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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET

Om: Begrundet udtalelse fra det tjekkiske Deputeretkammer om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet 
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen af et 
udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende udkast 
ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det tjekkiske Deputeretkammer har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om 
ovennævnte forslag til forordning.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med hensyn til 
overholdelse af nærhedsprincippet.
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BILAG

Den Tjekkiske Republiks Parlament
DEPUTERETKAMMERET

2017
7. valgperiode

376.
BESLUTNING

fra Udvalget om Europæiske Anliggender 
fra det 63. møde

den 20. april 2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet 
(omarbejdning), dokument nr. 15135/16, COM(2016)0861,

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning), dokument 

nr. 15149/16, COM(2016)0863,

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet (omarbejdning), dokument nr. 15150/16, COM(2016)0864,

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om 
ophævelse af direktiv 2005/89/EF, dokument nr. 15151/16, COM(2016)0862,

Udvalget om Europæiske Anliggender vedtog efter at have påhørt indlæg fra direktør for 
energieffektivitet og besparelser i Industri- og Handelsministeriet, Ing. Vladimír Sochor, og 

næstformand for energireguleringsmyndigheden, Ing. Vladimír Outrata, og efter at have påhørt en 
beretning fra ordføreren, Jan Zahradník, og efter en debat

den begrundelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning.

Josef Šenfeld (egenhændig underskrift)
verifikator

Jan Zahradník (egenhændig underskrift)
ordfører

Igor Jakubčík (egenhændig underskrift)
næstformand
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Bilag til beslutning nr. 376

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet 
(omarbejdning)

COM(2016)0861, rådsdokument nr. 15135/16
Interinstitutionel sag 2016/0379 (COD)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur 
for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)

COM(2016)0863, rådsdokument nr. 15149/16
Interinstitutionel sag 2016/0378 (COD)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet (omarbejdning)

COM(2016)0864, rådsdokument nr. 15150/16
Interinstitutionel sag 2016/0380 (COD)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om 
ophævelse af direktiv 2005/89/EF

COM(2016)0862, rådsdokument nr. 15151/16
Interinstitutionel sag 2016/0377 (COD)

Retsgrundlag:
Artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0861, 
COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0862).

Dato for forelæggelse for Deputeretkammerets Udvalg om Europæiske Anliggender:
2. 12. 2016

Dato for høring i Udvalget om Europæiske Anliggender:
15. 12. 2016 (1. fase)

Procedure:
Almindelig lovgivningsprocedure.

Regeringens foreløbige udtalelse (jf. artikel 109a, stk. 1, i Deputeretkammerets 
forretningsorden):
Dateret den 6. marts 2017, 7. marts 2017 og 8. marts 2017, videresendt til Udvalget om 
Europæiske Anliggender den 20. marts 2017 via ISAP-systemet.

Vurdering med hensyn til nærhedsprincippet:

 Begrundelse og genstand:

Energiunionen er en af prioriteterne for den nuværende Kommission. I den forelagte pakke 
(for enkelthedens skyld benævnt "vinterenergipakken") fremlægger Kommissionen udkast til 
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lovgivning og indførelse af forenklingsforanstaltninger, som ifølge Kommissionen har til 
formål at modernisere økonomien og styrke investeringer i ren energi. Lovgivningsforslagene 
vedrører energieffektivitet, vedvarende energikilder, elmarkedets funktion, 
energiforsyningssikkerhed og regler for forvaltning af energiunionen. Kommissionen er af 
den opfattelse, at energiunionen er den vigtigste drivkraft bag og EU's bidrag til en global og 
fuldstændig overgang til en kulstoffattig økonomi. Den Europæiske Union har desuden 
allerede ratificeret Parisaftalen, som trådte i kraft i november 2016. Både Det Europæiske Råd 
og Europa-Parlamentet har gentagne gange understreget, at et velfungerende, integreret 
energimarked er det bedste middel til at opnå energipriser, som alle har råd til at betale, og 
sikkerhed i energiforsyningerne og samtidig bane vej for en omkostningseffektiv integrering 
og udvikling af større mængder elektricitet fra vedvarende energikilder.

Denne anden del af pakken består af lovgivningsforslag om elmarkedets funktion og 
energiforsyningssikkerhed.

Den nuværende udformning af elektricitetsmarkedet er baseret på reglerne i den "tredje 
energipakke", der blev vedtaget i 2009. De fremsatte forslag har til formål at ændre de 
vigtigste retsakter i denne pakke. Den udvikling, der siden er sket, har ført til gennemgribende 
ændringer af de europæiske elektricitetsmarkeder. De vedvarende energiformers andel af 
elektricitetsproduktionen er steget meget markant1, og der er også sket betydelige 
teknologiske ændringer. Det forventes, at elektricitetsmarkedet i fremtiden vil være 
kendetegnet ved en mere variabel og decentral elproduktion, øget indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaterne og ny teknologi, der sætter forbrugerne i stand til at reducere deres 
elregning og aktivt deltage i elektricitetsmarkederne via prisfleksibelt elforbrug, produktion til 
eget forbrug eller lagring. Det aktuelle initiativ til en ny udformning af elmarkedet har således 
til formål at tilpasse de eksisterende markedsregler til de nye forhold på markedet.

