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Indre marked for elektricitet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet 
(omarbejdning) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet

– under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2016)0861),

– under henvisning 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 for Parlamentet (C8-0492/2016)

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

– der henviser til de begrundede udtalelser inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
tjekkiske Deputeretkammer, den tyske Forbundsdag, det spanske parlament, det franske 
Senat, den ungarske Nationalforsamling, det østrigske Forbundsråd, den polske Sejm, 
det polske Senat, det rumænske Deputeretkammer og det rumænske Senat, om, at 
udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– under henvisning til udtalelse af 31. maj 20171 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg,

– 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,

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.



– der henviser til skrivelse af 13. juli 2017 fra Retsudvalget til Udvalget 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 (A8-0042/2018),

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)0379

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om 
det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/943.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

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 
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.


