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ENERGIPOLITIK — GENERELLE PRINCIPPER

EU's udfordringer på energiområdet omfatter problemer såsom øget
importafhængighed, begrænset diversificering, høje og svingende energipriser,
stigende global efterspørgsel efter energi, sikkerhedsrisici, der påvirker produktions-
og transitlandene, stigende trusler fra klimaforandringer, dekarbonisering,
langsomme fremskridt i forbindelse med energieffektivitet, udfordringerne forbundet
med den stigende andel af vedvarende energi og behovet for øget gennemsigtighed,
yderligere integration og sammenkobling på energimarkederne. EU's energipolitiks
nøglefokus er en række foranstaltninger til at opnå et integreret energimarked,
sikkerhed i energiforsyningen og en bæredygtig energisektor.

RETSGRUNDLAG

Artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Særlige bestemmelser:
— Forsyningssikkerhed: Artikel 122 i TEUF

— Energinet: Artikel 170-172 i TEUF

— Kul: Protokol 37 redegør for de finansielle konsekvenser af udløbet af traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab i 2002

— Kerneenergi: Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab
(Euratomtraktaten) udgør retsgrundlaget for de fleste af EU's foranstaltninger
inden for atomenergi

Andre bestemmelser med indvirkning på energipolitikken:
— Det indre marked for energi: Artikel 114 i TEUF

— Ekstern energipolitik: Artikel 216-218 i TEUF

MÅL

I henhold til Energiunionen (2015) er de fem hovedmål med EU's energipolitik:
— at diversificere Europas energikilder og sikre energisikkerhed gennem solidaritet

og samarbejde mellem EU-landene

— at sikre et velfungerende indre energimarked, der muliggør frie energistrømme i
EU ved hjælp af passende infrastruktur og uden tekniske eller reguleringsmæssige
hindringer
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— at forbedre energieffektiviteten og mindske afhængigheden af importeret energi,
reducere emissionerne og fremme beskæftigelse og vækst

— at dekarbonisere økonomien og skabe en overgang til lavemissionsøkonomi i
overensstemmelse med Parisaftalen

— at fremme forskning i lavemissionsteknologier og rene energiteknologier og
prioritere forskning og innovation for at fremme energiomstillingen og forbedre
konkurrenceevnen.

Artikel 194 i TEUF gør visse områder inden for energipolitikken til en delt kompetence,
hvilket udgør en udvikling hen imod en fælles energipolitik. Den enkelte medlemsstat
har ikke desto mindre fortsat ret til at »fastsætte betingelserne for udnyttelsen af
dens energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den generelle
sammensætning af dens energiforsyning« (artikel 194, stk. 2).

RESULTATER

A. Generelle politiske rammer
Den nuværende politiske dagsorden er drevet af tilpasningen af EU's energimål til
klimamålene i den nye Fit for 55-pakke, der blev foreslået i juli 2021, herunder:
— en reduktion af drivhusgasudledningen med mindst 55 % pr. 2030 i forhold til 1990-

niveauet

— en reduktion til nul nettodrivhusgasemissioner senest pr. 2050.

Den omfattende integrerede klima- og energipolitik, som Det Europæiske Råd vedtog
den 24. oktober 2014 og ændrede i december 2018, opstiller følgende mål til indfrielse
pr. 2030:
— en stigning i andelen af vedvarende energi til 32 % af energiforbruget

— en forbedring af energieffektiviteten med 32,5 %

— en sammenkobling af mindst 15 % af EU's elsystemer.

EU's nye energimål er i øjeblikket ved at blive forhandlet. Disse mål vil blive foreslået
for 2030:
— en stigning i andelen af vedvarende energi til 42-45 % af energiforbruget

— en reduktion på 40-42 % for EU's primære energiforbrug og på 36-40 % for det
endelige energiforbrug.