Tilpasning af markedsreglerne

De nuværende markedsregler er baseret på det seneste årtis fremherskende 
produktionsteknologier, dvs. store, centrale kraftværker baseret på fossile brændstoffer og 
med ringe deltagelse fra forbrugernes side2. På grund af stigningen i andelen af elektricitet fra 
vedvarende energikilder vil vigtige korttidsmarkeder for elektricitet med mulighed for 
deltagelse med kort varsel før den faktiske levering muliggøre handel på tværs af grænserne. 
Korttidsmarkeder vil give de forskellige aktører på markedet nye muligheder for at tilbyde 
"backup"-løsninger på tidspunkter med stor efterspørgsel og begrænset VE-produktion. 
Formålet med den nye markedsudformning er at forbedre prissignalerne, så de bedre afspejler 
begrænsninger i elnettene og efterspørgselscentre frem for at følge de nationale grænser, og 
dermed kan virke som en drivkraft for at investere i de områder, hvor der er størst behov for 
investeringer. Prissignaler bør også sikre et passende vederlag til fleksible ressourcer og sikre 
en effektiv anvendelse af den eksisterende kapacitet. Kommissionen anfører, at det derfor er 
nødvendigt at ændre de regler, der forvrider prisdannelsen.

                                               
1 På grund af den vedvarende energis fysiske karakter – den er mere variabel, mindre forudsigelig og mere 
decentral end traditionel elproduktion – er det nødvendigt at tilpasse markedsreglerne og reglerne for netdrift til 
markedets mere fleksible karakter.
2 Nationale markedsregler (f.eks. prislofter) og statslige indgreb lægger i dag hindringer i vejen for, at knaphed 
på elektricitet kommer til udtryk i priserne. Hvis priszonerne er dårligt udformet og blot følger politiske grænser, 
afspejler de desuden ikke altid den reelle knaphed.
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Forbrugerne i centrum på energimarkedet

Selv om forbrugerne i dag lettere end før kan producere og lagre elektricitet og styre deres 
energiforbrug, er de på grund af detailmarkedets nuværende udformning ikke i stand til at 
udnytte disse muligheder fuldt ud. I de fleste medlemsstater har forbrugerne ikke noget større 
incitament til at lægge deres forbrug om som reaktion på prisændringer på markedet, eftersom 
de øjeblikkelige prissignaler ikke når ud til slutbrugerne. Mere gennemsigtige prissignaler i 
realtid bør tilskynde forbrugerne til at deltage i markedet, enten hver for sig eller i grupper, og 
samtidig gøre elektricitetssystemet mere fleksibelt og dermed lette omstillingen til vedvarende 
energi i elektricitetssektoren. Derudover er der også ved at dukke nye former for tjenester op 
på efterspørgselssiden, hvor nye markedsaktører tilbyder at styre bestemte forbrugergruppers 
elektricitetsforbrug og yder dem en godtgørelse for deres fleksibilitet. Den nye udformning af 
markedet bør tage sigte på at sikre, at prisdannelsen på udbudssiden foregår uden nogen form 
for offentlig intervention, og at der kun kan gøres undtagelse herfra i behørigt begrundede 
tilfælde. De hastigt faldende teknologiomkostninger betyder, at stadig flere forbrugere er i 
stand til at reducere deres energiregninger ved at gøre brug af teknologier som f.eks. 
solpaneler på taget og batterier. En sådan egenproduktion hæmmes imidlertid fortsat af 
manglen på fælles regler for egenproducenter. Disse barrierer kunne fjernes ved at indføre 
hensigtsmæssige regler, som f.eks. garanterer forbrugernes ret til at producere energi til eget 
forbrug og sælge overskydende mængder til nettet, under samtidig hensyntagen til 
omkostninger og fordele for systemet som helhed. Lokale energifællesskaber kunne være en 
effektiv måde at styre energien på i lokalsamfund. Muligheden for at håndtere de problemer, 
den variable produktion er forbundet med, på et mere lokalt plan ville kunne nedbringe 
omkostningerne. Et andet mål er at forbedre oplysningerne og gennemsigtigheden. Samtidig 
bør det sikres, at de mest sårbare i samfundet beskyttes, og at det samlede antal "energifattige" 
husholdninger ikke stiger yderligere. På baggrund af den stigende energifattigdom og 
usikkerheden om, hvordan der bedst kan sættes ind over for sårbarhed hos forbrugere og 
energifattigdom, indeholder forslaget til en ny udformning af markedet et krav om, at 
medlemsstaterne skal måle og regelmæssigt overvåge energifattigdom på basis af principper, 
der er defineret på EU-plan.

Elforsyningssikkerhed

Kommissionen anfører, at der på en mere effektiv og konkurrencefremmende måde kan 
skabes forsyningssikkerhed i et sammenkoblet og synkroniseret net med velfungerende 
markeder, end det er muligt på et rent nationalt grundlag. Kommissionen anfører desuden, at 
den mest effektive måde at løse nationale problemer med utilstrækkelig produktion på ofte 
består i regionale løsninger, der giver medlemsstaterne mulighed for at udnytte overskydende 
produktion i andre lande. Der bør indføres en koordineret europæisk vurdering af 
ressourcetilstrækkelighed, således at der kan opnås et realistisk billede af mulige 
produktionsbehov, eller der bør udformes mekanismer på en sådan måde, at fordrejningerne 
af det indre marked begrænses mest muligt.

Styrkelse af det regionale samarbejde

Den tætte sammenkobling mellem EU's medlemsstater via det fælles transeuropæiske net er
noget helt enestående i verden og en meget stor fordel, når det drejer sig om at sikre en 
effektiv energiomstilling. Erfaringerne har imidlertid vist, at ukoordinerede nationale 
beslutninger kan føre til store omkostninger for de europæiske forbrugere. At der findes 
sammenkoblingsnet, hvor kun 25 % af deres kapacitet udnyttes, ofte på grund af 
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ukoordinerede nationale begrænsninger, og at medlemsstaterne ikke har været i stand til at nå 
til enighed om passende takstzoner, viser klart behovet for en bedre koordination mellem 
transmissionssystemoperatører og regulerede myndigheder – som kan få markederne til at 
fungere bedre og nedbringe omkostningerne betydeligt. Dette samarbejde bør gøres 
obligatorisk også på andre reguleringsområder1.

