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Bruxelles, den 10.7.2017  

C(2017) 4455 final

Kære Thomas Danielsen, Erik Christensen og Pia Kjœrsgaard

Kommissionen vil gerne takke Folketinget for udtalelsen om forslaget til Europa

parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 

{COM(2016) 861 final}, forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om  

risikoberedskab i elsektoren {COM(2016) 862 final}, forslaget om Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem  

Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning) {COM(2016) 863 final} og forslaget til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om  fælles regler for det indre marked for elektricitet 

(omarbejdning) {COM(2016) 864final}.

Forslagene er en del af pakken "Ren energi til alle europæere", som Kommissionen har 

vedtaget for at få indfort stabile og langsigtede retsregler med henblik på at kunne tackle 

kommende udfordringer på energiområdet. Foranstaltningerne i pakken fokuserer på 

følgende tre hovedmål: energifeffektivitet i første række, globalt lederskab inden for 

vedvarende energi og rimelige vilkår for forbrugerne.

Kommissionen har taget behørigt hensyn til de synspunkter, som Folketinget giver udtryk for i 

sin udtalelse, og vil gerne redegøre nærmere for nogle af punkterne i forslagene. Den er 

overbevist om, at det vil mindske Folketingets betænkeligheder.

Hvad angår risikoen for at ”overprioritere grænseoverskridende forbindelser", som  

omhandlet i Folketingets udtalelse, vil Kommissionen gerne understrege, at et af formålene 

med pakken er at sikre samarbejde mellem medlemsstaterne på tværs af grænser for at få  

vedvarende energi integreret bedre. Dette betyder dog ikke, at grænseoverskridende  

forbindelser skal prioriteres højere end andre til udnyttelsen af overskydende produktion.
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Kommissionen vil også gerne understrege, al planerne ifølge forslaget til forordningen om  

risikoberedskab skal udarbejdes og vedtages af de enkelte medlemsstater. For at sikre 

sammenhæng mellem de nationale risikoberedskabsplaner fasisættes det i forslaget, at der 

skal foretages en høring af de andre medlemsstater om udkastet til planen.

Hvad angår markedsbaseret prisdannelse er det Kommissionens opfattelse, at 

medlemsstaterne fortsat har adskillige måder, hvorpå de kan beskytte udsatte husstande, bl.a. 

direkte betalinger eller andre former for finansielle eller ikkefmansielle foranstaltninger, 

forudsat at disse ikke medfører indgriben i fastsættelsen af leveringsprisen. Sådanne 

interventioner udgør en væsentlig markedshindring, idet de begrænser konkurrencen og 

forhindrer nye virksomheder i at få adgang til markedet, som anført i den konsekvensanalyse, 

der ledsager pakken. Med udgangspunkt i gældende EU-ret sigter bestemmelserne om  

markedsbaserede priser på at ferne denne hindring i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet og på grundlag af be føjelsen i artikel 194 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde.

Kommissionen håber med disse uddybende bemærkninger at give Folketinget svar på de 

spørgsmål, det har rejst, og ser frem til at fortsætte den politiske dialog fremover.

Med venlig hilsen

Frans Timmermans 
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