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og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for 

Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning) 

 (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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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DA 

BILAG 

 

Det rumænske Parlament 

Senatet 

Bukarest, den 4. april 2017  

 

BEGRUNDET UDTALELSE 

 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions 

Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning) 

COM(2016)0863  

 

Det rumænske Senat har undersøgt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 

(omarbejdning) – (COM(2016)0863) – i overensstemmelse med protokol nr. 2, der er knyttet 

som bilag til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der blev underskrevet i Lissabon den 

13. december 2007. 

 

Under henvisning til betænkning af 30. marts 2017 fra det rumænske Parlaments Udvalg om 

Europæiske Anliggender har Senatet på sit plenarmøde den 4. april 2017 vedtaget følgende: 

I. Senatet fastslår, at det foreliggende forslag til forordning ikke er i overensstemmelse 

med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

II. Senatet finder, at: 

 

1. de initiativer, der indgår i vinterpakken for ren energi, bør føre til styrkelse af sikre 

energiforsyninger i EU ved hjælp af en reform af elektricitetsmarkedet og skabelse af en 

integreret styrings- og overvågningsproces for at sikre, at foranstaltningerne på energiområdet 

vil bidrage til at nå målene for energiunionen; 

2. det i lyset af ovenstående er hensigtsmæssigt at støtte øget inddragelse af ACER i 

udviklingen af det indre marked og, parallelt hermed, at sørge for, at overvågnings- og 

rådgivningsopgaverne hurtigere kommer til at spille en mere direkte rolle i 

lovgivningsprocessen; 

3. gennemførelse af bestemmelserne i den tredje energipakke, harmonisering af 

lovgivningen, øget sammenkobling af energimarkederne samt styrkelse af høringerne med de 

relevante parter, der er involveret, er grundlæggende elementer, der har til formål at fuldføre 

det indre marked for energi og sikre, at dets mekanismer fungerer effektivt og gennemsigtigt; 

4. man især bør være omhyggelig med at undgå "overregulering", forøgelse af antallet af 

administrative bestemmelser og at lave ACER om til en tværeuropæisk reguleringsmyndighed 

eller at give ACER ret til på eget initiativ at fremsætte henstillinger, jf. artikel 6, stk. 2; det i 

lyset af de målsætninger, der er fastlagt med hensyn til oprettelse af ACER, og de 

vanskeligheder og problemer, som denne institution stod over for og stadig står over for (især 

for så vidt angår tilsyn med engrosenergimarkederne), ikke har været muligt for den 
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finansielle myndighed at efterkomme de officielt modtagne anmodninger om at sikre de 

nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer; 

5. der for så vidt angår agenturets koordination af regionale opgaver og af opgaver, der er 

forbundet med de regionale operative centre (artikel 7 og 8), samt andre administrative 

bestemmelser er blevet kortlagt en række elementer, som bør præciseres: 

a) behovet for at finde en balance mellem de nationale, regionale og europæiske aspekter 

i overensstemmelse med nærhedsprincippet 

b) den heterogenitet, der stadig er tydelig på visse nationale energimarkeder, og som også 

afspejles i tilstedeværelsen af lovgivningsmæssige mangler eller i en specifik national 

tilgang 

c) det indre markeds regionale dimension som et mellemtrin mod opnåelsen af europæisk 

integration af energimarkederne – som kan føre til regional opsplitning, til en isoleret 

regional tilgang og endog til oprettelse af regionale magtcentre, hvilket er i modstrid 

med målene for EU's indre marked 

d) nødvendigheden af at afklare, hvordan den regionale samarbejdsprocedure foregår, 

samt hvilke roller og hvilket ansvar der ligger hos henholdsvis de nationale 

myndigheder, ACER og repræsentantskabet 

e) udviklingen af nye administrative bestemmelser, gennemførelsesplaner og 

foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering, hvilket er i strid med den 

