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Det svenske formandskab har forberedelsen af COP15 som højeste prioritet på tværs af flere råds-

formationer. COP15 forberedelserne vil således finde sted i Rådet (miljø) i Rådet (ECOFIN) og på 

mødet i Det Europæiske Råd i oktober. 

 

På energiområdet vil energisikkerhed med fokus på energieffektivitet være hovedoverskrift for ef-

terårets arbejde i Rådet (energi). Der vil kun blive afholdt et formelt møde i Rådet (energi) i efter-

året 2009.  

  

1. Forberedelse af COP 15 

Siden marts 2007 har EU haft en ledende rolle i de globale forhandlinger med vedtagelsen af am-

bitiøse reduktionsmål og med vedtagelsen af klima- og energipakken, der sikrere EU's egen im-

plementering af målsætningen om at reducere drivhusgasudledningerne med 20 % i 2020 i for-

hold til 1990 niveau. 

 

Siden vedtagelsen af klima og energipakken har EU arbejdet på udvikling af positioner i forhold 

til nøglespørgsmål i relation til COP15, ikke mindst i forhold til spørgsmålet om finansiering. Det 

svenske formandskab er besluttet på at accelerere afklaringen af EU’s positioner på en række nøg-

lespørgsmål: finansiering af en ny klimaaftale, reduktionsmål og herunder spørgsmålet om hvad 

der kan udløse EU’s 30 % målsætning, regler for ændring af arealanvendelse og afskovning, ud-

vikling af CDM mekanismen og inddragelse af bunker fuels i en kommende regulering. 

 

Rådet (miljø) kommer til at spille en central rolle i efteråret samtidigt med at Rådet (ECOFIN) 

håndterer væsentlige aspekter vedrørende finansiering. Formandskabet lægger op til, at der i Rå-

det (miljø) i oktober vedtages rådskonklusioner om alle aspekter af EU’s position til COP15. Mil-

jørådets konklusioner indgår efterfølgende i forberedelserne til mødet i Det Europæiske Råd i ok-

tober. 

 

2. Energieffektivitet 

Som led i udmøntningen af EU’s handlingsplan for energisikkerhed og energisolidaritet priorite-

rer det svenske formandskab arbejdet med energieffektivitet og ser det som en del af den mere 

overordnede problemstilling om overgangen til en ”eco-efficient economy” der er overskrift på ef-

terårets arbejde i flere rådsformationer. Under energieffektivitet vil formandskabet arbejde for at 

opnå enighed i anden behandling med Europa-Parlamentet inden årsskiftet med hensyn til direk-

tiverne om hhv. energimærkning, energieffektivitet i bygninger og mærkning af dæk, som har væ-

ret forhandlet i Rådet under tjekkisk formandskab. Rådet (energi) vil også bidrage til arbejdet 

med den reviderede handlingsplan for energieffektivitet, som Kommissionen forventes at præsen-

tere til november. 
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3. Energiforsyningssikkerhed 

Kommissionen fremlægger i løbet af juli forslag til forordning om gasforsyningssikkerhed, der 

skal indgå som en del af bestræbelserne på at styrke EU’s energisikkerhed. Formandskabet 

har til hensigt at fremme arbejdet med forslaget, som vil blive behandlet på rådsmødet i de-

cember.  

4. Finansiering af low carbon teknologier 

Kommissionen forventes til oktober at præsentere en meddelelse om finansiering af low car-

bon teknologier, som vil være koblet til den Strategiske Energiteknologi Plan (SET-planen). 

Meddelelsen vil danne grundlag for en politisk drøftelse i Rådet (energi) på decemberråds-

mødet. 

5. Internationale energirelationer 

Under det svenske formandskab vil forhandlingerne om udvidelse af Energifællesskabet fort-

sætte, og der er planer om at indgå et tættere energisamarbejde mellem Nigeria og EU. Sam-

tidigt vil arbejdet med at styrke det regionale energisamarbejde i Østersøregionen gennem 

implementering af Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) blive videreudviklet. 


