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Orientering af Folketinget om regeringens høringssvar vedrørende 

strømlining af planlægning og rapportering som en del af forvalt-

ningssystemet for Energiunionen 

 

 
Til Folketingets orientering vedlægges regeringens høringssvar til Kommissionens 

høring vedrørende strømlining af planlægnings- og rapporteringsforpligtelser på 

energi- og klimaområdet i forbindelse med etableringen af et nyt forvaltningssystem 

for Energiunionen.  

 

Baggrund  

 

Som led i udmøntningen af EU’s Energiunion skal der etableres et nyt forvaltnings-

system, der sikrer, at EU når sine målsætninger for Energiunionen, og herunder 

EU’s 2030-målsætninger for vedvarende energi, energieffektivitet og drivhusgasre-

duktioner. Et centralt element i forvaltningssystemet vil være nye såkaldte nationale 

energi- og klimaplaner, hvori de enkelte medlemsstater skal rapportere og plan-

lægge på dimensioner med relevans for Energiunionen.  

 

Kommissionen har i den forbindelse lanceret en høring, hvor medlemslandene kan 

kommentere på de allerede eksisterende rapporterings- og planlægningsforpligtel-

ser på energi- og klimaområdet, idet det må forventes, at nogle af disse bliver in-

korporeret i de nationale energi- og klimaplaner.  

 

Regeringen fremhæver i høringssvaret, at planlægningsforpligtelser på EU-niveau 

skal bidrage til at sikre målopfyldelse af EU’s energi- og klimamål, øge investorsik-

kerheden og give Kommissionen bedre mulighed for at yde rådgivning til medlems-

staterne. Det skal samtidig sikres, at den integrerede planlægning i regi af nationale 

energi- og klimaplaner medfører en reel minimering af administrative omkostninger 

i forhold til i dag. Det vurderes endvidere, at det er vigtigt, at de nationale energi- og 

klimaplaner indeholder planlægningsindikatorer for samtlige af Energiunionens fem 

dimensioner.    

 

Regeringen lægger blandt andet vægt på at bevare en række af de afgørende plan-

lægningsredskaber til at måle og sikre fremskridt inden for energieffektivitet og 

foreslår herunder at sikre en større grad af strømlining af rapporterings- og plan-

lægningsforpligtelserne.  
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For så vidt angår vedvarende energi foreslår regeringen blandt andet at bevare 

forpligtelsen til at rapportere om fremskridt inden for udbredelsen af vedvarende 

energi i energisektoren og transportsektoren, og at fremskridtene bør evalueres 

hvert andet år. 

 

Regeringen peger endvidere på, at en række indikatorer med relevans for monito-

reringen af udviklingen af det indre elektricitetsmarked kan indgå som en del af de 

nationale energi- og klimaplaner.   

 

Regeringen svarer desuden bekræftende på, at en omfattende og integreret, lov-

baseret (i modsætning til en ikke-lovbaseret) ramme for de nationale energi- og 

klimaplanerne kan sikre konsistente planer og reducere administrative omkostnin-

ger i forhold til de nuværende planlægnings- og rapporteringsforpligtelser, der er 

hjemlet i en række forskellige direktiver og forordninger. 

 

Endelig bemærker regeringen, at der på nuværende tidspunkt rapporteres energi-

statistik generelt til EUROSTAT, hvor de samme data samtidig indrapporteres i regi 

af for eksempel direktiver om vedvarende energi og energieffektivitet. Derfor fore-

slår regeringen, at Kommissionen foretager de nødvendige udtræk af relevant sta-

tistik på basis af rapporteringerne til EUROSTAT. 


