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Europaudvalget har i brev af 10. februar 2017 stillet mig følgende spørgsmål 75 

alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Chri-

stian Poll (ALT). 

 

Spørgsmål 75 

 

Ministeren bedes oplyse, hvornår regeringen agter at forelægge de lovgiv-

ningsforslag, der blev præsenteret af Europa-Kommissionen under Energi-

unionens ”Vinterpakke” den 30. november 2016 (jf. KOM (2016) 0759, KOM 
(2016) 0761, KOM (2016) 0765, KOM (2016) 0767, KOM (2016) 0861, KOM 

(2016) 0862, KOM (2016) 0863 og KOM (2016) 0864), til forhandlingsoplæg i 

Folketingets Europaudvalg. 

 

Svar 

 

Kommissionens ”Vinterpakke”, der også kaldes ”ren energi-pakken”, inde-
holder 8 lovgivningsforslag. Forslagene omhandler alt fra energieffektivitet og 

energieffektivisering i bygninger til vedvarende energi, det indre marked for 

elektricitet (elmarkedsdesign) og et forvaltningssystem for Energiunionen.  

 

Det nuværende maltesiske EU-formandskab har i 1. halvår 2017 alene valgt 

at prioritere de to energieffektivitetsforslag, dvs. revisionen af energieffektivi-

tetsdirektivet (KOM(2016) 761) og revisionen af bygningers energimæssige 

ydeevne (KOM(2016) 765). Formandskabet stræber efter, at der skal vedta-

ges generelle indstillinger til begge forslag på energirådsmødet den 26. juni 

2017, således at forhandlingerne med Europa-Parlamentet kan indledes.  

 

I overensstemmelse med Europaudvalgets beretning vil regeringen sørge 

for, at de to sager forelægges til forhandlingsoplæg i Europaudvalget, inden 

den danske holdning fastlægges, dvs. inden COREPER i forbindelse med en 

mulig førstelæsningsløsning giver formandskabet mandat til at indgå aftale 

med Europa-Parlamentet. Jeg forventer derfor, at sagerne kan forelægges til 

forhandlingsoplæg i foråret 2017, hvis formandskabet holder fast i deres pla-

ner.  
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Forhandlingerne om de øvrige seks lovgivningsforslag er endnu ikke påbe-

gyndt og forventes først påbegyndt i 2. halvår 2017 under det kommende 

estiske EU-formandskab. De seks lovgivningsforslag omfatter de fire el-

markedsdesignforslag (KOM(2016) 861, KOM(2016) 862, KOM(2016) 863 

og KOM(2016) 864), forslaget til revision af direktivet om fremme af vedva-

rende energi (KOM(2016) 767) og forslaget til et forvaltningssystem for 

Energiunionen (KOM(2016) 759).  

 

Da forhandlingerne ikke er startet endnu, vil det ikke være muligt på nuvæ-

rende tidspunkt at angive, hvornår de seks forslag er klar til at blive forelagt 

til forhandlingsoplæg. Det skal, inden dette sker, bl.a. sikres, at konsekven-

serne af forslagene er fuldstændig belyst. Regeringen vil selvfølgelig sørge 

for, at forslagene forelægges til forhandlingsoplæg så tidligt som muligt, og 

inden den danske holdning fastlægges, dvs. inden COREPER i forbindelse 

med en mulig førstelæsningsløsning giver formandskabet mandat til at indgå 

aftale med Europa-Parlamentet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


