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MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG DET INDRE MARKED FOR ENERGI

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter
være et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør interessenter være opmærksomme på de juridiske konsekvenser,
der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUreglerne på området for regulering af energimarkedet4 fra udtrædelsesdatoen ikke
længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Dette har navnlig de nedenfor
beskrevne konsekvenser:
1

Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.

2

Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.

3

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre
marked for elektricitet (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas (EUT L 211 af
14.8.2009, s. 94); Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009
om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af
14.8.2009, s. 1); Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om
betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (EUT
L 211 af 14.8.2009, s. 15); Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13.
juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (EUT L 211 af 14.8.2009, s.
36); og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om
integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

1. KOMPENSATION MELLEM TRANSMISSIONSSYSTEMOPERATØRER (TSO'ER)
I forordning (EF) nr. 714/20095 fastsættes principperne for ordningen for
kompensation mellem transmissionssystemoperatører og for afgifter for netadgang.
På grundlag af disse principper fastsættes det i Kommissionens forordning (EU) nr.
838/20106, at TSO'er i Unionen ydes kompensation for de omkostninger, der er
forbundet med at huse grænseoverskridende elektricitetsstrømme i deres net. Denne
kompensation erstatter særskilte afgifter for adgangen til samkøringslinjer.
Hvad angår tredjelandes import og eksport af elektricitet fastsættes det i
Kommissionens forordning (EU) nr. 838/20107, at der betales en
transmissionssystembrugsafgift for enhver planlagt import af elektricitet fra og
enhver planlagt eksport af elektricitet til tredjelande, som ikke har vedtaget en aftale
om anvendelse af EU-lovgivningen. Fra udtrædelsesdatoen finder denne bestemmelse
anvendelse på import af elektricitet fra og eksport af elektricitet til Det Forenede
Kongerige.

2. SAMMENKOBLING
EU-lovgivningen om gas- og elmarkedet fastsætter bestemmelser om fordelingen af
kapacitet på samkøringslinjer og ordninger, der fremmer gennemførelsen heraf. Der
er navnlig tale om:


Kommissionens forordning (EU) 2016/17198, hvorved der blev oprettet en fælles
platform med henblik på fordelingen af TSO'ernes langsigtede
sammenkoblingskapacitet. Denne platform fungerer også som centralt
kontaktpunkt for markedsdeltagerne med henblik på langsigtet tildeling af
transmissionskapacitet på tværs af Unionen.



Kommissionens forordning (EU) 2017/21959, hvorved der blev oprettet
europæiske platforme til udveksling af standardiserede balanceringsprodukter.
Disse fungerer også som samlet kontaktpunkt og gør det muligt for TSO'erne i
Unionen at få adgang til balanceringsenergi på tværs af grænserne med kort
varsel.

5

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for
netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (EUT L 211 af
14.8.2009, s. 15), særlig artikel 13 og 14.

6

Kommissionens forordning (EU) nr. 838/2010 af 23. september 2010 om retningslinjer for
ordningen for kompensation mellem transmissionssystemoperatører og en fælles fremgangsmåde
for regulering af transmissionsafgifter, særlig del A, punkt 2 og 3, i bilaget (EUT L 250 af
24.9.2010, s. 5).

7

Jf. del A, punkt 7, i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 838/2010.

8

Jf. artikel 48 til 50 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om
fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (EUT L 259 af 27.9.2016, s. 42).

9

Jf. artikel 19 til 21 i Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om
fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EUT L 312 af 28.11.2017, s. 6).
2



Kommissionens forordning (EU) 2015/122210 hvorved der blev oprettet en fælles
day-ahead- og intraday-kobling af Unionens elektricitetsmarkeder. Denne kobling
hjælper markedsdeltagerne med at arrangere overførsler af store mængder strøm
på tværs af EU-grænser tæt på leveringen. Den fælles day-ahead-kobling og den
fælles intraday-kobling er vigtige værktøjer til integrering af Unionens indre
marked for elektricitet. Ved forordning (EU) 2015/1222 fastsættes der også fælles
krav til udnævnelsen af udpegede elektricitetsmarkedsoperatører (NEMO'er)
inden for markedskobling. Deres opgaver omfatter modtagelse af bud fra
markedsdeltagerne, det overordnede ansvar for matchning og fordeling af bud i
overensstemmelse med resultaterne af den fælles day-ahead- og intraday-kobling,
offentliggørelse af priser samt afvikling og clearing af de kontrakter, der
resulterer af handlerne, i henhold til de relevante deltageraftaler og regler.
NEMO'er kan udbyde deres tjenester i andre medlemsstater end den, de er
udnævnt i.

