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Christiansborg  

1240 København K 

Europaudvalget  har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende spørgsmål 5 

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

ønske fra Søren Søndergaard (EL). 

Spørgsmål 5 

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministeren 

oplyse, om der er elementer i forordningsforslaget om oprettelse af et EU-agentur 

for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER), som negativt vil 

påvirke de danske muligheder for at føre en energipolitik, hvor vi prioriterer at 

elektrificere samfundet og udnytte dansk produceret VE-strøm mest muligt som 

led heri, forstået således at politiske virkemidler, som i dag kan anvendes hertil, 

ikke er mulige efter forordningens implementering. 

 

Svar 

Der findes ikke umiddelbart elementer i Kommissionens forslag til forordning om 

oprettelse af et EU-agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder 

(ACER) der vurderes at medføre den påvirkning, som spørgsmålet angiver.  

 

ACER’s hovedopgave er at overvåge, at landene overholder de europæiske regler 

på energimarkedet. Forslaget bidrager til at sikre, at ACER har de rette kompeten-

cer og redskaber til at overvåge de europæiske energimarkeder. 

Det er de europæiske regler i el-markedsforordningen, el-markedsdirektivet og de 

forskellige netregler og guidelines, som sætter rammen for energipolitik og energi-

politiske tiltag.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 
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KOM (2016) 0863 endeligt svar på spørgsmål 5 
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