Den 25. februar 2015 offentliggjorde Kommissionen strategien for energiunionen
(COM(2015)0080) med det formål at opbygge en energiunion, der giver EU's
husholdninger og virksomheder en sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og
prismæssigt overkommelig energiforsyning. Den 30. november 2016 foreslog
Kommissionen pakken »Ren energi til alle europæere« (COM(2016)0860). Den
består af otte lovgivningsforslag om forvaltning (forvaltning af energiunionen
((EU) 2018/1999)), elektricitetsmarkedets udformning (elektricitetsdirektivet ((EU)
2019/944)) , elektricitetsforordningen ((EU) 2019/943) og forordningen om
risikoberedskab ((EU) 2019/941)), energieffektivitet (energieffektivitetsdirektivet ((EU)
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2018/2002)), direktivet om bygningers energimæssige ydeevne ((EU) 2018/844)),
vedvarende energi (direktivet om vedvarende energi (EU) 2018/2001) og regler for
tilsynsmyndigheden, Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
(forordning (EU) 2019/942 om oprettelse af ACER). Det sidste element i pakken,
forordningen om forvaltning af energiunionen, blev endeligt vedtaget den 4. december
2019. I henhold til forordningen skal EU's medlemsstater udarbejde 10-årige
integrerede nationale energi- og klimaplaner for perioden 2021-2030, forelægge en
statusrapport hvert andet år og udvikle konsekvente nationale langsigtede strategier
for at opfylde målene i Parisaftalen.
Der blev med afgørelse (EU) 2019/504 indført ændringer af EU's
energieffektivitetspolitik og forvaltning af energiunionen i lyset af den britiske udtræden
af EU. Med beslutningen gennemførtes tekniske justeringer af de fremskrevne tal for
energiforbruget i 2030 for at svare til EU med 27 medlemsstater.
Den 14. juli 2021 fremlagde Kommissionen Fit for 55-pakken, der har til
formål at reducere udledningen med mindst 55 % inden 2030 i forhold
til 1990-niveauerne og gøre EU kulstofneutral senest i 2050. Denne store
pakke består af en revision af alle eksisterende EU-retsakter om klima og
energi, herunder direktivet om vedvarende energi (COM(2021)0557), direktivet om
energieffektivitet (COM(2021)0558) og energibeskatningsdirektivet (COM(2021)0563),
direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (COM(2021)0802) gasdirektivet
(COM(2021)0803) og forordning (COM(2021)0804). Den indeholder også nye forslag
såsom forordningen om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer
(COM(2021)0559), ReFuelEU Aviation Initiative COM(2021)0561) og FuelEU
Maritime-initiativet (COM(2021)0562).
Den 18. maj 2022 fremlagde Kommissionen REPowerEU-planen (COM(2022)0230)
som reaktion på de vanskeligheder og forstyrrelser på det globale energimarked, som
Ruslands invasion af Ukraine har medført. Planen søger både at sætte en stopper for
EU's afhængighed af russiske fossile brændstoffer og at gøre yderligere fremskridt i
håndteringen af klimakrisen.
B. Fuldførelse af det indre marked for energi
Et fuldt integreret og velfungerende indre energimarked sikrer overkommelige
energipriser, giver de nødvendige prissignaler for investeringer i grøn energi, sikrer
energiforsyninger og åbner op for den billigste vej til klimaneutralitet.
Lovgivningen om det indre energimarked blev første gang indført i den tredje
energipakke (2009-2014) og omfattede fem områder: adskillelse uafhængige nationale
tilsynsmyndigheder samarbejde ACER og fair detailmarkeder. Der blev med pakken
oprettet de europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (ENTSO-
E) og det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (ENTSO-
G) i den hensigt at forbedre det grænseoverskridende samarbejde. Pakken
omfattede bl.a. forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed
på engrosenergimarkederne og politikken for transeuropæiske energinet (TEN-E)
