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Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för rättsliga frågor

1.6.2017

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna får 
de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt översänds, 
till Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens ordförande lämna ett motiverat 
yttrande med skälen till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen.

Den tjeckiska deputeradekammaren har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 
ovannämnda förordning.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 
subsidiaritetsprincipen respekteras.
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BILAGA

Parlamentet i Republiken Tjeckien
DEPUTERADEKAMMAREN

2017
Sjunde valperioden

376:e
RESOLUTIONEN

från utskottet för Europafrågor
vid dess 63:e sammanträde

den 20 april 2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 
(omarbetning) (dokument nr 15135/16, COM(2016)0861)

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens 
byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning) (dokument nr 15149/16, 

COM(2016)0863)

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el (omarbetning) (dokument nr 15150/16, COM(2016)0864)

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om 
upphävande av direktiv 2005/89/EG (dokument nr 15151/16, COM(2016)0862)

Den tjeckiska deputeradekammarens utskott för Europafrågor har, efter att ha tagit del av 
upplysningarna från chefen för avdelningen för energieffektivitet och energibesparingar vid industri-

och handelsministeriet, Vladimír Sochor, och energitillsynsmyndighetens vice ordförande, 
Vladimír Outrata, efter att ha tagit del av upplysningarna från föredraganden Jan Zahradník och 

efter diskussion

godkänt det bifogade yttrandet.

Josef Šenfeld (egenhändig namnteckning)
Kontrollant

Jan Zahradník (egenhändig namnteckning)
Föredragande

Igor Jakubčík (egenhändig namnteckning)
Vice ordförande
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Bilaga till resolution nr 376

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 
(omarbetning)

COM(2016)0861, rådets dokument nr 15135/16
Interinstitutionellt ärende 2016/0379(COD)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens 
byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

COM(2016)0863, rådets dokument nr 15149/16
Interinstitutionellt ärende 2016/0378(COD)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el (omarbetning)

COM(2016)0864, rådets dokument nr 15150/16
Interinstitutionellt ärende 2016/0380(COD)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och 
om upphävande av direktiv 2005/89/EG

COM(2016)0862, rådets dokument nr 15151/16
Interinstitutionellt ärende 2016/0377(COD)

Rättslig grund
Artikel 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (COM(2016)0861, 
COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (COM(2016)0862).

Översänt till deputeradekammaren genom utskottet för Europafrågor
2 december 2016

Behandling i utskottet för Europafrågor
15 december 2016 (första behandlingen)

Förfarande
Det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Regeringens preliminära ståndpunkt (enligt § 109a.1 i deputeradekammarens 
arbetsordning)
Daterad den 6 mars 2017, 7 mars 2017 och 8 mars 2017, översänd till utskottet för 
Europafrågor den 20 mars 2017 via systemet Isap.

Bedömning med hänsyn till subsidiaritetsprincipen

 Motivering och syfte

Energiunionen är en av prioriteringarna för den nuvarande Europeiska kommissionen. I det 
paket som nu läggs fram (för enkelhetens skull kallat vinterenergipaketet) presenterar 
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kommissionen förslag till lagstiftning och förenklingsåtgärder, vars mål enligt kommissionen 
är att modernisera ekonomin och stärka investeringarna i sektorn för ren energi. 
Lagstiftningsförslagen rör energieffektivitet, förnybar energi, elmarknadens funktion, trygg 
energiförsörjning och reglerna för förvaltning av energiunionen. Enligt kommissionen är 
energiunionen huvuddrivkraften för och EU:s huvudsakliga bidrag till en global och 
fullständig omställning till en koldioxidsnål ekonomi. EU har också redan ratificerat 
Parisavtalet, som trädde i kraft i november 2016. Både Europeiska rådet och 
Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen betonat att en väl fungerande inre 
energimarknad är det bästa verktyget för att garantera överkomliga energipriser och trygg 
energiförsörjning, och för att möjliggöra integration och utveckling av större volymer el 
framställd från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt.

Denna andra del av paketet utgörs av lagstiftningsförslag om elmarknadens funktion
och trygg energiförsörjning.

Den nuvarande marknadsmodellen för elmarknaderna bygger på bestämmelserna i det tredje 
energipaketet, som antogs 2009. De framlagda förslagen ska ändra centrala rättsakter i detta 
paket. Den senaste utvecklingen har medfört genomgripande förändringar på de europeiska 
elmarknaderna: Andelen el från förnybara energikällor har ökat kraftigt1. Stora förändringar 
sker också på tekniksidan. Man räknar med att elmarknaden i framtiden kommer att 
kännetecknas av mer intermittent och decentraliserad elproduktion, ett ökat inbördes beroende 
mellan medlemsstater och nya tekniska möjligheter för konsumenterna att sänka 
energikostnaderna och delta aktivt på elmarknaderna genom efterfrågeflexibilitet, 
egenförbrukning eller lagring. Det aktuella initiativet för utformning av elmarknaden syftar 
således till att anpassa de nuvarande marknadsreglerna till nya marknadsrealiteter.

