafhængighed er det vigtigt at afgøre, om denne skal foreslås af 
repræsentantskabet i samråd med Kommissionen. Direktørens udnævnelse bør dernæst 
godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet.

23. Kommissionens forslag om agenturet er usammenhængende, hvad angår de beføjelser, 
den autonomi og den uafhængighed, som Kommissionen selv kræver for nationale 
energimyndigheder. Styringsordninger for regulering på energiområdet på nationalt plan 
bør, når det er muligt, overføres til europæisk plan ud fra de samme principper.

24. Bestyrelsens rolle og sammensætning bør overvejes nøje, og der bør foretages ændringer 
af den foreslåede organisation, som vil forbedre dens effektivitet og hindre unødvendige 
udgifter på EU's budget. Bestyrelsen bør kun have ansvar for regnskabsanliggender. 
Derfor bør dens sammensætning være lettere og mere strømlinet end i Kommissionens 
forslag, hvor den består af 12 personer. Dette antal står ikke i rimeligt forhold til 
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agenturets struktur, er næsten halvdelen af antallet af medlemmer af repræsentantskabet 
og en fjerdedel af agenturets samlede personale. Ud over spørgsmålet om uafhængighed er 
der også spørgsmålet om stabilitet. Erfaringer fra andre europæiske agenturer viser, at 
medlemskab, der er baseret på medlemsstaters udnævnelser, ændrer sig med jævne 
mellemrum, hvilket påvirker langtidsplanlægningen.

25. Sidst, men ikke mindst, er der spørgsmålet om agenturets forhold til Europa-Parlamentet. 
Både direktøren og formanden for repræsentantskabet bør være personligt og direkte
ansvarlige over for Europa-Parlamentet. De bør begge aflægge rapport til Parlamentet 
mindst en gang årligt, og Parlamentet må om nødvendigt kunne indkalde dem på andre 
tidspunkter.

Finansiering

26. Som fællesskabsorgan vil agenturet være meget afhængigt af fællesskabsmidler. Som det 
gælder for alle aspekter af fællesskabsbudgettet, bør dette give Europa-Parlamentet 
mulighed for at kontrollere dets arbejdsindsats og funktion.

27. Men for at bibeholde sin uafhængighed er det vigtigt, at agenturet har adgang til nogen 
finansiering ud over finansieringen fra fællesskabsbudgettet. Artikel 18 og 19 i forslaget 
til forordning om agenturet tillader allerede opkrævning af gebyrer i forbindelse med 
beslutninger om undtagelser for grænseoverskridende infrastruktur fra regler for 
tredjepartsadgang. Der hersker imidlertid ikke meget tvivl om, at beløbene fra denne 
finansieringskilde vil være meget begrænsede. Derfor bør andre finansieringskilder 
undersøges. Det bør undersøges, om denne ret til at opnå en del af finansieringen gennem 
gebyrer (og evt. bøder) fra energibranchen kan udvides til andre virksomhedsområder. I 
EU har nogle nationale regulerende myndigheder allerede ret til at opnå en del af deres 
finansiering gennem gebyrer fra energibranchen.
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