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Europaudvalget  har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende spørgsmål 4 

ad KOM (2016) 0863, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Søren Søndergaard (EL). 

Spørgsmål 4 

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministeren 

uddybe, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark, såfremt ACER får 

tilsynskompetence over elektricitetsmarkedsoperatører, som blev udpeget som 

følge af forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af 

retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger. 

 

Svar 

 

Danmark har generelt stor gavn af det europæiske marked for energi og af, at reg-

lerne herfor bliver efterlevet og effektivt håndhævet. Det er til fordel for et velfunge-

rende elmarkedet og dermed for Danmark, at der er opsyn med, at elektricitetsmar-

kedsoperatører udfører de opgaver, som de er blevet pålagt i den omarbejdede el-

markedsforordning, som foreslået i KOM(2016) 861/2 og Kommissionens forord-

ning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger.  

 

Elektricitetsmarkedsoperatørenes primære opgave er at udvikle og udføre den 

paneuropæiske markedskobling på tværs af landegrænser. I sagens natur vurderes 

nationalt tilsyn af denne europæiske og grænseoverskridende opgave ikke at ville 

være den mest hensigtsmæssige. Derfor er det naturligt at lægge tilsynet med elek-

tricitetsmarkedsoperatørerne hos ACER, således at dette effektivt kan koordineres 

på EU-niveau. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 

Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0863 endeligt svar på spørgsmål 4 

Offentligt
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