Anpassning av marknadsregler

Gällande marknadsregler grundar sig på den produktionsteknik som varit dominerande under 
det senaste årtiondet, dvs. centraliserade, storskaliga kraftverk för fossila bränslen med 
begränsat deltagande från konsumenternas sida.2 Med tanke på den ökade andelen el från 
förnybara energikällor blir det centralt med kortfristiga elmarknader som möjliggör 
deltagande med kort varsel innan den faktiska leveransen äger rum, vilket möjliggör 
gränsöverskridande handel. Dessa marknader kommer att skapa nya affärsmöjligheter för 
deltagare att erbjuda energilösningar som reserv under perioder med stor efterfrågan och brist 
på förnybar energiproduktion. Den nya marknadsutformningen syftar till att förbättra 
prissignalerna så att de fungerar som drivkraft för investeringar i områden där sådana behövs 
allra mest, och på ett sätt som återspeglar nätbegränsningar och centrum för efterfrågan 
snarare än nationella gränser. Prissignaler bör också möjliggöra en lämplig ersättning för 
flexibla resurser och säkerställa en effektiv dirigering av befintliga produktionsanläggningar. 
Enligt kommissionen är det därför nödvändigt att se över regler som snedvrider 
prisbildningen.

                                               
1 Den fysiska beskaffenheten hos el från förnybara energikällor – mer varierande, mindre förutsägbar och mer 
decentraliserad än traditionell produktion – kräver att marknadsregler och regler för nätdrift anpassas till 
marknadens mer flexibla natur.
2 Nationella marknadsregler (t.ex. pristak) och statliga ingripanden hindrar för närvarande priserna från att 
återspegla situationer där det råder brist på el. Dessutom avspeglar priszoner inte alltid en faktisk elbrist om de är 
dåligt utformade och i stället följer politiska gränser.
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Konsumenterna i centrum på energimarknaden

Även om konsumenterna kan producera och lagra el och hantera sin energianvändning lättare 
än någonsin, hindrar slutkundsmarknadens nuvarande utformning dem från att dra full nytta 
av dessa möjligheter. I de flesta medlemsstater har konsumenterna föga incitament att ändra 
sina konsumtionsvanor med anledning av prisändringar på marknaderna, eftersom prissignaler 
i realtid inte förs vidare till slutkonsumenterna. Mer transparenta prissignaler i realtid bör 
uppmuntra konsumenterna att delta, antingen individuellt eller genom aggregering, och skulle 
samtidigt kunna göra elsystemet mer flexibelt och därmed underlätta omställningen till el från 
förnybara energikällor. Utöver detta håller nya tjänster på efterfrågesidan på att växa fram där 
nya marknadsaktörer erbjuder sig att förvalta ett antal konsumenters elanvändning genom att 
betala dem en ersättning för deras flexibilitet. Den nya marknadsutformningen bör säkerställa 
att leveranspriserna är fria från alla former av offentliga ingripanden, och att undantag görs 
endast i vederbörligen motiverade fall. Snabbt sjunkande teknikkostnader innebär att allt fler 
konsumenter kan minska sina energiräkningar genom att använda teknik av typen 
takmonterade solpaneler och batterier. Egenproduktion hindras dock fortfarande av bristen på 
gemensamma regler för prosumenter. Lämpliga bestämmelser kan undanröja dessa hinder, 
t.ex. genom att garantera konsumenternas rätt att producera energi för eget bruk och sälja 
överskott till nätet, med hänsyn tagen till kostnaderna och fördelarna för systemet som helhet. 
Lokala energisamhällen kan vara ett effektivt sätt att hantera energifrågor i lokala samhällen. 
Möjligheten att hantera en del av de utmaningar som hänger samman med intermittent 
produktion mer lokalt kan avsevärt minska kostnaderna. Ytterligare ett mål är att förbättra 
informationen och öppenheten. Samtidigt måste det säkerställas att de mest utsatta i samhället 
skyddas, så att det totala antalet energifattiga hushåll inte ökar ytterligare. Mot bakgrund av 
stigande nivåer av energifattigdom samt bristande klarhet om det lämpligaste sättet att ta itu 
med konsumenternas sårbarhet och energifattigdomen omfattar förslaget till ny 
marknadsutformning ett krav på att medlemsstaterna vederbörligen och regelbundet ska 
övervaka energifattigdomen på grundval av principer som fastställs på EU-nivå.

Trygg elförsörjning

Enligt kommissionen kan försörjningstryggheten i ett fullt sammanlänkat och synkroniserat 
nät med välfungerande marknader organiseras mer effektivt och konkurrenskraftigt än på rent 
nationell grund. Enligt kommissionen består därför det mest effektiva sättet att åtgärda 
otillräcklig produktion på nationell nivå ofta av regionala lösningar, som ger medlemsstaterna 
möjlighet att utnyttja produktionsöverskott i andra länder. Därför bör det införas en 
samordnad europeisk tillräcklighetsbedömning för att få en realistisk bild av eventuella 
produktionsbehov. Eventuellt bör mekanismer utformas på ett sådant sätt att snedvridningarna 
av den inre marknaden minimeras.

Stärkt regionalt samarbete

Den nära sammanlänkningen mellan EU:s medlemsstater via det gemensamma 
transeuropeiska nätet är unik i världen och en stor tillgång när det gäller att effektivt hantera 
energiomställningen. Erfarenheterna har dock visat att icke samordnade nationella beslut kan 
leda till avsevärda kostnader för de europeiska konsumenterna. Det faktum att vissa 
sammanlänkningar används endast till 25 % av sin kapacitet, ofta på grund av icke 
samordnade nationella begränsningar, och att medlemsstaterna inte har kunnat enas om 
lämpliga priszoner, visar att det behövs mer samordning mellan systemansvariga för 
överföringssystem och tillsynsmyndigheter – detta kan förbättra marknadens funktion och 



PE604.721v01-00 6/15 NP\1125914SV.docx

SV

avsevärt minska kostnaderna. Det obligatoriska samarbetet bör så utvidgas till andra områden 
i regelverket3. 