Med henblik herpå kunne transmissionssystemoperatørerne inden for "regionale operationelle 
centre" (ROC) træffe afgørelse om de spørgsmål, hvor fragmenterede, ukoordinerede 
nationale tiltag kunne få negative virkninger for markedet og forbrugerne (f.eks. med hensyn 
til systemdrift, kapacitetsberegning for sammenkoblinger, forsyningssikkerhed og 
risikoberedskab).

Tilpasning af reguleringstilsynet til regionale markeder

Alle de vigtigste reguleringsbeslutninger træffes i dag af nationale reguleringsmyndigheder, 
også i de tilfælde, hvor der er behov for en fælles regional løsning. Reguleringstilsynet er 
fortsat fragmenteret, hvilket indebærer en risiko for divergerende beslutninger og unødige 
forsinkelser. Kommissionen anser det endvidere for hensigtsmæssigt at tilpasse 
reguleringstilsynet til markedsudviklingen. En styrkelse af ACER's beføjelser i de 
grænseoverskridende anliggender, der kræver koordinerede regionale beslutninger, bør 
bidrage til en hurtigere og mere effektiv beslutningstagning i grænseoverskridende 
anliggender. Hvis beslutningerne om disse anliggender træffes inden for rammerne af ACER 
via flertalsafstemninger, vil de nationale reguleringsmyndigheder fortsat være fuldt 
impliceret. Samtidig bør ENTSO-E's opgaver også defineres bedre, således at dets 
koordinerende rolle styrkes og dets beslutningsproces gøres mere transparent.

 Indhold og konsekvenser:

1. For så vidt angår forslaget til direktiv om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet

Kapitel I Genstand og definitioner: Kapitlet indeholder en præcisering af direktivets 
anvendelsesområde og genstand og en opdatering af definitioner.

Kapitel II Generelle regler for, hvorledes sektoren skal organiseres: Medlemsstaterne skal 
sørge for, at EU's elmarked er konkurrencedygtigt, forbrugerorienteret, fleksibelt og 
ikkediskriminerende. Det understreges, at nationale bestemmelser ikke må udgøre en unødig 
hindring for grænseoverskridende strømme, forbrugerdeltagelse eller investeringer. Desuden 
fastsættes princippet om, at prisdannelsen på udbudssiden skal være markedsbaseret med 
forbehold af behørigt begrundede undtagelser. Retten til at vælge leverandør understreges og 
en række regler om mulige offentlige serviceforpligtelser, som medlemsstaterne kan pålægge 
energiselskaberne ajourføres.

Kapitel III Forbrugerindflydelse- og beskyttelse: Der opstilles regler om mere 
gennemskuelige faktureringsoplysninger og certificering af sammenligningsværktøjer. Det 
sikres, at forbrugerne har adgang til kontrakter med dynamiske priser, frit kan vælge og skifte 
                                               
1 På nogle områder, f.eks. inden for den markedskobling, der er implementeret i hele EU, er samarbejde mellem 
transmissionssystemoperatører allerede blevet obligatorisk, og ordningen med flertalsbeslutninger om visse 
spørgsmål har vist sig at fungere godt på områder, hvor frivilligt samarbejde (hvor hver 
transmissionssystemoperatør har vetoret) ikke fungerede effektivt til løsning af regionale problemer.
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leverandør eller forsyningsvirksomhed, har mulighed for at bidrage til prisfleksibelt elforbrug 
og producere og forbruge egen elektricitet. Forbrugerne skal kunne anmode om intelligente 
målere. De eksisterende regler om forbrugernes mulighed for at dele deres data med 
leverandører og tjenesteydere skal forbedres, især ved at præcisere de 
dataforvaltningsansvarliges rolle (Kommissionen skal udarbejde et fælles europæisk 
dataformat ved hjælp af en gennemførelsesretsakt). Medlemsstaterne skal bekæmpe 
energifattigdom. Medlemsstaterne skal ydermere fastlægge rammerne for uafhængige 
forsyningsvirksomheder og prisfleksibelt elforbrug efter principper, der muliggør fuld 
markedsdeltagelse. Der fastsættes en ramme for lokale energifællesskaber, der kan indgå i 
lokal produktion, distribution, sammenlægning, lagring, levering eller 
energieffektivitetstjenester. Desuden præciseres nogle bestemmelser om intelligente målere, 
kontaktpunkter, adgang til alternativ tvistbilæggelse, forsyningspligt og sårbare forbrugere.

Kapitel IV Drift af distributionssystemer: Dette kapitel indeholder præciseringer vedrørende 
distributionssystemoperatørernes opgaver, navnlig deres aktiviteter i forbindelse med udbud 
af netværkstjenester med henblik på at sikre fleksibilitet, integrering af elektriske køretøjer og 
dataforvaltning. Distributionssystemoperatørernes rolle med hensyn til lagring og 
ladestandere til elektriske køretøjer præciseres.

Kapitel V Generelle bestemmelser for transmissionssystemoperatører: Præcisering af 
hjælpefunktioner og nyligt oprettede regionale driftscentre.

Kapitel VI Adskillelse af transmissionssystemoperatører: Bestemmelserne om 
funktionsadskillelse forbliver uændret for så vidt angår de vigtigste materielle bestemmelser 
om funktionsadskillelse, navnlig når det gælder de tre ordninger for TSO'er (ejerskabsmæssig 
adskillelse, uafhængige systemoperatører og uafhængige transmissionssystemoperatører), og 
for så vidt angår bestemmelserne om udpegning og certificering af 
distributionssystemoperatører. Distributionssystemoperatørernes mulighed for at eje 
lagerfaciliteter eller yde hjælpefunktioner præciseres.