baseret på forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske
energiinfrastruktur.
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Den fjerde energipakke (2015-2020) med titlen »Ren energi til alle
europæere« fokuserede på elektricitetsmarkedets udformning (elektricitetsdirektivet,
elforordningen, forordningen om risikoberedskab, ACER-forordningen). Den indførte
nye elregler om energilagring, incitamenter for forbrugerne med henblik på at bidrage til
et mere velfungerende indre energimarked, 10-årige nationale energi- og klimaplaner
for 2021-30 og en styrket rolle for ACER. Den omhandlede for de sidste års
vedkommende også brexit (se faktablad 2.1.9 om det indre energimarked).
Den femte energipakke med titlen »Fit for 55« blev offentliggjort i to dele den 14. juli og
den 15. december 2021 og drøftes i øjeblikket. Den har til formål at bringe energimålene
i overensstemmelse med det nye EU-klimaambitioner om en reduktion i udledningen på
mindst 55 % pr. 2030 i forhold til 1990-niveau og at opnå kulstofneutralitet pr. 2050. Den
fokuserer hovedsagelig på vedvarende energi, energieffektivitet, energibeskatning,
luft- og søtransport og bygninger.
I december 2021 foreslog Kommissionen (COM(2021)0803, COM(2021)0804)
en revidering af gasdirektivet (2009/73/EF) og (gasforordningen ((EF) nr.
715/2009). Denne revision foreslår også lovmæssige rammer for konkurrencedygtige
dekarboniserede gasmarkeder, herunder udformningen og udviklingen af EU's nye
brintmarked.
Den 18. maj 2022 foreslog Kommissionen som led i sin REPowerEU-plan
(COM(2022)0230) et mål på 10 mio. ton indenlandsk produktion af vedvarende brint
og 10 mio. ton import senest i 2030 for at erstatte naturgas, kul og olie i industrier,
der er vanskelige at dekarbonisere, og transportsektorer. Den 14. september 2022
foreslog Kommissionen et nødindgreb på Europas energimarkeder (COM(2022)0473)
for at tackle de seneste dramatiske prisstigninger. Dette bestod af ekstraordinære
foranstaltninger til reduktion af elektricitetsefterspørgslen og foranstaltninger til
omfordeling af energisektorens overskydende indtægter til slutkunderne.
C. Energieffektivitet
Hjørnestenen i EU's energieffektivitetspolitik er direktiv 2012/27/EU om
energieffektivitet, som fastlægger en række bindende foranstaltninger, der skal
hjælpe EU med at nå sit energieffektivitetsmål på 20 % inden 2020.
Direktivet indførte også energisparemål og mange energieffektivitetspolitikker,
herunder vedrørende energieffektive renoveringer og obligatoriske energiattester
for bygninger, minimumsstandarder for energieffektivitet for en række produkter,
energieffektivitetsmærkning og intelligente målere samt fastlæggelse af forbrugernes
rettigheder. I december 2018 øgede det reviderede energieffektivitetsdirektiv
Directive/2018/2002/EU EU's overordnede energieffektivitetsmål for 2030 til mindst
32,5 % i forhold til 2007-basisfremskrivninger.
I juli 2021 foreslog Kommissionen et revideret direktiv om energieffektivitet
(COM(2021)0558), som hæver energieffektivitetsmålene for 2030 til 39 % for
primærenergiforbruget og 36 % for det endelige energiforbrug målt i forhold
til basisfremskrivningerne for 2007. Det fastsætter også medlemsstaternes årlige
energispareforpligtelser til 1,5 % af deres endelige energiforbrug fra 2024 til 2030.
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Som led i REPowerEU-planen (COM(2022)0230) foreslog Kommissionen i maj 2022
at revidere energieffektivitetsmålene (COM(2022)0222) med henblik på at udfase
importen af russiske fossile brændstoffer ved at reducere energiforbruget med mindst
13 % i 2030 målt i forhold til 2007-basisfremskrivningerne (i absolutte tal til højst
750 mio. ton olieækvivalenter (Mtoe) og 980 Mtoe i EU's endelige energiforbrug
og primærenergiforbrug senest i 2030). Forslaget, der i øjeblikket er til forhandling,