För detta ändamål skulle systemansvariga för överföringssystem kunna fatta beslut inom s.k. 
regionala operativa centrum om frågor där fragmenterade och icke samordnade nationella 
åtgärder kan ha en negativ inverkan på marknaden och konsumenterna (t.ex. när det gäller 
systemdrift, kapacitetsberäkning för sammanlänkningar, försörjningstrygghet och 
riskberedskap).

Anpassning av tillsynen till regionala marknader

Alla viktiga regleringsbeslut fattas för närvarande av nationella tillsynsmyndigheter, även i de 
fall där det finns ett behov av en gemensam regional lösning. Tillsynens fragmentering 
innebär en risk för motstridiga beslut och onödiga förseningar. Kommissionen anser det vara 
lämpligt att anpassa tillsynen till de nya realiteterna på marknaden. En förstärkning av Acers 
befogenheter i de gränsöverskridande angelägenheter som kräver ett samordnat regionalt 
beslut bör bidra till ett snabbare och effektivare beslutsfattande i gränsöverskridande 
angelägenheter. De nationella tillsynsmyndigheterna skulle fatta beslut om dessa 
angelägenheter inom ramen för Acer genom majoritetsomröstning, så de skulle fortsätta att 
delta fullt ut i processen. Entso för els roll bör också definieras bättre för att stärka dess 
samordnande roll och göra dess beslutsprocess mer transparent.

 Innehåll och konsekvenser

1. Förslaget till direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el

Kapitel I – Syfte och definitioner: Innehåller vissa klargöranden av direktivets syfte och 
tillämpningsområde samt uppdatering av definitionerna.

Kapitel II – Allmänna regler för organisationen av sektorn: Medlemsstaterna ska säkerställa 
att EU:s elmarknad är konkurrenskraftig, konsumentinriktad, flexibel och icke-
diskriminerande. Det betonas att nationella åtgärder inte oskäligt bör hindra 
gränsöverskridande flöden, konsumentdeltagande eller investeringar. I princip ska 
leveranspriserna vara marknadsbaserade, med förbehåll för motiverade undantag. Rätten att 
välja leverantör betonas och bestämmelserna om eventuella skyldigheter att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster som medlemsstaterna kan ålägga energiföretag uppdateras.

Kapitel III – Konsumentinflytande och konsumentskydd: Det fastställs regler om tydlig 
faktureringsinformation och om certifierade jämförelseverktyg. Konsumenterna ska ha 
möjlighet att fritt välja och byta leverantör eller aggregatorer, ha rätt till ett avtal med 
dynamiska priser och ha möjlighet att delta i efterfrågeflexibilitet, egenproduktion och 
egenförbrukning av el. Konsumenterna ska ha rätt att begära en smart mätare. Reglerna om 
konsumenternas möjlighet att dela med sig av sina data med leverantörer och 
tjänsteleverantörer ska förbättras, särskilt genom att klargöra vilken roll de parter som 
ansvarar för uppgiftshanteringen har (ett gemensamt europeiskt format utvecklas av 

                                               
3 På vissa områden, t.ex. när det gäller den marknadskopplingsmekanism som genomförts i hela EU, har 
samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem redan blivit obligatoriskt, och systemet med 
majoritetsbeslut för vissa frågor har visat sig framgångsrikt på områden där frivilligt samarbete (dvs. varje 
systemansvarig för överföringssystem har vetorätt) inte har lett till effektiva lösningar på regionala problem.
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kommissionen inom ramen för en genomförandeakt). Medlemsstaterna ska åtgärda 
energifattigdomen. Medlemsstaterna ska likaledes fastställa ramar för oberoende aggregatorer 
och för efterfrågeflexibilitet enligt principer som gör det möjligt för dem att delta på 
marknaden. Det fastställs en ram för lokala energisamhällen som kan delta i lokal produktion, 
distribution, aggregering, lagring och leverans av energi eller i tillhandahållandet av 
energieffektivitetstjänster. Dessutom förtydligas bestämmelserna om smarta mätare, 
gemensamma kontaktpunkter, rätt till tvistlösning utanför domstol, samhällsomfattande 
tjänster och utsatta konsumenter.

Kapitel IV – Drift av distributionssystem: Klargöranden vad gäller de uppgifter som åligger 
systemansvariga för distributionssystem, särskilt avseende deras verksamhet i samband med 
upphandling av nättjänster för att säkerställa flexibilitet, integrering av elfordon och 
datahantering. Rollen för systemansvariga för distributionssystem klargörs när det gäller 
lagring och laddningsstationer för elfordon.

Kapitel V – Allmänna bestämmelser beträffande systemansvariga för distributionssystem: 
Förtydliganden som rör stödtjänster och de nya regionala operativa centrumen.

Kapitel VI – Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet: Bestämmelserna om 
åtskillnad förblir oförändrade vad gäller de centrala materiella bestämmelserna om åtskillnad, 
särskilt med avseende på de tre ordningarna för systemansvariga för överföringssystem 
(åtskilt ägande, oberoende systemansvarig och oberoende systemansvarig för överföring) 
samt med hänsyn till bestämmelserna om utnämning och certifiering av systemansvariga för 
överföringssystem. Det görs ett förtydligande om möjligheten för systemansvariga för 
överföringssystem att äga lager eller tillhandahålla stödtjänster.

