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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE 

(26/2017) 

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre 

marked for elektricitet 

 

(omarbejdning) 

 (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) 

 

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved 

officiel kodifikation af lovtekster1 skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske 

tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle kodifikationsforslag, der 

forelægges af Kommissionen. 

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag. 

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 7. september 2017. 

Bilag 

                                                 
1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2. 
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DE JURIDISKE TJENESTERS 

RÅDGIVENDE GRUPPE 

Bruxelles, den 24. juli 2017 

UDTALELSE 

 TIL EUROPA-PARLAMENTET 

  RÅDET 

  KOMMISSIONEN 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre 

marked for elektricitet 

 

(omarbejdning) 

COM(2016)0864 final/2 of 23.2.2017 – 2016/0380(COD) 

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 

omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, mødtes den rådgivende gruppe sammensat af 

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester den 6. juni 2017 for at 

gennemgå ovennævnte forslag fra Kommissionen. 

 

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om 

fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 

konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at følgende burde have været markeret 

med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer: 

 

- i betragtning 2, udeladelse af ordene "og fremme handelen over grænserne, så der derved 

kan opnås effektiviseringsgevinster; 

- i betragtning 37, udeladelse af de tre første sætninger i betragtning 50 i direktiv 2009/72/EF, 

som lyder således: "Kravene til offentlig service, herunder med hensyn til forsyningspligten 

og de fælles mindstenormer, der følger af dem, må styrkes yderligere for at sikre, at alle 

forbrugere, navnlig de sårbare, får gavn af konkurrencen og opnår rimeligere priser. 

Kravene til offentlig service bør fastlægges på nationalt plan under hensyntagen til de 

nationale forhold; medlemsstaterne bør dog respektere fællesskabsretten. Unionsborgerne og 

når medlemsstaterne anser det for hensigtsmæssigt, små virksomheder bør nyde godt af 

forpligtelser til offentlig service, navnlig hvad angår forsyningssikkerhed og rimelige priser." 

- i artikel 1, sletningen af ordet "integrere"; 

                                                 
1 Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske 

originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen. 
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- i artikel 9, stk. 5, udeladelse af en henvisning til artikel 8 i direktiv 2009/72/EF; 

- i artikel 10, stk. 2, litra u), sletning af ordene "nyder godt af gennemskuelige, enkle og billige 

procedurer for behandling af deres klager. Alle forbrugere skal navnlig have ret til ydelser og 

klagebehandling af god standard fra deres elektricitetsleverandørs side. Sådanne procedurer 

for udenretlige forlig skal gøre det muligt at bilægge tvister hurtigt og rimeligt og helst inden 

for tre måneder og skal, hvis det skønnes berettiget, indeholde bestemmelser om et 

erstatnings- og/eller tilbagebetalingssystem." 

 - efter teksten til artikel 18, udeladelse af hele ordlyden af stk. 10 i artikel 3 i direktiv 

2009/72/EF; 

- efter teksten til artikel 25, udeladelse af hele ordlyden af stk. 16 i artikel 3 i direktiv 

2009/72/EF; 

- i artikel 26 sletning af ordene "der findes en uafhængig mekanisme som f.eks. en 

energiombudsmand eller et forbrugerorgan for en effektiv behandling af klager og 

udenretslig tvistbilæggelse"; 

- i artikel 27, stk. 2, erstatning af ordene "åbning af markedet" med ordene "det frie valg af 

leverandør"; 

- i artikel 28, stk. 1, udeladelse af ordet "endelige" før ordet "kunder"; 

- i artikel 38, stk. 2, sletningen af ordene "reservekapacitet". 

- i artikel 47, stk. 3, litra b), tilføjelse af ordene "Den vertikalt integrerede virksomhed og 

dens" 

- i artikel 59, stk. 4, indledende sætning, tilføjelse af ordene "og 3" 

- i artikel 61, stk. 2, litra b), tilføjelse af ordene "og retningslinjer "; 

- i artikel 66, stk. 1, erstatningen af ordene "kan anmode Kommissionen om undtagelser fra de 

relevante bestemmelser i kapitel IV, VI, VII og VIII, samt kapitel III i tilfælde af mikro-

isolerede systemer, for så vidt angår renovering, opgradering og udvidelse af eksisterende 

kapacitet." med ordlyden "kan anmode om undtagelser fra de relevante bestemmelser i 

kapitel IV, V og VI, samt artiklerne 4, 6, 7 og 8". 

- i punkt 4, litra a), i bilag II, tilføjelse af ordene "(på nationalt plan, dvs. i den medlemsstat, 

hvor forsyningskontrakten er indgået, samt på forsyningsselskabets niveau, hvis leverandøren 

er aktiv i flere medlemsstater"; 

- i andet afsnit i punkt 4, i bilag II, henvisningen til punkt (b) i første afsnit i samme punkt; 

- i bilag III, punkt 3, udskiftning af ordet "forbrugerne" med ordene "slutkunderne". 

 

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 

indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 

rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i 

de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation 

af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer. 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 
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