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Infrastrukturdepartementet

Rådets möte (energiministrarna) den 24 september 2019

Kommenterad dagordning
1) Godkännande av dagordningen
2) Godkännande av eventuella A-punkter

a) Icke lagstiftande verksamhet
b) Lagstiftning
Icke lagstiftande verksamhet
3) Meddelande om utkasten till nationella energi- och klimatplaner

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Diskussion
Ansvarigt statsråd:
Anders Ygeman
Förslagets innehåll:
Det finska ordförandeskapet har inför TT(E) distribuerat ett dokument med
frågor för att styra diskussionen på mötet. Medlemsstaterna har i enlighet
med kravet i styrningsförordningen för Energiunionen lämnat in sina utkast

på nationella energi- och klimatplaner innehållande bland annat nationella
bidrag till förnybart och energieffektivisering.
Under sommaren presenterade kommissionen sina landspecifika
rekommendationer till medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i
styrningsförordningen. Kommissionen presenterade även ett meddelande
med en utvärdering av ambitionen för hela EU för att se hur EU ligger till
gentemot EU-målen.
I ordförandeskapets underlag beskrivs bland annat det ambitionsgap som
finns på EU-nivå för de beslutade målen om energieffektivisering och
förnybart och ordförandeskapet ställer frågor om vad medlemsstaterna kan
göra nationellt för att sluta ambitionsgapet. Vidare ställer ordförandeskapet
frågor om rådets roll i processen med planerna.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar den iterativa processen
mellan medlemsstaterna och kommissionen. Processen för vad som händer
vid ett ambitions- eller leveransgap behöver vara transparent och tydlig så att
medlemsstaterna i förväg vet vad de blir bedömda gentemot. Regeringen
anser att det är viktigt att ansvar och roller är tydliga för att säkerställa
legitimiteten för processen.
Vad gäller ordförandeskapets fråga om ambitionsgapet anser regeringen att
samtliga medlemsstater bör ange nationella bidrag inom förnybart som lägst
motsvarande de överenskomna objektiva kriterierna. Detta för att
ambitionsgapet för förnybart ska kunna slutas och EU-målet nås.
Regeringen anser vidare att det är viktigt att uppnå de gemensamma EUmålen för förnybart och energieffektivisering för att undvika en situation där
kommissionen måste föreslå EU-åtgärder som leder till minskad flexibilitet i
genomförandet.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Utvärderingen av medlemsstaternas nationella planer har ej diskuterats i
rådet tidigare.
Fortsatt behandling av ärendet:
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Ännu inte känt.

Faktapromemoria:
--4) Energisektorn efter 2030: arbeta för klimatneutralitet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Diskussion
Ansvarigt statsråd:
Anders Ygeman
Förslagets innehåll:
Det finska ordförandeskapet har inför TT(E) distribuerat ett dokument som
beskriver processen i ministerrådet och Europeiska rådet sedan
kommissionen den 28 november 2018 presenterade sitt meddelande En ren
planet för alla. I dokumentet efterfrågar ordförandeskapet goda exempel från
medlemsstaterna och frågar hur medlemsstaterna arbetar med energisektorn
för att nå klimatneutralitet samt vilka förändringar som behövs.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen avser lyfta fram den nordiska avreglerade elmarknaden med hög
sammanlänkning som ett positivt exempel för hela EU i strävan att öka
elektrifieringen av energisystemet. Regeringen avser också påpeka att priset
på växthusgasutsläpp behöver öka över tid och lyfta fram vår svenska
koldioxidskatt som exempel på ett effektivt nationellt styrmedel. I ett kortare
tidsperspektiv behöver högre mål kombineras med en strävan att minska
EU:s detaljreglering av hur de energipolitiska målen nås. Regeringen anser att
en tidig omställning är nödvändig för att bromsa klimatförändringarna och
skapa förutsättningar för nya jobb och stärkt industriell konkurrenskraft i
sektorer som framgent kommer möta ökad global efterfrågan.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
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De frågor som lyfts av finska ordförandeskapet har inte diskuterats tidigare.
Kommissionens meddelande En ren planet för alla har behandlats i
riksdagen inför diskussion i ett flertal rådsformationer. På energiområdet
skedde det senast vid EU-nämnden den 13 juni 2019, inför antagande av
rådsslutsatser om framtidens energisystem vid TT(E) den 24 juni.
Fortsatt behandling av ärendet:
Fortsatt behandling ej känd.
Faktapromemoria:
--5) Övrigt
a) Tryggad gasförsörjning i EU inför vintern 2019-2020

Under denna punkt väntas kommissionen informera om den senaste
utvecklingen i försörjningstryggheten för gas inom EU inför vintern 20192020.
b) Initiativet för väte
Under denna punkt väntas Österrike informera om att alla medlemsstater
utom Storbritannien står bakom det så kallade vätgasinitiativet.
c) Modernisering och översyn av energistadgefördraget
Luxemburg har aviserat att man redan nu önskar lyfta frågan om de
kommande förhandlingarna om modernisering av energistadgefördraget.
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