Kapitel VII – Nationella tillsynsmyndigheter: Det betonas att tillsynsmyndigheterna är 
skyldiga att samarbeta med angränsande tillsynsmyndigheter och Acer om det rör sig om 
frågor av gränsöverskridande betydelse. Förteckningen över tillsynsmyndigheternas uppgifter 
uppdateras när det gäller tillsynen över de nyinrättade regionala operativa centrumen.

Kapitel VIII – Slutbestämmelser: Detta kapitel innehåller bl.a. bestämmelser om utövande av 
befogenheter som delegeras till kommissionen och till den kommitté som inrättats enligt 
kommittéförfarandet i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Bilagorna innehåller ytterligare krav om jämförelseverktyg, fakturering och 
faktureringsinformation och ändrar befintliga krav för smarta mätare och spridningen av 
dessa.

2. Förslaget till förordning om den inre marknaden för el

Kapitel I – Syfte, tillämpningsområde och definitioner: Här betonas hur viktiga icke 
snedvridna marknadssignaler är för att öka flexibiliteten, minska koldioxidutsläppen och 
främja innovationen. Definitionerna uppdateras och kompletteras.

Kapitel II – Allmänna regler för elmarknaden: Här anges de huvudprinciper som ska 
respekteras i nationell energilagstiftning. Det innehåller även principerna för 
elhandelsreglerna inom olika tidsramar för handel (balans-, intradags-, dagen före- och 
terminsmarknader), inklusive principer för prisbildning. I kapitlet klargörs principen om 
balanseringsansvar och tillhandahålls en ram för mer marknadskompatibla regler för 
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dirigering och inskränkning av produktion och efterfrågeflexibilitet, inbegripet villkoren för 
eventuella undantag.

Kapitel III – Tillträde till nät och hantering av överbelastning: I detta kapitel beskrivs 
förfarandet för att fastställa elområden på ett samordnat sätt i linje med den översynsprocess 
som skapats genom förordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för 
kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. För att lösa det fortlöpande problemet 
med betydande nationella begränsningar av gränsöverskridande elflöden förtydligas villkoren 
för sådana exceptionella begränsningar, särskilt genom bestämmelser som ska säkerställa att 
import och export av el inte begränsas av nationella aktörer av ekonomiska skäl. Detta kapitel 
innehåller dessutom ändringar av befintliga principer för överförings- och 
distributionsnätstariffer och fastställer ett förfarande för att successivt sammanjämka 
metoderna för beräkning av överförings- och distributionstariffer. Bestämmelserna för 
användningen av överbelastningsavgifter ändras.

Kapitel IV – Resurstillräcklighet: Här anges nya allmänna principer för att avhjälpa 
medlemsstaternas resurstillräcklighetsproblem på ett samordnat sätt. Det fastställs principer 
och ett förfarande för utveckling av en europeisk bedömning av resurstillräckligheten för att 
bättre kunna avgöra behovet av kapacitetsmekanismer och, om så är lämpligt, för 
medlemsstaternas fastställande av en standard för tillförlitlighet. Marknadsförenliga principer 
för utformningen av kapacitetsmekanismer förtydligas, inklusive regler för att ta del av 
kapacitet som finns i en annan medlemsstat och för att använda sammanlänkningar. Det anges 
hur regionala operativa centrum, nationella systemansvariga för överföringssystem, Entso för 
el och nationella tillsynsmyndigheter via Acer kommer att delta i utvecklingen av tekniska 
parametrar för deltagande vad gäller kapacitet som finns i en annan medlemsstat samt 
operativa bestämmelser för deras deltagande.

Kapitel V – Drift av överföringssystem: I detta kapitel anges Entso för els uppgifter och 
skyldigheter och Acers övervakningsuppgifter i detta avseende. Här beskrivs likaledes 
regionala operativa centrum (inrättande och syfte, verksamhet, krav och förfaranden för 
antagande av beslut och rekommendationer, styrelsens sammansättning och ansvarsområden, 
ansvarsarrangemang och liknande). Kapitlet innehåller också bestämmelser om anslutning av 
kraftvärmeenheter som tidigare ingick i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU 
om energieffektivitet. Bestämmelserna om en tioårig nätutvecklingsplan, ersättning mellan 
systemansvariga för överföringssystem, informationsutbyte och certifiering förblir i stort sett 
oförändrade.

Kapitel VI – Drift av distributionssystem: I detta kapitel inrättas en europeisk enhet för 
systemansvariga för distributionssystem (EU DSO) och fastställs ett förfarande för inrättande 
av denna enhet och dess arbetsuppgifter, även vad gäller samråd med berörda aktörer. Det 
fastställs föreskrifter om samarbete mellan systemansvariga för distributionssystem och 
systemansvariga för överföringssystem.