omfatter en række reduktionsmål på 40-42 % og 36-40 % for EU's primære og endelige
energiforbrug.
I det ændrede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (direktiv (EU) 2018/844)
fastsættes køreplaner med vejledende milepæle for 2030, 2040 og 2050 og langsigtede
strategier for medlemsstaterne til støtte for renovering af den nationale masse af
såvel offentlige som private beboelsesejendomme og erhvervsbygninger med henblik
på at skabe en meget energieffektiv og dekarboniseret bygningsmasse inden 2050.
I oktober 2020 offentliggjorde Kommissionen den nye strategi for renoveringsbølger
(COM(2020)0662), som har til formål at fordoble den årlige energirenovering i de næste
ti år.
I juli 2021 foreslog Kommissionen et revideret direktiv om bygningers energimæssige
ydeevne (COM(2021)0802), der øger renoveringsprocenten, navnlig for de bygninger,
der har den dårligste ydeevne i hvert land, erstatter langsigtede renoveringsstrategier
med nationale planer for renovering af bygninger og indfører minimumsstandarder for
energieffektivitet på EU-plan.
EU's direktiv om miljøvenligt design (direktiv 2009/125/EF) og rammeforordningen
om energimærkning (forordning (EU) 2017/1369) fastlægger krav til miljøvenligt
design og energimærkning for de enkelte produktgrupper (se faktablad 2.4.8 om
energieffektivitet).
D. Vedvarende energi
Solenergi, vindenergi på landjorden og på havet, havenergi og vandkraft, biomasse,
biobrændstoffer og brint er alle vedvarende energikilder. Energimarkederne alene kan
ikke levere det ønskede niveau for vedvarende energi i EU, hvilket betyder, at der
kan være behov for nationale støtteordninger og EU-finansieringsordninger. En af de
vedtagne prioriteringer fra Det Europæiske Råds møde i maj 2013 var at intensivere
diversificeringen af EU's energiforsyning og udvikle lokale energiressourcer for at
sikre forsyningssikkerhed og mindske afhængigheden af energi udefra. Med hensyn til
vedvarende energikilder blev der ved direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 indført et
mål på 20 %, som skal nås inden 2020.
I december 2018 fastsatte det nye direktiv om vedvarende energi (direktiv (EU)
2018/2001) EU's bindende overordnede mål for vedvarende energi for 2030 til
mindst 32 %. Den 19. november 2020 fremlagde Kommissionen EU-strategien for
vedvarende offshoreenergi (COM(2020)0741), som øgede indsatsen for at gøre
Unionen klimaneutral senest i 2050. I strategien foreslås det at øge Europas offshore-
vindkraftkapacitet fra det nuværende niveau på 12 GW til mindst 60 GW senest i 2030
og til 300 GW senest i 2050. Der findes forskellige strategier til fremme af udbredelsen
af hver enkelt vedvarende energikilde (se faktablad 2.4.9 om vedvarende energi).
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I juli 2021 havde et forslag (COM(2021)0557) til et nyt direktiv om vedvarende
energi til formål at øge det samlede mål for vedvarende energi til 40 % inden 2030.
I maj 2022 foreslog Kommissionen i overensstemmelse med REPowerEU-planen
(COM(2022)0230), der sigter mod at udfase vores russiske fossile brændstoffer, at øge
det mål for vedvarende energi, der i øjeblikket er til forhandling, til 45 % inden 2030.
Mere specifikt har Kommissionen fremlagt en solenergistrategi (COM(2022)0221) om
at fordoble solcellekapaciteten inden 2025 ved at installere 600 GW senest i 2030. Den
fastsætter også mål for produktion af vedvarende brint, der skal nås inden 2030 (10
mio. ton til indenlandsk produktion og 10 mio. ton import), foreslår en handlingsplan for
biomethan med henblik på at øge produktionen til 35 mia. kubikmeter senest i 2030 og
forkortede og forenklede tilladelsesprocesser.
E. Styrkelse af de eksterne energiforbindelser
EU oprettede i 2012 en mekanisme til udveksling af oplysninger for at lette