Fra udtrædelsesdatoen ophører operatører, der er etableret i Det Forenede Kongerige,
med at deltage i den fælles platform til fordeling af langsigtet
sammenkoblingskapacitet, de europæiske balanceringsplatforme og den fælles dayahead- og intraday-kobling. NEMO'er, der er etableret i Det Forenede Kongerige,
bliver tredjelandsoperatører og vil ikke længere have ret til at udføre
markedskoblingstjenester i Unionen.

3. HANDEL MED ELEKTRICITET OG GAS
I forordning (EU) nr. 1227/201111 fastsættes der bestemmelser, som forbyder
markedsmisbrug på Unionens engrosenergimarkeder. For på effektiv vis at kunne
retsforfølge markedsmisbrug fastsættes det i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr.
1227/2011, at markedsdeltagere, der er etableret i Unionen, skal lade sig registrere
hos deres nationale energitilsynsmyndighed. Markedsdeltagere fra tredjelande skal
lade sig registrere hos den nationale energitilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor
markedsdeltageren har aktiviteter.
Fra udtrædelsesdatoen vil markedsdeltagere, der er etableret i Det Forenede
Kongerige, blive tredjelandsmarkedsdeltagere. I henhold til artikel 9, stk. 1, i
forordning (EU) nr. 1227/2011 vil markedsdeltagere, der er etableret i Det Forenede
Kongerige, og som fortsat ønsker at handle med engrosenergiprodukter fra EU efter
udtrædelsesdatoen,
skulle
lade
sig
registrere
hos
den
nationale
energitilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor markedsdeltageren har aktiviteter. I
henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1227/2011 indgives
registreringsformularen, før der indgås en transaktion, der skal indberettes.
En national tilsynsmyndighed, der registrerer en markedsdeltager fra Det Forenede
Kongerige, er ansvarlig for at sikre, at håndhævelsesbestemmelserne i artikel 13 til 18
i forordning (EU) nr. 1227/2011 kan anvendes.
10

Jf. kapitel 5 og 6 i afsnit II i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om
fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger
(EUT L 197 af 25.7.2015, s. 24).
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet
og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).
3

4. INVESTERINGER I TRANSMISSIONSSYSTEMOPERATØRER
I direktiv 2009/72/EF12 og direktiv 2009/73/EF13 fastsættes der bestemmelser om
certificeringen af TSO'er. I henhold til artikel 11 i direktiv 2009/72/EF og direktiv
2009/73/EF er certificeringen af en TSO, der kontrolleres af en eller flere personer fra
et tredjeland, underlagt særlige bestemmelser. I henhold til direktivet kræves det
navnlig, at medlemsstaterne og Kommissionen vurderer, hvorvidt certificeringen af
den pågældende TSO, der kontrolleres af en eller flere personer fra et eller flere
tredjelande, vil udgøre en risiko for medlemsstatens og Unionens
energiforsyningssikkerhed.
TSO'er, der på udtrædelsesdatoen kontrolleres af investorer fra Det Forenede
Kongerige, betragtes som TSO'er, der kontrolleres af personer fra et tredjeland. For at
disse TSO'er kan fortsætte deres aktiviteter i Unionen, vil de skulle certificeres i
henhold til artikel 11 i direktiv 2009/72/EF og direktiv 2009/73/EF. Medlemsstaterne
kan afvise certificering, hvis udstedelsen af certificeringen udgør en risiko for
medlemsstatens energiforsyningssikkerhed.

5. BETINGELSER

FOR TILDELING OG UDNYTTELSE AF TILLADELSER
PROSPEKTERING, EFTERFORSKNING OG PRODUKTION AF KULBRINTER

TIL

I direktiv 94/22/EF14 fastsættes der bestemmelser om tilladelser til prospektering,
efterforskning og produktion af kulbrinter. Dette direktiv sikrer, at alle enheder har
adgang til procedurerne, og at tilladelser baseres på objektive og offentliggjorte
kriterier. I henhold til artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 94/22/EF kan
medlemsstaterne af nationale sikkerhedshensyn forbyde adgang til og udøvelse af
sådan virksomhed for en enhed, som faktisk kontrolleres af et tredjeland eller af
statsborgere fra et tredjeland.
Fra udtrædelsesdatoen finder artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 94/22/EF
anvendelse på tilladelser, der er udstedt til, eller som der ansøges om til en enhed,
som faktisk kontrolleres af Det Forenede Kongerige eller statsborgere fra Det
Forenede kongerige.

På Kommissionens websted om energipolitik (https://ec.europa.eu/energy/en/home)
findes der generelle oplysninger. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere
oplysninger.
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre
marked for elektricitet (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre
marked for naturgas (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

14

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og
udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (EFT L 164 af
30.6.1994, s. 3).
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