Kapitel VII – Nätföreskrifter och riktlinjer: I detta kapitel anges kommissionens befintliga 
befogenheter att anta delegerade akter i form av nätföreskrifter eller riktlinjer samt regler för 
detta. Det omfattar klargöranden vad gäller nätföreskrifters och riktlinjers rättsliga natur samt 
utvidgar deras eventuella innehåll till följande områden: strukturer för distributionstariffer, 
regler för tillhandahållande av ej frekvensrelaterade stödtjänster, regler för 
efterfrågeflexibilitet, energilagring och inskränkning på förbrukningssidan, regler för it-
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säkerhet, regler för regionala operativa centrum samt inskränkning av produktion och 
dirigering av produktion och förbrukning. Det ska förenkla och effektivisera förfarandet för 
utarbetande av elnätsföreskrifter och ska ge de nationella tillsynsmyndigheterna möjlighet att 
inom Acer besluta om frågor som gäller genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer. 
Dessutom ska den europeiska enheten för systemansvariga för distributionssystem och andra 
aktörer göras mer delaktiga i förfarandet för utarbetande av förslag till elnätsföreskrifter.

Kapitel VIII – Slutbestämmelser: Det omfattar de befintliga reglerna för att undanta nya 
likströmssammanlänkningar från vissa krav i eldirektivet och elförordningen, och samtidigt 
klargörs förfarandet för nationella tillsynsmyndigheters senare ändringar av dessa undantag.

I bilagan anges de uppgifter som tilldelas de regionala operativa centrumen.

3. Förslaget till förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Kapitel I – Mål och uppgifter: Syftet med byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) är att hjälpa tillsynsmyndigheterna att på 
unionsnivå uppfylla de regleringsuppgifter som medlemsstaterna fastställer och – i den 
utsträckning som krävs – samordna dessa myndigheters åtgärder. I kapitlet anges även typen 
av akter som byrån kan anta (särskilt yttranden och rekommendationer, beslut och 
ramriktlinjer) samt byråns uppgifter. Byråns nya uppgifter ska bl.a. vara samordning, 
övervakning och godkännande av metoder. Vad gäller antagandet av elnätsföreskrifter ges 
Acer större ansvar för att utarbeta och lägga fram de slutliga förslagen till en nätföreskrift. 
Förslaget omfattar även att systemansvariga för distributionssystem ska vara formellt 
företrädda på EU-nivå, framför allt när det gäller utarbetande av förslag till nätföreskrifter. 
För uppgifter på regional nivå som endast gäller ett begränsat antal nationella 
tillsynsmyndigheter införs dessutom ett regionalt beslutsförfarande.

Kapitel II – Byråns organisation: Byrån ska vara ett organ med status som juridisk person. 
Byrån ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska 
personer enligt den nationella lagstiftningen. Den får i synnerhet förvärva och avyttra lös och 
fast egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Byrån ska ha sitt säte i 
Ljubljana. Detta kapitel innehåller organisatoriska bestämmelser om styrelsen, 
tillsynsnämnden, direktören och övriga organ, varvid de viktigaste inslagen i den rådande 
förvaltningsstrukturen bibehålls. Vissa bestämmelser anpassas visserligen till den 
gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer eller till rådets nya 
omröstningsregler, men detta är inte någon regel. Avvikelser från den gemensamma strategin 
i byråns fall är motiverade (i den nuvarande strukturen har man hittat en finjusterad jämvikt 
mellan de olika aktörerna, med hänsyn till särdragen hos den framväxande inre 
energimarknaden, och styrelsen har likaså visat sig vara effektiv och funktionsduglig). Även 
om kommissionen i detta skede inte anser det lämpligt att anpassa byråns förvaltningsstruktur 
fullt ut till den gemensamma strategin kommer den att fortsätta att övervaka om de beskrivna 
avvikelserna från den gemensamma strategin fortfarande är motiverade, och nästa utvärdering 
planeras äga rum år 2021.

Kapitel III – Upprättande av budgeten och budgetens struktur: Detta kapitel omfattar 
finansiella bestämmelser. Flera bestämmelser är anpassade till den gemensamma strategin för 
EU:s decentraliserade byråer.
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Kapitel IV – Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser: Här uppdateras flera enskilda 
bestämmelser i linje med den gemensamma strategin.

4. Förslaget till förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av 
direktiv 2005/89/EG

Enligt kommissionen är syftet med detta förslag till förordning att säkerställa att alla 
medlemsstater inrättar lämpliga verktyg för att förebygga, förbereda sig inför och hantera 
elkriser. Även om marknader och system fungerar väl kan risken för en elkris som ett resultat 
av en rad olika omständigheter (t.ex. extrema väderförhållanden, it-attacker) inte uteslutas. 
Eftersom elsystem är integrerade kan krissituationer, när de uppstår, dessutom ofta ha en 
gränsöverskridande effekt4. Den nuvarande lagstiftningen avspeglar inte längre verkligheten 
på dagens sammanlänkade elmarknad. Huvudproblemen kan sammanfattas på följande sätt:

 Krisplaner och åtgärder är fortfarande uteslutande nationella till sin inriktning.

 Det finns en brist på informationsutbyte och öppenhet.

 Det finns ingen gemensam metod för att identifiera och bedöma risker.

Konkreta punkter i förslaget:

Kapitel I – Allmänna bestämmelser: I detta kapitel anges definitioner och fastställs en 
skyldighet för varje medlemsstat att så snart som möjligt utse en nationell statlig myndighet 
eller en nationell tillsynsmyndighet till sin behöriga myndighet med ansvar för att utföra 
uppgifter som anges i denna förordning. Dessa myndigheter ska samarbeta med varandra.

