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

Til orientering har erklæringerne følgende ordlyd:
ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN OM DEFINITIONEN AF SAMKØRINGSLINJE
"Kommissionen noterer sig medlovgivernes aftale vedrørende det omarbejdede eldirektiv og
den omarbejdede elforordning, hvori der vendes tilbage til den i direktiv 2009/72/EF og
forordning (EF) nr. 714/2009 anvendte definition af "samkøringslinje". Kommissionen er enig
i, at elmarkederne adskiller sig fra andre markeder såsom naturgas, f.eks. ved handelsprodukter,
der i øjeblikket ikke nemt kan lagres, og som produceres af en lang række produktionsanlæg,
herunder anlæg på distributionsplan. Som følge heraf varierer betydningen af forbindelser til
tredjelande væsentligt mellem el- og gassektorerne, og der kan vælges forskellige
reguleringsmæssige tilgange.
Kommissionen vil yderligere undersøge virkningerne af denne aftale og om nødvendigt yde
vejledning om anvendelsen af lovgivningen.
Af hensyn til den juridiske klarhed ønsker Kommissionen at fremhæve følgende:
Den i eldirektivet fastsatte definition af samkøringslinje henviser til udstyr, der forbinder
elsystemer. Med denne ordlyd skelnes der ikke mellem forskellige reguleringsordninger eller
tekniske situationer, hvorfor alle elektriske forbindelser til tredjelande på forhånd er omfattet
af anvendelsesområdet. For så vidt angår den i eldirektivet fastsatte definition af
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samkøringslinje understreger Kommissionen, at integrationen af elmarkeder kræver en høj grad
af samarbejde mellem systemoperatører, markedsdeltagere og reguleringsmyndigheder. Selv
om anvendelsesområdet for de gældende regler kan variere alt efter graden af integration i det
indre marked for elektricitet, bør en tæt integration af tredjelande i det indre marked for
elektricitet, som f.eks. deltagelse i markedskoblingsprojekter, være baseret på aftaler, der
kræver anvendelse af relevant EU-ret."
KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM ALTERNATIV TVISTBILÆGGELSE
Kommissionen noterer sig enigheden mellem Europa-Parlamentet og Rådet med hensyn til
artikel 26 om på EU-plan at fastsætte bestemmelser om, at det skal være obligatorisk for
leverandører af energitjenester at deltage i alternativ tvistbilæggelse. Kommissionen beklager
denne afgørelse, fordi dens forslag i overensstemmelse med den tilgang, der er vedtaget i
direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på
forbrugerområdet (ATB-direktivet) og under hensyntagen til nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet ville have overladt beslutningen til medlemsstaterne.
Det er ikke Kommissionens opgave at foretage sammenlignende vurderinger af de enkelte
alternative tvistbilæggelsesmodeller, som medlemsstaterne har indført. Kommissionen vil
derfor i forbindelse med sine generelle forpligtelser til at overvåge gennemførelsen og den
effektive anvendelse af EU-retten tage de nationale alternative tvistbilæggelsessystemers
overordnede effektivitet i betragtning.
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