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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. tager Kommissionens erklæringer, 
der er vedføjet som bilag til denne 
beslutning, til efterretning;

Or. en

Til orientering har erklæringerne følgende ordlyd:

KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM DEFINITIONEN AF SAMKØRINGSLINJE

"Kommissionen bemærker medlovgivernes aftale om det omarbejdede elektricitetsdirektiv og 
den omarbejdede elektricitetsforordning, idet der henvises til definitionen på 
"samkøringslinje" som anvendt i direktiv 2009/72/EF og forordning (EF) nr. 714/2009. 
Kommissionen er enig i, at elektricitetsmarkederne adskiller sig fra andre markeder såsom 
naturgasmarkederne ved f.eks. at handle med produkter, der på nuværende tidspunkt 
vanskeligt lader sig lagre og som produceres i en lang række forskellige produktionsanlæg, 
herunder anlæg på distributionsplan.  Som konsekvens heraf spiller forbindelserne til 
tredjelande en ganske forskellig rolle i henholdsvis el- og gassektoren, og der kan vælges 
forskellige lovgivningsmæssige tilgange.

Kommissionen vil endvidere undersøge denne aftales indvirkning og tilbyde vejledning om 
anvendelsen af lovgivningen, hvor det måtte være nødvendigt. 

For at sikre juridisk klarhed ønsker Kommissionen at fremhæve følgende: 

Den vedtagne definition på samkøringslinje i elektricitetsdirektivet henviser til udstyr, der 
forbinder elsystemer. Dette ordvalg skelner ikke mellem forskellige lovgivningsmæssige 
rammer eller tekniske situationer og omfatter således som udgangspunkt alle elektriske 
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forbindelser til tredjelande, der falder ind under anvendelsesområdet. Hvad den vedtagne 
definition på samkøringslinje i elektricitetsdirektivet angår, understreger Kommissionen, at 
integreringen af elmarkederne kræver en høj grad af samarbejde mellem systemoperatører, 
markedsdeltagere og regulerende myndigheder. Om end de gældende bestemmelsers 
anvendelsesområde kan variere afhængig af graden af integrering med det interne elmarked, 
bør tredjelandes tætte integrering i det interne elmarked, såsom deltagelse i 
markedskoblingsprojekter, baseres på aftaler, der kræver overholdelse af relevant EU-
lovgivning."

KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM GENNEMFØRELSESPLANER FOR 
MARKEDSREFORM

Kommissionen bemærker medlovgivernes aftale om artikel 20, stk. 3, ifølge hvilken en 
medlemsstat med identificerede problemer vedrørende ressourcetilstrækkelighed skal 
offentliggøre en gennemførelsesplan med en tidsplan for vedtagelsen af foranstaltninger med 
henblik på at fjerne eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen 
og/eller markedsfejl som et led i statsstøtteprocessen. 

I medfør af artikel 108 i TEUF har Kommissionen enekompetence til at vurdere 
statsstøtteforanstaltningers forenelighed med det indre marked. Denne forordnings 
bestemmelser berører ikke den enekompetence, som Kommissionen er tildelt ved TEUF. Når 
det er relevant, må Kommissionen derfor afgive sin udtalelse om markedsreformplaner 
parallelt med processen for at godkende kapacitetsmekanismer i henhold til bestemmelserne 
om statsstøtte, men de to processer er juridisk adskilt.