eksisterende tilgang til forvaltningen af energiunionen, som har til formål at 

rationalisere og planlægge kravene til rapportering og overvågning 

f) vanskeligheden ved at sikre sammenhæng og koordinering på europæisk plan mellem 

flere beslutningscentre og forskellige regionale interesser 

g) skabelse af yderligere analyse- og beslutningsmekanismer, hvilket vil medføre øget 

bureaukratiet og forstyrre udvekslingen af data og oplysninger mellem 

medlemsstaterne, hvilket vil påvirke forsyningssikkerheden og markedsovervågningen 

h) rotationsperioden for de myndigheder, der har ansvaret for at koordinere de regionale 

undergrupper – man kunne overveje en forkortelse af perioden fra to år til et år, eller 

sågar mindre, ligesom det er tilfældet med rotationsperioden for Rådets formandskab 

(for at give alle lovgivningsmyndigheder muligheden og samtidig undgå eventuelt 

misbrug som følge af en længere koordineringsperiode) 

i) de aktiviteter, der vedrører regulering og beslutninger truffet af ACER's direktør og 

repræsentantskabet, er baseret på de arbejdsgrupper, der er oprettet specifikt til dette 

formål, og de består af repræsentanter for regeludstedende myndigheder og et fagligt 

højt kvalificeret personale. Alle medlemmer bør handle uafhængigt af enhver interesse 

med henblik på at støtte en korrekt beslutningsproces 

j. uden et tilfredsstillende og sikkert budget vil visse medlemsstaters eller regulerende 

myndigheders frivillige bidrag kunne få en negativ indvirkning på repræsentationen 

eller sågar beslutningstagningsprocessen; 

6. oprettelsen af regionale operationelle centre (ROC'er) med overnational overvågning, 

udført af ACER, kan påvirke harmoniseringsprocessen, således at der opstår en ny form for 

opdeling på regionalt niveau, hvor visse stater eller myndigheder kan pålægge 

foranstaltninger og beslutninger på bekostning af dem, der har ringe beslutningstagnings- eller 

reguleringsbeføjelser. Desuden vil en regional tilgang føre til en afbrydelse af data- og 

informationsstrømmen mellem medlemsstaterne, hvad angår afhjælpning af 

markedsineffektiviteten (som følge af den regionale måde at organisere markedet på vil 

spørgsmål af interesse for en bestemt region ikke være kendt af medlemmer fra en anden 

region, hvilket kan føre til overlapninger og mangler i forbindelse med overvågning og 
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gennemførelse). Lovgivningspakken bør udformes på en sådan måde, at den permanent følger 

spørgsmål vedrørende det indre marked for elektricitet. Regionaliseringen bør kun udgøre en 

midlertidig fase mod det indre marked, helst så kort som muligt; 

7. oprettelsen af regionale operationelle centre er et vigtigt skridt, som kræver en 

dybtgående analyse af spørgsmål vedrørende overdragelse af beføjelser fra nationalt plan 

(TSO'er (transmissionssystemoperatører) til det regionale niveau, især hvad angår sikkerhed. 

Ifølge forslaget til lovpakke er tildeling af bindende beføjelser til ROC'erne uforenelig 

med medlemsstaternes ansvar med hensyn til forsyningssikkerhed. Deling af ansvaret mellem 

den nationale TSO og den regionale struktur udgør en fare for lovligheden og medfører endog 

en politisk risiko, som har konsekvenser for den effektive drift af det nationale 

elektricitetssystem. Tekniske beslutninger kan ikke træffes af to forskellige enheder inden for 

forskellige tidshorisonter eller ved at udskille en række elementer og processer. Det nationale 

energisystem (SEN) fungerer på en integreret måde og TSO, der har ansvaret for at sikre en 

sikker og stabil drift af SEN, kan ikke fratages retten til at træffe beslutninger i denne 

forbindelse. En eventuel overførsel af almindelige tjenesteydelser og opgaver til ROC'erne må 

vurderes langt bedre, og den bør udføres af transmissionssystemoperatørerne – de kender 

deres egne systemers struktur og svagheder bedst og har allerede omfattende erfaring, hvad 

angår den koordinerede drift på regionalt plan. For så vidt angår artikel 9 ("Agenturets 

opgaver med hensyn til de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører") og 10 ("Agenturets 

opgaver med hensyn til produktionens tilstrækkelighed og risikoberedskab") mener vi, at i 

betragtning af at certificering og udpegelse af udpegede elektricitetsmarkedsoperatører 