Kapitel II – Riskbedömning: Medlemsstaterna ska säkerställa att alla risker som rör en trygg 
elförsörjning bedöms i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning och i 
elförordningen (COM(2016)0861). För detta ändamål ska de samarbeta med Entso för el. 
Entso för el ska till byrån överlämna ett förslag till en metod för fastställande av de mest 
relevanta elkrisscenarierna i ett regionalt sammanhang. På grundval av denna metod 
fastställer Entso för el de mest relevanta elkrisscenarierna för enskilda regioner. Dessa 
scenarier överlämnas till gruppen för samordning på elområdet. Samtidigt fastställer 
medlemsstaterna de mest relevanta elkrisscenarierna på nationell nivå (på grundval av 
metoden). Medlemsstaterna informerar gruppen för samordning på elområdet och 
kommissionen om möjliga risker de ser och om alla åtgärder som vidtagits för att förebygga 
dessa risker. Entso för el ska också till byrån överlämna ett förslag till en metod för 
bedömning av tillräcklighet på kort sikt, närmare bestämt säsongstillräcklighet samt 
prognoser om huruvida produktionen kommer att vara tillräcklig och som görs veckan före 
eller under samma dag (intradag) som produktionen sker. När den har godkänts av Acer bör 
den användas av medlemsstaterna och Entso för el i deras kortsiktiga bedömningar.

Kapitel III – Riskberedskapsplaner: På grundval av de regionala och nationella 
elkrisscenarierna ska den behöriga myndigheten i varje medlemsstat upprätta en 
riskberedskapsplan efter samråd med bestämda aktörer. Det fastställs ett förfarande för 
samråd om samt antagande, överlämnande, offentliggörande och regelbunden uppdatering av 

                                               
4 Vissa omständigheter kan dessutom påverka flera medlemsstater, och incidenter som startar lokalt kan spridas 
över gränserna.
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planerna. Det beskrivs i detalj vad planerna ska omfatta. Planerna bör bestå av två delar, där 
nationella åtgärder och samordnade åtgärder som överenskommits medlemsstaterna emellan i 
varje region anges. De bör beakta varje medlemsstats särdrag och tydligt ange rollerna och 
ansvarsområdena för de behöriga myndigheterna. Åtgärderna bör vara tydligt definierade, 
transparenta, proportionella, icke-diskriminerande och kontrollerbara. De bör inte heller 
äventyra en trygg elförsörjning i andra medlemsstater eller i unionen som helhet. Planerna bör 
omfatta åtgärder för att säkerställa att situationer med en samtidig kris förebyggs och hanteras 
på ett korrekt sätt. Planerna måste överenskommas i ett regionalt sammanhang och det 
fastställs vad de minst måste innehålla.

Kapitel IV – Hantering av elkrissituationer: Om viss information pekar på att en händelse kan 
inträffa som sannolikt kommer att resultera i avsevärd försämring av elförsörjningssituationen 
i en medlemsstat ska den behöriga myndigheten i den medlemsstaten utan onödigt dröjsmål 
ge en tidig varning till kommissionen och gruppen för samordning på elområdet. Den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga ska, när den ställs inför en elkrissituation, 
tillkännage att elkrisen föreligger och utan onödigt dröjsmål informera de behöriga 
myndigheterna i angränsande medlemsstater och kommissionen. De ska tillhandahålla 
information om orsakerna till krisen, om åtgärder som vidtagits och planeras för att mildra 
krisen och om det eventuella behovet av stöd från andra medlemsstater. Medlemsstaterna ska 
agera och samarbeta i en anda av solidaritet för att förebygga och hantera elkrissituationer, i 
syfte att säkerställa att elektricitet mot ersättning levereras där den behövs mest. I händelse av 
en elkris ska medlemsstaterna agera i full överensstämmelse med den inre elmarknadens 
regler. Icke-marknadsbaserade åtgärder ska endast användas som en sista utväg och måste 
vara nödvändiga, proportionella, icke-diskriminerande och tillfälliga.

Kapitel V – Utvärdering och övervakning: Så snart som möjligt efter tillkännagivandet av en 
elkrissituation ska de berörda behöriga myndigheterna överlämna en utvärderingsrapport till 
gruppen för samordning på elområdet och kommissionen. Det fastställs också vilken 
övervakning som genomförs av gruppen för samordning på elområdet.

Kapitel VI – Slutbestämmelser: Här anges bestämmelser om samarbete med de avtalsslutande 
parterna i energigemenskapen, bestämmelser om kommissionens utövande av delegering och 
liknande.

Inverkan på Republiken Tjeckiens statsbudget och rättsordning

Efter att förordningarna har godkänts är de bindande och direkt tillämpliga. Medlemsstaterna 
är skyldiga att anpassa sin rättsordning till direktivet om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el.

 Tjeckiska regeringens ståndpunkt

Tjeckiska regeringens ståndpunkt om direktivet om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el, förslaget till förordning om den inre marknaden för el och förslaget 
till förordning om riskberedskap inom elsektorn

Enligt Tjeckiens regering är en viktig princip i vinterenergipaketet att den europeiska 
energipolitiken ska centraliseras på bekostnad av nationell politik. Enligt regeringen innebär 
denna centralisering och överföring av vissa nationella befogenheter till europeisk nivå i 
praktiken en inskränkning av medlemsstaternas rätt att välja energimix. Enligt Tjeckiens 
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regering stärker förslagen även regleringen av hela sektorn i stället för att sträva efter 
marknadsvillkor. De införda kapacitetsmekanismerna i vissa länder är enligt regeringen ett 
bevis på att det uppstår nationella varianter av marknaden för el, vilka avlägsnar sig från den 
inre marknaden.