Kapitel VII Nationale regulerende myndigheder: Det understreges, at myndighederne har 
pligt til at samarbejde med de regulerende myndigheder i nabolandene og med ACER i 
behandlingen af spørgsmål af grænseoverskridende karakter. Listen over deres opgaver med 
hensyn til tilsyn med nyligt oprettede regionale driftscentre ajourføres.

Kapitel VIII Afsluttende bestemmelser: Dette kapitel indeholder bl.a. bestemmelser om 
udøvelse af beføjelser delegeret af Kommissionen og det udvalg, der er nedsat efter 
udvalgsproceduren i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.

I bilagene opstilles flere krav til sammenligningsværktøjer, fakturering og 
faktureringsoplysninger, og de tidligere krav til intelligente målere og lanceringen heraf 
ændres.

2. For så vidt angår forslaget til forordning om det indre marked for elektricitet

Kapitel I Formål, anvendelsesområde og definitioner: I dette kapitel understreges det, at det er 
vigtigt ikke at have forvredne markedssignaler, hvis der skal skabes øget fleksibilitet, og hvis 
dekarbonisering og innovation skal fremmes. Definitionerne ajourføres og suppleres.
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Kapitel II Almindelige bestemmelser for elmarkedet: I dette kapitel fastlægges de centrale 
principper, der skal overholdes i den nationale lovgivning på energiområdet. Desuden 
fastsættes de vigtigste principper for handel med elektricitet inden for forskellige tidsrammer 
for handel (balance-, intraday-, day-ahead- og forwardmarkeder), herunder principper for 
prisdannelse. Princippet om balanceansvar præciseres, og der opstilles en ramme for mere 
markedskompatible regler for fordeling og indskrænkning af produktionen og for 
prisfleksibelt elforbrug, bl.a. betingelser for enhver undtagelse fra disse regler.

Kapitel III Netadgang og håndtering af kapacitetsbegrænsninger: I dette kapitel beskrives den 
proces, hvorved budområderne skal afgrænses på koordineret vis, hvilket er i 
overensstemmelse med den revisionsproces, der blev indført med forordning (EU) 2015/1222 
om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger. Med henblik på at tage hånd om det vedvarende problem med 
betydelige nationale begrænsninger af grænseoverskridende elektricitetsstrømme er 
betingelserne for sådanne ekstraordinære begrænsninger præciseret, navnlig ved regler som 
skal sikre, at elimport og -eksport ikke begrænses af nationale aktører af økonomiske årsager. 
Kapitlet indeholder desuden ændringer til allerede eksisterende principper for nettakster for 
transmission og distribution og fastsætter en procedure for fremme af en gradvis konvergens 
af metoderne for transmissions- og distributionstakster. Der fastsættes regler for brugen af 
flaskehalsindtægter.

Kapitel IV Ressourcetilstrækkelighed: I dette kapitel fastsættes der nye generelle principper 
for, hvordan medlemsstaterne på koordineret vis skal håndtere problemer med 
ressourcetilstrækkeligheden. Der fastsættes principper og en procedure for udviklingen af en 
europæisk vurdering af ressourcetilstrækkeligheden for bedre at kunne fastslå behovet for 
kapacitetsmekanismer og – efter omstændighederne – for at medlemsstaterne fastsætter en 
pålidelighedsstandard. Ligeledes klarlægges markedskompatible principper for udformningen 
af kapacitetsmekanismer, herunder regler for deltagelsen af kapacitet, der findes i en anden 
medlemsstat, og regler for brugen af sammenkobling. Det fastsættes, hvordan de regionale 
driftscentre, de nationale TSO'er, ENTSO'en for elektricitet og de nationale 
reguleringsmyndigheder via ACER vil være involveret i udviklingen af tekniske parametre 
for deltagelse i kapaciteter, der findes i en anden medlemsstat, såvel som de operationelle 
regler for deres deltagelse.

Kapitel V Drift af transmissionssystemer: I dette kapitel fastlægges de opgaver og 
forpligtelser, der påhviler ENTSO for elektricitet, samt ACER's overvågningsopgaver. Der 
fastsættes også bestemmelser vedrørende de regionale driftscentre (oprettelse og mission, 
funktioner, krav og procedurer for vedtagelsen af afgørelser og henstillinger, bestyrelsens 
sammensætning og ansvar, erstatningsansvarsordninger osv.). Derudover indeholder dette 
kapitel reglerne for sammenkobling af kraftvarmeenheder, hvilket førhen var omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Reglerne 
vedrørende den tiårige netudviklingsplan, ordningen for kompensation mellem 
transmissionssystemoperatører, informationsudveksling og certificering forbliver i vid 
udstrækning uændrede.

Kapitel VI Drift af distributionssystemer: Ved dette kapitel oprettes der en europæisk enhed 
for distributionssystemoperatører (EU DSO), og der fastsættes en procedure for enhedens 
oprettelse og opgaver, høring af interessenterne. Der fastsættes regler om samarbejde mellem 
distributionssystemoperatører og transmissionssystemoperatører.
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Kapitel VII Netregler og retningslinjer: I dette kapitel fastsættes de beføjelser og regler, som 
Kommissionen allerede har til at vedtage delegerede retsakter i form af netregler eller 
retningslinjer. Der gives præciseringer med hensyn til den juridiske karakter og vedtagelsen af 
netregler og retningslinjer, og deres mulige indhold udvides til at omfatte områder såsom 
distributionstakststrukturer, regler for tilrådighedsstillelse af ikke-frekvensrelaterede 
systembærende tjenester, prisfleksibelt elforbrug, energilagring og afkortning af bud, regler 
for cybersikkerhed, regler vedrørende de regionale driftscentre samt begrænsning af 
elproduktion og omfordeling af produktion og efterspørgsel. Proceduren for udarbejdelsen af 
netregler for elektricitet forenkles og ensrettes, hvilket giver de nationale 
reguleringsmyndigheder mulighed for inden for rammerne af ACER at træffe afgørelse om 
emner vedrørende gennemførelsen af netregler og retningslinjer. Den europæiske enhed for 
distributionssystemoperatører og andre interessenter skal i højere grad inddrages i udviklingen 
af forslag til netregler.

