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Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 østrigske Forbundsråd har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 
ovennævnte forslag til direktiv.

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

E21/SB-BR/2017

BEGRUNDET UDTALELSE

af 9. maj 2017 fra Forbundsrådets EU-udvalg i henhold til artikel 23g, stk. 1, i B-VG 
sammenholdt med artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet

COM(2016)0864

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

A. Begrundet udtalelse

Det foreliggende forslag er ikke foreneligt med nærhedsprincippet.

B. Begrundelse

På det energipolitiske område er der én stor prioritet, nemlig Kommissionens såkaldte 
"energiunionspakke”. Europa-Kommissionen forelagde denne pakke i slutningen af 
2016/begyndelsen af 2017. Den indeholder en række foranstaltninger på områderne 
energieffektivitet, udbygning og integration af vedvarende energi, miljøvenligt design, 
elforsyningssikkerhed, forvaltning af energiunionen (styring), regler for energimarkedet, den 
aktive rolle, som spilles af forbrugerne, og energipriser; Pakken blev også behandlet på 
energiministrenes møde, der var blevet afholdt den 27. februar 2017 i Bruxelles. Forslagene 
skal betragtes i deres helhed, og Forbundsrådet har efter modtagelsen heraf behandlet dem på 
flere møder. Den foreliggende begrundede udtalelse vedrører forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet.

Formålet med dette forslag er at styrke elforbrugerne gennem oprettelsen af et 
forbrugerorienteret indre marked for elektricitet. Det skal skabe gode muligheder og retlige 
rammer for udbygning af infrastrukturen til opladning for elektromobiliteten, og lokale 
energifællesskaber skal også kunne drive selvstændige fællesskabsnetværk. Navnlig 
fremhæves det, at forbrugerne bør kunne producere, lagre og sælge deres egen elektricitet. 
Forbundsrådets finder dette overvejende positivt. Denne udvikling skal dog være underlagt en 
klar og ikke-diskriminerende retlig ramme og gennemføres i sammenhæng med udbygningen 
af en passende netinfrastruktur.

Forslagets artikel 11 skaber en ret for slutbrugerne til få tilbudt en dynamisk elpris-kontrakt, 
hvilket i princippet må bifaldes. Forbundsrådet gør opmærksom på, at på dette område skal 
bestemmelsen have hjemmel i artikel 194 i TEUF, og en præcisering af retsgrundlaget er her 
vigtig for alle berørte parter.
Direktivets artikel 2, nr. 39, definerer begrebet ”regionalt driftscenter”.

Forordningens artikel 31-44 indeholder de nærmere bestemmelserne om de regionale 
driftscentre. Kommissionen har ikke i tilstrækkeligt grad præciseret, hvilken merværdi de 
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regionale driftscentres organisatoriske merværdi har i forhold til de allerede etablerede 
transmissionssystemoperatørers tjenesteselskaber, og til koordineringen via det europæiske 
net af elektricitetstransmissionssystemoperatører (ENTSO-E). Desuden mener Forbundsrådet, 
at overførsel af nationale beslutningskompetencer til et overregionalt autonomt organisatorisk 
organ er en klar begrænsning af de nationale beslutningsbeføjelser. Særligt kritisk i denne 
sammenhæng er, at de regionale driftscentre skal have kompetence til at udstede retligt
bindende anvisninger, som er en kompetence, der normalt tilkommer myndigheder, f.eks. med 
hensyn til dimensioneringen af den overskydende kapacitet, for hvilket der ikke er nogen 
lovbestemmelse om retlig beskyttelse. Der er også bekymring for, at oprettelsen af regionale
driftscentre vil skabe dobbeltstrukturer, der vil medføre vanskeligheder i beslutningsprocessen 
og dermed samlet set føre til ineffektivitet. Det foreslåede organisationsprincip afvises derfor 
principielt af Forbundsrådet. Forbundsrådet henviser til forslagets artikel 40, hvori 
transmissionssystemoperatørernes opgaver er defineret. På grund af de nødvendige krav om 
adskillelse mellem netværksoperatører i tilfælde af delegation af opgaver bliver råderummet 
til at træffe beslutninger for samarbejde unødigt begrænset. Denne bestemmelse er derfor 
uforholdsmæssig.

Hvad angår af benævnelsen af direktivets artikel 43 henviser Forbundsrådet til, at det er imod 
enhver indskrænkning af den adskillelsesmodel, der i øjeblikket retligt muligt. Dette bør 
yderligere forstærkes i forbindelse med artikel 52 i det foreliggende udkast til direktiv. 

Desuden henviser Forbundsrådet endnu en gang til, at det allerede flere gange kritisk har 
stillet spørgsmålstegn til praksissen med vedtagelse af delegerede retsakter.
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