Regeringen välkomnar kundernas stärkta inflytande på marknaden för el. Regeringen 
ifrågasätter förslaget att vissa marknadsaktörer (t.ex. sammanslutningar, aktiva kunder eller 
lokala energigemenskaper) ska gynnas på andra aktörers bekostnad. Regeringen välkomnar 
förslaget om avlägsnande av pristaken på grossistmarknaden. Regeringen är kritisk till att det 
i förslaget visserligen allmänt talas om att det krävs lika villkor för alla produktions- och 
förbrukningsresurser, men att vissa punkter inte är i linje med detta (t.ex. möjligheten att 
undanta små resurser från balanseringsansvar eller bevarandet av prioriterad dirigering). 
Regeringen riktar snarare tekniska anmärkningar mot kapacitetsmekanismerna.

När det gäller driften av överföringssystem samtycker inte Tjeckiens regering till att 
regionala operativa centrum inrättas. Enligt regeringen innebär detta ett intrång i de 
nätföreskrifter och riktlinjer som håller på att godkännas eller nyligen har godkänts. Dessutom 
begränsas medlemsstaternas suveränitet på försörjningstrygghetens område genom att beslut 
på nationell nivå överförs till regional nivå, vilket i slutändan kan leda till att slutförbrukarnas 
ställning försämras när det gäller försörjningens tillförlitlighet i enskilda medlemsstater. När 
det gäller de regionala operativa centrumen är regeringen också kritisk till upphandlingen av 
stödtjänster.

Regeringen stöder en stärkt roll för distributörerna som neutrala ”mellanhänder” när det gäller 
hanteringen av uppgifter i förhållande till andra aktörer på elmarknaden. Regeringen ställer 
sig kritisk till förslagen att förbjuda distributörerna att äga eller driva 
ackumuleringsutrustning. När det gäller laddningsstationer för elfordon anser regeringen att 
distributörerna bör förbjudas att driva offentliga laddningsstationer men tillåtas att äga och 
driva laddningsstationer för sin egen förbrukning. Tjeckiens regering anser dessutom att 
nättarifferna bör återspegla energibesparingarna tack vare den decentraliserade 
elproduktionen (lägre nättariffer bör kunna tillämpas för elproduktionsanläggningar som är 
anslutna till distributionssystem). Tjeckiens regering avvisar förslagen om detaljerade 
principer för reglering och fastställande av tariffer när det gäller systemansvariga för 
distributionssystem.

Regeringen påpekar att det föreslås att en rad frågor ska överföras till kommissionens 
delegerade akter och är orolig för att en tillräcklig öppenhet och deltagande från 
medlemsstaternas sida inte säkerställs.

När det gäller upprättandet av riskberedskapsplaner på regional nivå genom uppifrån-och-
ned-system anser regeringen att det kan innebära en risk för enskilda medlemsstater, eftersom 
nationella särdrag och risker kan förbises. Tjeckien begär att medlemsstaterna ska ha 
möjlighet att fastställa riskerna utifrån sin nationella situation. Tjeckien stöder utarbetandet av 
en metod för fastställande av elkrisscenarier i ett regionalt sammanhang genom Entso för el. 
Regeringen föreslår att samråden om de nationella planerna begränsas, t.ex. enbart till 
grannländer, och att endast samråd om regionala planer ska genomföras i hela regionen. 
Regeringen påpekar att man noggrant måste överväga vilka uppgifter som ska offentliggöras, 
med tanke på att sektorn är så sårbar. Tjeckiens regering inser att planerna måste 
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uppdateras, men anser att det är onödigt med årliga tester. Slutligen anser regeringen att de 
flesta tidsfrister är alltför korta och att det är viktigt att fastställa realistiska tidsfrister.

Tjeckiska regeringens ståndpunkt om förslaget till förordning om inrättande av 
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Tjeckiens regering stöder klargörandena av Acers befogenheter när det gäller tillsynen över 
alleuropeiska aktörer och stöder även ändringen av förfarandet för godkännande av metoder 
och villkor som antas på grundval av nätföreskrifter och riktlinjer. Tjeckien stöder även 
avsikten att upprätta regionala format inom ramen för tillsynsnämnden. Regeringen 
uppmärksammar den ändring av förordningen som fastställer att Acer får besluta i 
tillsynsfrågor om de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna inte har kunnat nå någon 
överenskommelse, och dessutom ändringarna i ansvarsfördelningen mellan enskilda 
Acermyndigheter (ändringar av byråns befogenheter är enligt Tjeckien endast tillåtliga om 
broms- och jämviktssystemet bevaras eller förbättras inom ramen för byrån). Tjeckiens 
regering samtycker inte till den föreslagna ändringen av omröstningssystemet i 
tillsynsnämnden (enkel majoritet i stället för hittillsvarande två tredjedelars majoritet). 
Regeringen påpekar att det vid förhandlingarna är nödvändigt att se till att inte den enkla 
majoriteten kompletteras med rösträtt på grundval av medlemsstatens storlek (hittills har varje 
medlem av nämnden haft en röst). Regeringen påpekar att större medlemsstater skulle kunna 
vara böjda för ett sådant förslag (regeln om att enskilda medlemsstaters röster väger lika tungt 
skyddar de mindre medlemsstaterna).