Kapitel VIII Afsluttende bestemmelser: Dette kapitel indeholder de allerede eksisterende 
regler for undtagelser for nye direkte jævnstrømsforbindelser fra visse krav i eldirektivet og 
elforordningen og samtidig præciseres proceduren for de nationale reguleringsmyndigheders 
efterfølgende ændringer heraf.

I bilaget beskrives de opgaver, som de regionale driftscentre pålægges.

3. For så vidt angår forslaget til forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Kapitel I Målsætninger og opgaver: Formålet med EU's Agentur for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder ("agenturet") er at bistå de regulerende myndigheder med på 
fællesskabs EU-plan at udføre de reguleringsopgaver, der varetages i medlemsstaterne, og om 
nødvendigt koordinere disse myndigheders indsats. I kapitlet defineres arten af de retsakter, 
som agenturet kan udstede (navnlig udtalelser og henstillinger samt afgørelser og 
retningslinjer), og agenturets opgaver fastlægges. Agenturets nye opgaver er bl.a. 
koordinering, overvågning og godkendelse af metoder. Hvad angår vedtagelsen af netreglerne 
for elektricitet får agenturet mere ansvar med hensyn til udarbejdelse og indgivelse til 
Kommissionen af det endelige forslag til en netregel. Forslaget giver ligeledes 
distributionssystemoperatørerne mulighed for at være formelt repræsenteret på EU-plan, 
navnlig i forbindelse med udviklingen af forslag til netregler. Hvad angår opgaver i regionalt 
regi, som kun vedrører et begrænset antal nationale reguleringsmyndigheder, indføres der en 
regional beslutningsproces.

Kapitel II Agenturets organisation: Agenturet er et EU- organ med status som juridisk person. 
Agenturet har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som 
vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve 
og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager. Det har hjemsted i 
Ljubljana. I dette kapitel fastsættes der regler for bestyrelsen, repræsentantskabet, direktøren 
og andre organer, mens de væsentligste kendetegn ved den eksisterende forvaltningsstruktur 
bevares. Flere individuelle bestemmelser tilpasses den fælles tilgang til EU's decentraliserede 
agenturer eller Rådets nye stemmeregler, men dette er ikke altid tilfældet. Agenturets 
afvigelse fra den fælles tilgang begrundes (i den eksisterende struktur er magten nøje fordelt 
mellem de forskellige aktører under hensyntagen til de særlige karakteristika ved et indre 
energimarked i udvikling, og desuden har agenturets bestyrelse vist sig at fungere yderst 
effektivt). Kommissionen bemærker, at selv om den på nuværende tidspunkt ikke finder det 
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hensigtsmæssigt fuldt ud at tilpasse agenturets forvaltningsstruktur til den fælles tilgang, vil 
den i forbindelse med den næste planlagte evaluering i 2021 undersøge, om afvigelserne 
stadig er berettigede.

Kapitel III Budgettets fastlæggelse og struktur: Dette kapitel indeholder finansielle 
bestemmelser; adskillige bestemmelser tilpasses til den fælles tilgang til decentraliserede 
agenturer.

Kapitel IV Almindelige og afsluttende bestemmelser: Flere individuelle bestemmelser 
ajourføres i overensstemmelse med den fælles tilgang.

4. For så vidt angår forslag til forordning om risikoberedskab i elsektoren og om 
ophævelse af direktiv 2005/89/EF

Kommissionen anfører, at formålet med dette forslag til forordning er at sikre, at alle 
medlemsstater tager passende værktøjer i brug med henblik på at forebygge, forberede sig på 
og styre elkriser. Selv der hvor markederne og systemerne fungerer godt, kan risikoen for en 
elkrise som et resultat af forskellige omstændigheder (f.eks. ekstreme vejrforhold, 
cyberangreb) ikke udelukkes. Dertil kommer, at krisesituationer kan have 
grænseoverskridende virkninger, da elektricitetssystemerne er indbyrdes forbundne1. Den 
nuværende lovgivning afspejler ikke de indbyrdes forbundne elmarkeder. De problemer, der 
er indkredset, kan sammenfattes som følger:

 kriseplaner og -tiltag har fortsat et udelukkende nationalt fokus,

 der mangler informationsudveksling og gennemsigtighed, og

 der er ingen fælles tilgang til indkredsning og vurdering af risici.

Forslagets specifikke elementer:

Kapitel I Generelle bestemmelser: Dette kapitel indeholder definitioner, og det fastslås, at 
hver medlemsstat har pligt til hurtigst muligt at udpege en national stats- eller 
tilsynsmyndighed som sin kompetente myndighed, der har til opgave at udføre de i denne 
forordning fastsatte opgaver. De kompetente myndigheder skal samarbejde med hinanden.

