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BEGRUNDET UDTALELSE 
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Om: Begrundet udtalelse fra det rumænske Senat 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 rumænske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 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

På plenarmødet den 9. maj 2017 behandlede det rumænske Senat forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om det indre marked for elektricitet (omarbejdning), COM 
(2016) 861 final, i overensstemmelse med protokol nr. 1, der er knyttet som bilag til 
Lissabontraktaten, og fandt, at forslaget ikke overholder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.

1. Det rumænske Senat finder, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det 
indre marked for elektricitet (omarbejdning) ikke er i overensstemmelse med principperne om 
subsidiaritet og proportionalitet.

2. Det rumænske Senat er af den opfattelse, at:

a. Initiativerne i vinterpakken om ren energi, herunder dette forslag til forordning har til 
formål at sikre sikker energiforsyning i Den Europæiske Union, reformere 
elektricitetsmarkedet og skabe en integreret styring- og overvågningsproces med henblik på at 
nå målene for energiunionen.
b. I omlægningen af markedsrammen bør der tages hensyn til de specifikke behov i 
forbindelse med både konventionelle energikilder og nye teknologier samt den effektive 
udnyttelse af sammenkoblingskapaciteter.

3. Det rumænske Senat mener, at:

a. Den lovgivningsmæssige pakke bør udformes med det formål altid at fokusere på det indre 
marked for elektricitet og forebygge risikoen for isolerede regionale tilgange eller 
magtkoncentrationer på regionalt plan for således ikke at knytte spørgsmål vedrørende det 
indre marked til problemer i forbindelse med regionalisering.
I reformen bør der altid tage hensyn til de omkostninger, der er forbundet med overgangen, og 
medlemsstaternes evne til at bære disse omkostninger, for så vidt angår tilgængelighed og 
konkurrenceevne.
b. Et yderligere følsomt aspekt vedrører forslaget om at udelukke kapacitet, der udleder mere 
end 550 g CO2/kWh, fra kapacitetsmekanismerne, hvilket bør analyseres nærmere, 
hovedsagelig med hensyn til spørgsmålet om tilstrækkelighed og energisikkerhed.
Indførelsen af grænsen på 550 g CO2/kWh vedrørende produktionskapacitet vil resultere i, at 
blot en enkel teknologi bliver fjernet fra kapacitetsmekanismerne, nemlig kulstofbaseret 
energiproduktion.
Ideen om at udvikle en fælles metode for alle medlemsstater til at beregne tilstrækkeligheden 
er god nok, men tilstrækkelighedsvurderingen bør først foretages på nationalt plan og 
efterfølgende på regionalt plan.
En tilstrækkelighedsvurdering på europæisk plan kan supplere de nationale analyser, men bør 
ikke erstatte dem.
Kapacitetsmekanismerne bør først vurderes på nationalt plan og efterfølgende på regionalt 
niveau for at modvirke den uforudsigelige karakter af vedvarende energikilder, indtil der er 
udviklet effektive og tilgængelige lagerkapaciteter.
c. Et yderligere aspekt vedrører liberaliseringen af energimarkedet og en fortsat fritagelse fra 
de regulerede takster udelukkende med henblik på at bekæmpe energifattigdom og beskytte 
sårbare husholdninger.
Hver medlemsstat bør have ret til at beskytte sårbare forbrugere og sikre, at dets økonomiske 
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enheder er konkurrencedygtige, og dette bør afspejles klart i lovgivningspakken.
Det er op til hver enkelt medlemsstat at fastlægge niveauet for sårbarhed og den måde, hvorpå 
den har til hensigt at beskytte sårbare forbrugere.
Sårbarheden er forskellig fra land til land, og de ressourcer, der er nødvendige for at beskytte 
sårbare forbrugere er og vil fortsat være forskellige.
I forbindelse med bekæmpelse af energifattigdom er det vigtigt og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet at den måde, hvorpå det fastlægges, hvorvidt kunder er sårbare, og de 
foranstaltninger, der kan træffes på nationalt plan for at beskytte dem, fortsat henhører under 
medlemsstaternes enekompetence sammen med den fortsatte undtagelse med hensyn til 
anvendelse af regulerede takster.
d. Oprettelsen af regionale operationelle centre kræver en grundig analyse af spørgsmålene 
vedrørende overdragelse af beføjelser fra nationalt plan (TSO) til regionalt plan (ROC). 
At give ROC'er bindende beføjelser er uforenelig med medlemsstaternes ansvar med hensyn 
til forsyningssikkerhed, og en deling af ansvaret mellem nationale og regionale strukturer vil 
påvirke den effektive drift af det nationale elektricitetssystem.

For formanden for Senatet
Iulian-Claudiu MANDA
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