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Europaudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende KOM (2016)
0864 spørgsmål 8, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmål 8
I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministeren oplyse, om der er elementer i direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, som forhindrer, at Danmark kan føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion med
hensyn til art og omfang og energiens anvendelse nationalt.
Svar
Forslaget til revision af el-markedsdirektivet har ikke til formål at regulere
medlemslandenes udbygning af energiproduktion for så vidt angår art og omfang endsige at regulere anvendelsen af den producerede elektricitet.
EU’s medlemsstater har ifølge EUF-Traktatens regler ret til at selv at vælge
deres eget energimiks. Der er således op til medlemslandene selv at beslutte, hvilke energiformer de vil tage i anvendelse. Det gælder i relation til bl.a.
vindenergi, solenergi, vandkraft, olie, gas eller atomkraft.
Andre dele af Kommissionens såkaldte ”Vinterpakke” bidrager derimod direkte og indirekte til at øge udbygningen af vedvarende energi. Det gælder for
eksempel VE-direktivet, der bl.a. fastlægger det bindende, overordnede EUmål for VE-andelen i 2030. Og det gælder forslaget om revision af reglerne
for handel med el på tværs af landegrænser, der styrker mulighederne for at
øge VE-udbygningen på en omkostningseffektiv måde under fortsat opretholdelse af forsyningssikkerheden.
Regeringen støtter formålet om at fremme et effektivt indre el-marked, hvor
strømmen kan flyde frit og på den måde sikre, at vores høje elforsyningssikkerhed opretholdes til lavest mulige omkostninger ved at vi bl.a.
trækker på vores nabolandes ressourcer.
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