Kapitel II Risikovurdering: Medlemsstaterne sikrer, at alle risici forbundet med 
elforsyningssikkerhed vurderes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i denne 
forordning og i elforordningen (COM(2016)0861). Med henblik herpå samarbejder de med 
ENTSO. ENTSO fremsender et forslag til metode til opstilling af de mest relevante 
elkrisescenarier på regionalt niveau til agenturet. På grundlag af denne metode fastlægger 
ENTSO de mest relevante elkrisescenarier for hver region. Disse scenarier forelægges for 
elektricitetskoordinationsgruppen. Samtidig opstiller medlemsstaterne de mest relevante 
elkrisescenarier på nationalt niveau (på grundlag af den samme metode). Medlemsstaterne 
informerer elektricitetskoordinationsgruppen og Kommissionen om de mulige risici og om de 
foranstaltninger, der er truffet for at forebygge sådanne risici. ENTSO fremlægger desuden et 
forslag for agenturet til en metode til vurdering af tilstrækkeligheden på kort sigt, navnlig 

                                               
1 Visse omstændigheder kan desuden påvirke adskillige medlemsstater samtidigt, og selv hændelser, der 
begynder lokalt, kan hurtigt få konsekvenser på tværs af grænserne.
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prognoser for sæsonbestemt tilstrækkelighed såvel som ugentlige og daglige prognoser for 
produktionens tilstrækkelighed. Når den er godkendt af ACER, bør metoden anvendes af 
medlemsstaterne og ENTSO-E i deres vurderinger af tilstrækkeligheden på kort sigt.

Kapitel III Risikoberedskabsplaner: På grundlag af de regionale og nationale elkrisescenarier 
udarbejder den kompetente myndighed i hver medlemsstat en risikoberedskabsplan efter 
høring af bestemte organisationer. Der fastlægges regler for høringsproceduren, vedtagelse og 
efterfølgende offentliggørelse og regelmæssige ajourføringer af planerne. Planerne beskrives i 
detaljer. Planerne bør bestå af to dele med henholdsvis de nationale foranstaltninger og de 
koordinerede foranstaltninger aftalt mellem medlemsstaterne i hver region. De skal tage højde 
for den enkelte medlemsstats særlige karakteristika og klart definere de kompetente 
myndigheders roller og ansvarsområder. Foranstaltningerne skal være klart definerede, 
gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og verificerbare. Desuden må de ikke 
bringe elforsyningssikkerheden i andre medlemsstater eller i Unionen som helhed i fare. 
Planerne bør indeholde foranstaltninger, der sikrer, at samtidige krisesituationer bliver korrekt 
forebygget og styret. Planerne skal godkendes på regionalt plan, og det fastlægges, hvad de 
som minimum skal indeholde.

Kapitel IV Styring af elkriser: Når der foreligger oplysninger om, at der kan indtræffe en 
hændelse, som sandsynligvis vil resultere i en betydeligt forringet elforsyningssituation i en 
medlemsstat, giver denne medlemsstat straks Kommissionen og 
elektricitetskoordinationsgruppen en tidlig varsling herom. Når den står over for en elkrise, 
erklærer den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, at der er opstået en 
krisesituation, og underretter straks de kompetente myndigheder i de omkringliggende 
medlemsstater og Kommissionen herom. De skal ligeledes fremlægge oplysninger om 
årsagerne til krisen, de trufne og planlagte foranstaltninger til afbødning af krisen samt det 
mulige behov for bistand fra andre medlemsstater. Medlemsstaterne er forpligtet til at handle 
og samarbejde i en solidarisk ånd om at forebygge og styre kriser med henblik på at sikre, at 
der leveres elektricitet der, hvor behovet er størst. En sådan bistand kompenseres. I tilfælde af 
en elkrise skal medlemsstaterne fuldt ud overholde EU's regler for det indre marked for 
elektricitet. Ikke-markedsbaserede foranstaltninger kan kun bruges som en sidste udvej og 
skal være nødvendige, forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og midlertidige.

Kapitel V Overvågning og evaluering: Så snart som muligt efter at en elkrise er erklæret, 
fremsender de pågældende kompetente myndigheder en evalueringsrapport til 
elektricitetskoordinationsgruppen og Kommissionen. Det fastsættes desuden, hvilken slags 
overvågning elektricitetskoordinationsgruppen skal foretage.

Kapitel VI Afsluttende bestemmelser: I dette kapitel fastsættes bestemmelser om samarbejde 
med de kontraherende parter i Energifællesskabet, bestemmelser om udøvelse af 
Kommissionens delegerede beføjelser osv.

Virkninger for Den Tjekkiske Republiks statsbudget og retsorden:

Forordningerne bliver efter deres godkendelse bindende og umiddelbart gældende. 
Medlemsstaterne vil være forpligtede til at bringe den nationale lovgivning i 
overensstemmelse med direktivet om fælles regler for det indre marked for elektricitet.
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 Den tjekkiske regerings udtalelse

Den tjekkiske regerings holdning til forslaget til direktiv om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet, forslaget til forordning om det indre marked for elektricitet og 
forslaget til forordning om risikoberedskab i elsektoren:

Den tjekkiske regering har med hensyn til vinterenergipakken anført, at dens væsentligste 
princip er en centralisering af den europæiske energipolitik på bekostning af den nationale 
politik; ifølge regeringen indebærer denne centralisering og overførsel af visse nationale 
kompetencer til det europæiske niveau i praksis en krænkelse af medlemsstaternes ret til selv 
at vælge deres energisammensætning. Ifølge den tjekkiske regering skærper de fremlagte 
forslag desuden reguleringen af hele sektoren i modsætning til bestræbelserne på at vende 
tilbage til markedsvilkår. Indførelsen af kapacitetsmekanismer i visse lande er ifølge 
regeringen et bevis på, at der opstår nationale varianter på elmarkedet, som således bevæger 
sig væk fra det indre marked.