(NEMO'er) varetages af nationale regulerende myndigheder, bør de have beføjelser til at 

regulere og udstede bindende afgørelser vedrørende NEMO'er. Indførelse af koordinering, 

som ACER skal stå for, af problemer såsom vurdering af produktionens tilstrækkelighed vil 

kræve en betydelig indsats af agenturet, der allerede lider under en mangel på menneskelige 

og finansielle ressourcer, hvilket sandsynligvis vil bringe denne proces i fare. For at løse 

grænseoverskridende problemer er EU-agenturet nødt til at gribe ind, men i betragtning af de 

særlige kendetegn ved hvert nationalt system kan disse ikke løses på hverken regionalt eller 

europæisk plan, også selv om de eventuelt kan påvirke driften af systemerne i nabolandene. 

En begrænsning af forordningens anvendelsesområde til fordel for en koordineret indsats ville 

sandsynligvis gavne forbrugerne, hvis harmoniseringen af politikkerne og driften af 

systemerne blev afsluttet; 

8. tildeling af styrkede beføjelser til ACER ikke vil gøre det nemmere at løse problemer 

vedrørende hurtigere integration af intraday-, day-ahead- eller balancemarkedet, da disse 

spørgsmål afhænger af niveauet af integration i hver medlemsstat, af nettenes og 

operativsystemernes tekniske og funktionelle egenskaber samt af markedernes og 

markedsaktørernes løbetid. Artikel 19, stk. 5, og artikel 23, stk. 1, om ændring af 

beslutningsprocessen i bestyrelsen, repræsentantskabet og de regionale delstrukturer fra to 

tredjedele til simpelt flertal har givet anledning til divergerende synspunkter, da denne 

ændring sandsynligvis vil påvirke den beslutningstagningsbalance, der er skabt inden for 

ACER, og der er risiko for, at beslutningsbeføjelserne vil blive centraliseret, og 

repræsentantskabets rolle vil blive reduceret. Når inddragelse af repræsentantskabet er 

påkrævet, bør udtalelser, henstillinger og afgørelser fra ACER kun vedtages på grundlag af et 

flertal på to tredjedele. En ændring af beslutningsprocessen i repræsentantskabet fortynder 

imidlertid også formålet med de nye lovgivningsmæssige ændringer, nemlig at ACER skal 

spille en større rolle og i højere grad inddrages i lovgivningsprocessen (et eksempel kunne 

være den rolle, som repræsentantskabet tildeles i henhold til artikel 5, stk. 2, om godkendelse 

af vilkår, betingelser og metoder for gennemførelsen af netregler og retningslinjer). Endvidere 
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vil de ændringer, der foreslås i artikel 5, stk. 2 – nemlig at give ACER mulighed for før 

godkendelsen af vilkårene og betingelserne eller metoderne at revidere og ændre dem for at 

sikre, at de er i overensstemmelse med formålet med netreglen eller retningslinjen – muligvis 

falde uden for de retlige rammer og ud over agenturets opgaver, navnlig i tilfælde af et 

repræsentantskab, som træffer afgørelser med simpelt flertal. 

III. Senatet understreger, under henvisning til metoden for udnævnelse af 

repræsentantskabets medlemmer, at styrkelsen af dette organs rolle har indflydelse på hele 

beslutningsprocessen og den nuværende balance mellem ACER's beslutningstagende organer. 

For Senatets formand 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


