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Prioriterede energi-, klima- og telesager i EU, 1. halvår 2018 

Prioriterede sager under det bulgarske EU-formandskab 

 

Generelt 

Bulgarien har den 1. januar 2018 overtaget EU-formandskabet. Én af formandska-

bets fire hovedprioriteter for det kommende halve år er at arbejde for mere sikker-

hed og stabilitet i et stærkt og forenet Europa, og under formandskabet vil man bl.a. 

have fokus på at sikre en stabil Energiunion og øge det regionale samarbejde ved 

at fremme etableringen af den nødvendige infrastruktur. En anden hovedprioritet 

for det bulgarske formandskab er det digitale Europa. De øvrige to prioriteter om-

handler Europas fremtid, herunder økonomisk vækst og social samhørighed, samt 

et europæisk perspektiv og forbindelser til Vestbalkan. 

 

Der vil under bulgarsk formandskab blive afholdt følgende rådsmøder af relevans 

for energi-, klima- og teleområdet: Telekommunikationsrådsmøde den 8. juni 2018, 

energirådsmøde den 11. juni 2018 og miljørådsmøde den 25. juni 2018. Der afhol-

des også miljørådsmøde den 5. marts, men der forventes ikke at være klimasager 

på.  

 

Rådet – Energi 

Arbejdet i energirådsformationen under det bulgarske formandskab vil være centre-

ret om trilogforhandlingerne om forslagene i ”Ren energi-pakken” (også kaldet ”Vin-

terpakken”) fra november 2016. 

 

Det bulgarske formandskab forventes – i forlængelse af de generelle indstillinger, 

som blev opnået under det estiske formandskab for revisionen af VE-direktivet, 

forslaget om et forvaltningssystem for Energiunionen og tre af elmarkedsdesign-

forslagene (elmarkedsforordningen, elmarkedsdirektivet og elberedskabsforslaget) 

– særligt at prioritere trilogforhandlingerne om revisionen af VE-direktivet og forsla-

get om et forvaltningssystem for Energiunionen med henblik på at afslutte disse i 1. 

halvår 2018. Formandskabet forventes desuden at prioritere trilogforhandlingerne 

om energieffektivitetsdirektivet.  

 

Det bulgarske formandskab har indikeret, at de vil gå efter at opnå en generel ind-

stilling i Rådet for ACER-forslaget i foråret 2018. Formandskabet forventer at kunne 

indlede trilogforhandlinger om alle fire elmarkedsdesignforslag, når Europa-

Parlamentet forventeligt har udtalt sig om disse i april/maj 2018. Trilogforhandlin-

gerne herom forventes ikke afsluttet under det bulgarske formandskab.  

 

Det bulgarske formandskab vil desuden fortsætte med forhandlingerne om revisio-

nen af gasdirektivet med henblik på at opnå enten en generel indstilling eller sikre 

fremdrift i forhandlingerne.  
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Formandskabet forventes desuden at fokusere på interkonnektivitet og regionalt 

samarbejde i Vestbalkan. Det er endnu ikke kendt, om dette bliver emnet for det 

uformelle energiministermøde, der afholdes i Sofia den 19. april 2018.  

 

Rådet - Miljø 

Det bulgarske formandskab forventes at arbejde videre med de igangværende 

klimasager og vil primært have fokus på at fortsætte forhandlingerne af de forslag, 

der omhandler reduktion af udledninger fra transportsektoren. Det dækker bl.a. 

forslaget om krav til nye person- og varebilers CO2-udledninger, hvor formandska-

bet lægger op til en politisk drøftelse af forslaget på miljørådsmødet den 25. juni 

2018.  

 

Fsva. forslaget om monitorering af tunge køretøjers CO2-udledning forventes for-

mandskabet at indlede trilogforhandlinger med Europa-Parlamentet om forslaget 

primo februar 2018 med henblik på at afslutte sagen under deres formandskab. 

Parlamentets afstemning om forslaget forudses at ske ultimo januar.  

 

Det bulgarske formandskab afholder et uformelt miljøministermøde den 10.-11. 

april 2018, hvor bl.a. de internationale klimaforhandlinger forventes drøftet.  

 

Rådet - Telekommunikation 

Det bulgarske formandskab forventes at slå et mere moderat tempo an end det 

tidligere estiske formandskab. Der forventes dog fortsat at være pres på, hvis Det 

Europæiske Råds målsætning om at lukke politiske aftaler på flere vigtige sager 

under det digitale indre marked skal opfyldes, samt hvis formandskabstrioens egne 

ambitioner om at færdiggøre alle sagerne under det digitale indre marked inden 

udgangen af 2018 skal lykkes.  

 

Det bulgarske formandskab forventes særligt at prioritere en række af de tunge 

lovgivningssager. Det gælder især revisionen af det centrale EU-regelsæt på tele-

området, hvor de igangværende trilogforhandlinger med Europa-Parlamentet fort-

sættes med henblik på at nå en politisk aftale i juni 2018. Revisionen består af to 

forslag, der angår hhv. et europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (”ko-

deksforslaget”) og oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndig-

heder inden for Elektronisk Kommunikation (”BEREC-forslaget”).  

 

Kommissionen forventes desuden ultimo april som en del af en tredje datapakke at 

fremsætte et forslag om revision af PSI-direktivet om genanvendelse af offentlige 

data. Datapakken forventes også at indeholde initiativer om bl.a. forskningsdata, 

retningslinjer for B2B-datadeling, meddelelser om fake news og online disinformati-

on samt om kunstig intelligens og robotteknologi. 

 

Det bulgarske formandskab afholder telerådsmøde den 8. juni 2018, hvor den pri-

mære politiske drøftelse forventes at være revisionen af PSI-direktivet. Formand-

skabet har også foreløbigt lagt op til, at der på rådsmødet i juni skal opnås generel-

le indstillinger om e-databeskyttelsesdirektivet og cybersikkerhedspakken (ENISA 

og certificering). 