Regeringen glæder sig over styrkelsen af forbrugernes stilling på elmarkedet. Den anser det 
imidlertid for problematisk, at visse markedsdeltagere (f.eks. lageroperatører, aktive kunder 
eller lokale energifællesskaber) får en fordel i forhold til andre aktører. Regeringen glæder sig 
over den foreslåede fjernelse af prislofter på engrosmarkedet. Regeringen er forbeholden over 
for det faktum, at selv om forslaget henviser bredt til at skabe lige vilkår for alle energikilder, 
både på udbuds- og efterspørgselssiden, er der visse elementer, som ikke stemmer overens 
med dette princip (f.eks. muligheden for at undtage mindre energikilder fra balanceansvaret 
eller prioriteret lastfordeling). Regeringen har en række mere tekniske bemærkninger til 
kapacitetsmekanismerne.

For så vidt angår driften af transmissionssystemet er den tjekkiske regering uenig i 
oprettelsen af regionale driftscentre. Ifølge regeringen vil de gribe ind i de nyligt vedtagne 
netregler og retningslinjer og desuden medføre en begrænsning af medlemsstaternes 
suverænitet med hensyn til forsyningssikkerhed, da afgørelser overføres fra det nationale 
niveau til det regionale niveau, hvilket i sidste ende kan føre til en forværring af situationen 
for slutforbrugerne med hensyn til en pålidelig forsyningssikkerhed i de enkelte 
medlemsstater. For så vidt angår de regionale driftscentre har regeringen desuden visse 
forbehold med hensyn til tilrådighedsstillelse af systembærende tjenester.

Regeringen støtter en styrkelse af distributørernes rolle som neutrale "facilitatorer" i 
forbindelse med behandlingen af data i forhold til andre deltagere på elmarkedet. Regeringen 
er uenig i forslagene om a priori at gøre det forbudt for distributører at eje eller drive 
lagringsfaciliteter. For så vidt angår ladestandere til elektriske biler bør det efter regeringens 
opfattelse være forbudt for distributører at drive offentlige ladestandere, men de bør have 
tilladelse til at eje og drive ladestandere til egne formål. Den tjekkiske regering er ligeledes af 
den opfattelse, at taksterne for adgang til nettet skal afspejle de energibesparelser, der opnås 
ved distribueret elproduktion (det bør være muligt at anvende lavere takster for adgang til 
nettet for elproduktion, der er tilsluttet distributionssystemer). Den tjekkiske regering afviser 
forslaget om detaljerede principper for regulering og prisfastsættelse under en DSO-enhed.

Regeringen henleder opmærksomheden på, at det foreslås, at Kommissionen tillægges 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår en række spørgsmål, og frygter, 
at der ikke vil være tilstrækkelig gennemsigtighed og inddragelse af medlemsstaterne.



NP\1125914DA.docx 13/15 PE604.721v01-00

DA

For så vidt angår udarbejdelse af risikoberedskabsplaner på regionalt plan ved hjælp af et top-
down-system er regeringen af den opfattelse, at disse kan udgøre en fare for de enkelte 
medlemsstater, da de ikke tager hensyn til de særlige nationale forhold og risici. Tjekkiet 
anmoder om, at medlemsstaterne får mulighed for at definere risici på grundlag af nationale 
forhold. Tjekkiet støtter udarbejdelen af en metode til opstilling af elkrisescenarier på 
regionalt niveau ved hjælp af ENTSO-E. Regeringen foreslår, at omfanget af 
høringsproceduren for så vidt angår de national planer begrænses f.eks. til de tilgrænsende 
lande, og at hele regionen kun høres om de regionale planer. Regeringen understreger behovet 
for nøje at overveje omfanget af de oplysninger, der skal offentliggøres, idet der tages 
hensyn til sektorens særlige sårbarhed. Den tjekkiske regering forstår, at det er nødvendigt at 
ajourføre de aktuelle planer, men anser kravet om årlig testning for unødvendigt. Endelig 
mener regeringen, at de fleste frister er for korte, og at det er vigtigt at fastsætte realistiske 
frister.

Den tjekkiske regerings holdning til forslaget til forordning om oprettelse af Den 
Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 
(ACER):

Den tjekkiske regering støtter en præcisering af ACER's beføjelser i forbindelse med 
overvågning af paneuropæiske enheder og støtter også proceduren for godkendelse af metoder 
og betingelser, som udvikles under retningslinjerne og netreglerne. Tjekkiet støtter også 
målsætningen om at oprette regionale underudvalg under repræsentantskabet. Regeringen 
henleder opmærksomheden på ændringen af forordningen for så vidt angår ACER's 
kompetence til at træffe beslutning om reguleringsspørgsmål, når de kompetente nationale 
reguleringsmyndigheder ikke har kunnet nå til enighed, samt ændringer i ansvarsfordelingen 
mellem ACER's forskellige organer (ændringer af agenturets beføjelser og kompetencer bør 
fra det tjekkiske perspektiv kun tillades, hvis systemet med gensidig kontrol internt i agenturet 
bevares eller forbedres). Den tjekkiske regering giver udtryk for sin modstand mod den 
foreslåede ændring af afstemningssystemet i repræsentantskabet (simpelt flertal i stedet for et 
flertal på to tredjedele). Regeringen gør opmærksom på, at der under behandlingen skal tages 
hensyn til, at reglen om simpelt flertal ikke suppleres af stemmerettigheder i forhold til 
medlemsstatens størrelse (hidtil har hvert medlem af repræsentantskabet haft én stemme), og 
henleder opmærksomheden på, at store medlemsstater kunne være fristet af sådant forslag 
(reglen om medlemsstaternes stemmelighed sikrer en beskyttelse af de mindre 
medlemsstater).

