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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 det 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 Kommissionen 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.

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 
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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. Parlamentet ønskede at bringe de nuværende situationer 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.

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 -
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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 10-årig 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.

Gennemsigtighed

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 evt. udnytte nogle af disse 
erfaringer på EU-plan.

Sammenkoblingsniveauer

22. Ordføreren bifalder udnævnelsen af særlige koordinatorer, der skal fremskynde 
udviklingen af de fire vigtigste sammenkoblingsprojekter mellem medlemsstater, som 
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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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