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Udenrigsudvalget har i brev af 4. december 2017 stillet mig følgende spørgsmål 53 

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

Hækkerup (S). 

 

Spørgsmål 53 

 

Hvad kan ministeren oplyse om forhandlingsmandatet, herunder stade og 

indhold, for forhandlinger mellem EU og Rusland vedrørende North Stream 

2? 

 

Svar 

 

Kommissionen fremsatte den 12. juni 2017 et forslag til rådsbeslutning om et 

mandat til Kommissionen til forhandling af aftale mellem EU og den Russiske 

Føderation om de reguleringsmæssige rammer for anvendelsen af Nord 

Stream 2 (KOM(2017) 320). Jeg oversendte et fortroligt grund- og nærheds-

notat om sagen til Folketingets Europaudvalg den 7. juli 2017. 

 

Forslaget blev efter fremsættelsen præsenteret på Energirådsmødet i juni 

2017 og var herefter genstand for drøftelser på teknisk niveau i Rådet. I den 

forbindelse blev der anmodet om en vurdering af forslaget fra Rådets Juridi-

ske Tjeneste. 

 

Rådets Juridiske Tjeneste har foretaget en vurdering af Kommissionens for-

slag, hvori Rådets Juridiske Tjeneste påpeger en række alvorlige juridiske 

mangler i forslaget og konkluderer, at ændringer i Kommissionens forslag 

og/eller visse dele af EU’s energilovgivning vil kunne sikre et holdbart juridisk 
grundlag for en aftale. 

 

Kommissionen har efterfølgende – den 8. november 2017 – fremsat et for-

slag til ændring af direktivet om fælles regler for det indre marked for natur-

gas (gasdirektivet, KOM(2017) 0660). Jeg oversendte et grund- og nær-

hedsnotat om sagen til Folketingets Europaudvalg den 4. december 2017.  

 

Regeringen er positiv over for Kommissionens forslag til revision af gasdirek-

tivet og kan overordnet støtte forslaget og arbejder for en hurtig vedtagelse 
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af forslaget i Rådet. Dette afhænger dog selvsagt af, om der kan opnås 

enighed i Rådet samt af behandlingen i Europa-Parlamentet, som er med-

lovgiver. Europa-Parlamentet har allerede tilkendegivet, at Parlamentet er 

indstillet på at hastebehandle forslaget. Forslaget drøftes p.t. på teknisk ni-

veau i Rådet. 

 

Det fremgår af Kommissionens arbejdsprogram for 2018, at det fortsat er 

Kommissionens hensigt senere at genoptage forslaget til rådsbeslutning om 

et mandat med henblik på at indlede forhandlinger med den Russiske Føde-

ration om de reguleringsmæssige rammer for anvendelsen af Nord Stream 2.  

 

Regeringen er fortsat af den opfattelse, at Nord Stream 2-sagen har klare 

europæiske og geopolitiske implikationer, hvorfor den bør behandles på EU-

niveau. Det er derfor meget positivt, at Kommissionen fortsætter sin indsats 

for at sikre en europæisk ramme omkring Nord Stream 2.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