 Tidsplanen for EU-institutionernes behandling af forslagene

Forslagene blev fremlagt i slutningen af november 2016. Europa-Parlamentets Udvalg om 
Industri, Forskning og Energi (ITRE) er ansvarlige for behandling af forslagene. Krišjanis 
Karins er blevet udpeget som ordfører for forslaget til forordning om det indre marked for 
elektricitet og forslaget til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet. 
Forslaget til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet vil ligeledes blive 
behandlet i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI), hvor Pavel Poc 
er udpeget som ordfører. Flavio Zanonato er udpeget som ordfører for forslaget til forordning 
om risikoberedskab i elsektoren i ITRE-udvalget, og Morten Helveg Petersen er udpeget som 
ordfører for forslaget til forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for 
Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder i ITRE-udvalget. Dette forslag vil også 
blive behandlet i Europa-Parlamentets Budgetudvalg (med Jens Geier som ordfører). Også 
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andre af Europa-Parlamentets udvalg har givet udtryk for deres ønske om at afgive udtalelser 
til disse forslag.

Der blev afholdt en indledende politisk debat om hele pakken på den ekstraordinære samling i 
Rådet (energi) den 27. februar 2017 i Bruxelles.

For så vidt angår forslaget til forordning om risikoberedskab i elsektoren udløb fristen for
indgivelse af en begrundet udtalelse på grund af dets manglende overensstemmelse med 
nærhedsprincippet den 8. marts 2017. For så vidt angår forslaget til forordning om oprettelse 
af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 
(ACER) udløb fristen den 6. april 2017. Det franske Senat, den tyske Forbundsdag og det 
rumænske Senat har sendt begrundede udtalelser vedrørende dette forslag. For de øvrige to 
forslag udløber fristerne henholdsvis den 9. maj 2017 (for direktivet) og den 17. maj 2017 (for 
forordningen). For så vidt angår forslaget til forordning om det indre marked for elektricitet 
har visse lande givet udtryk for afvigende holdninger (Polen), og indtil videre har den tyske 
Forbundsdag og det tyske Forbundsråd sendt begrundede udtalelser.

 Konklusion

Udvalget om Europæiske Anliggender

1. har drøftet forslag til forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning), 
forslag til forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde 
mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning), forslag til direktiv om fælles 
regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdet) og forslag til forordning om 
risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF;

2. tilslutter sig i det væsentlige den tjekkiske regerings holdning (dateret den 6.3.2017, 
7.3.2017 og 8.3.2017);

3. understreger medlemsstaternes ret til med hensyn til forsyningssikkerhed at fastsætte 
betingelserne for udnyttelsen af deres energiressourcer, vælge mellem dem og bestemme 
sammensætningen af energiforsyningen og fremhæver i denne forbindelse 
begrænsningerne på energiområdet i EU's primære ret;

4. glæder sig over skridt i retning af styrkelse og beskyttelse af forbrugerne på elmarkedet;

5. understreger behovet for at sikre, at alle foranstaltninger til omstilling af 
energisystemerne i EU i perioden 2020-2030 gennemføres på en omkostningseffektiv 
måde, idet der navnlig tages hensyn til slutforbrugerne, både industrivirksomheder og 
private husholdninger;

6. understreger nødvendigheden af at styrke solidariteten og den regionale tilknytning 
blandt EU-medlemsstaterne med hensyn til energisikkerhed – idet denne ikke i 
uforholdsmæssig grad hindrer konkurrencen;

7. er af den opfattelse, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det 
indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0861) ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, og 
fremsætter på grundlag af artikel 6 i protokol nr. 2 til traktaterne om anvendelse af 
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nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet en begrundet udtalelse med følgende 
begrundelse:

 Udvalget om Europæiske Anliggender mener, at forordningen medfører, at der 
overføres beslutningsbeføjelser til EU-niveau (de regionale driftscentres beføjelser, 
Kommissionens nye beføjelser), hvis koordinering på EU-plan ikke er nødvendig, da 
den nuværende nationale/regionale gennemførelse er tilstrækkelig til at nå målene.

 I denne forbindelse henviser Udvalget om Europæiske Anliggender til 
Deputeretkammerets Økonomiudvalgs beslutning nr. 371 fra dets 49. møde den 
22. marts 2017 om vinterenergipakken, hvori Økonomiudvalget gør opmærksom på 
forslaget til forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 
(COM(2016)0861), "der opretter regionale driftscentre for samarbejde mellem 
distributionssystemoperatører, eftersom Udvalget mener, at dette indebærer en risiko 
for overtrædelse af nærhedsprincippet, da de regionale driftscentre skal overtage en 
del af medlemsstaternes skønsmargen med hensyn til spørgsmål om 
elforsyningssikkerheden, og Udvalget mener, at forslaget til en forordning om det 
indre marked for elektricitet er i strid med proportionalitetsprincippet, eftersom det 
indeholder foranstaltninger, der ikke står i et rimeligt forhold til de mål, der skal nås";

8. pålægger formanden for Udvalget om Europæiske Anliggender til gennem formanden 
for det tjekkiske Deputeretkammer at sende denne begrundede udtalelse til formændene 
for den tjekkiske regering, Senatet, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 
overensstemmelse med Deputeretkammerets forretningsorden;

9. pålægger formanden for Udvalget om Europæiske Anliggender at sende denne 
beslutning til orientering til Deputeretkammerets Økonomiudvalg.

Josef Šenfeld (egenhændig underskrift)
verifikator

Jan Zahradník (egenhændig underskrift)
ordfører

Igor Jakubčík (egenhændig underskrift) 
næstformand
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