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Fælles regler for det indre marked for elektricitet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 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))

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2016)0864),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C8-
0495/2016),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den 
ungarske Nationalforsamling, det østrigske Forbundsråd og det polske Senat, om, at 
udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– der henviser til udtalelse af 13. juli 2017 fra Regionsudvalget2,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter3,

– der henviser til skrivelse af 7. september 2017 fremsendt af Retsudvalget til Udvalget 

1 EUT C 288 af 31.8.2017, s. 91.
2 EUT C 342 af 12.10.2017, s. 79.
3 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.



om Industri, Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. 
januar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 
294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse 
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0044/2018),

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, 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;

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

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

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2016)0380

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om fælles 
regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU 
(omarbejdning)

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2019/944.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

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 
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.