 Beräknad tidsplan för behandling i EU-organen

Förslagen lades fram i slutet av november 2016. Europaparlamentets ansvariga utskott för 
förslagen är utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande för förslaget till 
förordning om den inre marknaden för el och för förslaget till direktiv om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el är Krišjanis Karins. Förslaget till direktiv om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el ska även behandlas i Europaparlamentets 
utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, där föredragande är Pavel Poc. 
Föredragande för förslaget till förordning om riskberedskap inom elsektorn i utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi är Flavio Zanonato, medan föredragande för förslaget till 
förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter i utskottet för industrifrågor, forskning och energi är 
Morten Helveg Peterson. Även Europaparlamentets budgetutskott ska behandla detta förslag 
(föredragande Jens Geier). Även andra utskott i Europaparlamentet har tillkännagett sin avsikt 
att behandla dessa förslag.

Den första politiska diskussionen om hela paketet ägde rum vid energirådets extra 
sammanträde i Bryssel den 27 februari 2017.

Tidsfristen för inlämning av motiverade yttranden på grund av oförenlighet med 
subsidiaritetsprincipen löpte ut den 8 mars 2017 för förslaget till förordning om riskberedskap 
inom elsektorn. Tidsfristen löpte ut den 6 april 2017 för förslaget till förordning om inrättande 
av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter. Den franska 
senaten, den tyska förbundsdagen och den rumänska senaten har lämnat in motiverade 
yttranden över förslaget. För övriga två förslag löper tidsfristen ut den 9 maj 2017 (för 
direktivet) och den 17 maj 2017 (för förordningen). När det gäller förslaget till förordning om 
den inre marknaden för el har vissa länder kommit med negativa yttranden (Polen). 
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Motiverade yttranden har hittills ingetts av den tyska förbundsdagen och det tyska 
förbundsrådet.

 Slutsats

1. Utskottet för Europafrågor har behandlat förslaget till förordning om den inre marknaden 
för el (omarbetning), förslaget till förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå 
för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning), förslaget till direktiv om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) och förslaget till 
förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av 
direktiv 2005/89/EG.

2. Utskottet för Europafrågor stöder i huvudsak den tjeckiska regeringens ståndpunkter (av 
den 6 mars 2017, den 7 mars 2017 och den 8 mars 2017).

3. Utskottet för Europafrågor betonar att medlemsstaterna har rätt att få en trygg 
elförsörjning, fastställa villkoren för utnyttjandet av sina energikällor och fritt välja 
mellan dessa samt fastställa energiförsörjningens sammansättning, och uppmärksammar i 
detta sammanhang att EU:s primärrätt ger upphov till begränsningar på energiområdet.

4. Utskottet för Europafrågor välkomnar åtgärder som stärker konsumentinflytandet och 
konsumentskyddet på marknaden för el.

5. Utskottet för Europafrågor framhåller behovet av att alla energiomställningsåtgärder i EU 
under perioden 2020–2030 genomförs på ett kostnadseffektivt sätt, särskilt med hänsyn 
till slutförbrukarna, både industriföretag och hushåll.

6. Utskottet för Europafrågor noterar att solidariteten mellan EU:s medlemsstater måste 
stärkas på energitrygghetens område, men att detta inte får leda till att konkurrensen 
begränsas på ett oproportionerligt sätt.

7. Utskottet för Europafrågor anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861) strider mot 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och antar därför ett motiverat yttrande 
om förslaget till förordning på grundval av artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpningen 
av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, fogat till fördragen, med följande 
motivering:

 Utskottet för Europafrågor anser att förordningen innebär att man till unionsnivå 
överför sådana beslutsbefogenheter (de regionala operativa centrumens befogenheter, 
kommissionens nya befogenheter) som inte måste samordnas på unionsnivå, eftersom 
det hittillsvarande nationella/regionala genomförandet är tillräckligt för att uppnå 
målen.

 Utskottet för Europafrågor uppmärksammar i detta avseende resolution nr 371 om 
vinterenergipaketet från det 49:e sammanträdet i tjeckiska deputeradekammarens 
utskott för ekonomi av den 22 mars 2017, enligt vilken det väsentliga är förslaget till 
förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861), genom 
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vilket det inrättas regionala operativa centrum för samarbete med systemansvariga för 
överföringssystem, eftersom utskottet anser att det finns en risk för att 
subsidiaritetsprincipen åsidosätts genom att de regionala operativa centrumen tar över 
en del av medlemsstaternas beslutsbefogenheter för att säkerställa trygg elförsörjning, 
och att förslaget till förordning strider mot proportionalitetsprincipen, eftersom 
åtgärderna i förslaget inte står i proportion till de mål som ska uppnås.

8. Utskottet för Europafrågor uppdrar åt ordföranden för utskottet för Europafrågor att i 
enlighet med tjeckiska deputeradekammarens arbetsordning genom 
deputeradekammarens talman översända denna resolution till tjeckiska regeringen, 
senatens talman, Europaparlamentets talman, rådets ordförande och kommissionens 
ordförande.

9. Utskottet för Europafrågor uppdrar åt ordföranden för utskottet för Europafrågor att 
översända denna resolution för kännedom till tjeckiska deputeradekammarens utskott för 
ekonomi.

Josef Šenfeld (egenhändig namnteckning)
Kontrollant

Jan Zahradník (egenhändig namnteckning)
Föredragande

Igor Jakubčík (egenhändig namnteckning) 
Vice ordförande
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