koordineringen mellem EU-landene og lande uden for EU og sikre, at EU-retten
overholdes (afgørelse 994/2012/EU). Den kræver, at EU-landene forelægger alle
eksisterende internationale energiaftaler for Kommissionen til vurdering, og kræver en
vis grad af informationsudveksling mellem EU's medlemsstater.
Kommissionen reagerede på den russiske invasion af Ukraine i sin REPowerEU-
meddelelse (COM(2022)108) af 8. marts 2022 ved at foreslå reduktioner i forbruget af
fossil gas med mindst 155 mia. m³, hvilket svarer til den mængde, der blev importeret
fra Rusland i 2021, med det formål at opnå næsten to tredjedele af reduktionen inden
for et år.
I maj 2022 arbejdede Kommissionen i overensstemmelse med REPowerEU-planen
(COM(2022)0230), der sigter mod at udfase vores russiske fossile brændstoffer,
sammen med internationale partnere om at diversificere forsyningerne og sikre import
af flydende naturgas (LNG) og større rørledningsgasleverancer fra internationale
partnere. Den oprettede en EU-energiplatform, en frivillig koordineringsmekanisme til
støtte for køb af gas og brint til EU, og offentliggjorde en ekstern energistrategi for EU
(JOIN/2022/23) til støtte for Ukraine, Moldova, Vestbalkan og landene i Det Østlige
Partnerskab samt EU's mest sårbare partnere.
F. Forbedring af energiforsyningssikkerheden
Som led i pakken »Ren energi til alle europæere« kræver forordning (EU) 2019/941 om
risikoberedskab i elsektoren, at EU's medlemsstater samarbejder med hinanden for at
sikre, at elektricitet i en elkrise kanaliseres derhen, hvor der er størst behov for den.
Forordningen sikrer, at medlemsstaterne indfører passende redskaber til at forebygge,
forberede sig på og styre eventuelle elkriser i en ånd af solidaritet og gennemsigtighed.
I betragtning af hvor vigtig gas og olie er for EU's energiforsyningssikkerhed,
vedtog EU flere foranstaltninger for at sikre, at der udføres risikovurderinger, og at
der udvikles passende forebyggende handlingsplaner og beredskabsplaner. I 2017
indførte forordningen om gasforsyningssikkerhed (forordning (EU) nr. 2017/1938)
gassikkerhedsforanstaltninger og forbedrede forebyggelses-, solidaritets- og
kriseresponsmekanismer. EU's direktiv om olielagre (direktiv 2009/119/EF) forpligter
medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie svarende til 90 dages
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gennemsnitlig daglig nettoimport eller 61 dages gennemsnitligt dagligt indenlandsk
forbrug, alt efter hvilken mængde der er størst. Kommissionen har foreslået at
udvide anvendelsesområdet for gasdirektivet (direktiv 2009/73/EF) til rørledninger til og
fra tredjelande, herunder eksisterende og fremtidige rørledninger (COM(2017)0660).
Gasdirektivet blev ændret i 2019 ved direktiv (EU) 2019/692 for at sikre, at reglerne for
EU's indre marked for gas gælder for gastransmissionslinjer mellem en medlemsstat
og et tredjeland med undtagelse af eksisterende rørledninger. Der findes særlige
bestemmelser i direktivet om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og
gasaktiviteter (direktiv 2013/30/EU). Forordning (EU) 2017/1938 giver mulighed for
øget regionalt samarbejde, regionale forebyggende handlingsplaner og nødplaner
samt en solidaritetsmekanisme til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden.
Prioriteringen af forsyningssikkerheden på EU's energimarked steg dramatisk efter
den russiske invasion af Ukraine i februar 2022. Den 8. marts 2022 blev der i
EU's REPowerEU-meddelelse (COM(2022)108) foreslået en række foranstaltninger
til håndtering af våben af russisk olie og gas, såsom afbrydelser af gasforsyningen
til flere EU-medlemsstater. Den 23. marts 2022 offentliggjorde Kommissionen en
meddelelse om forsyningssikkerhed og overkommelige energipriser (COM(2022)138)
og et forslag til en ny forordning om gaslagring (COM(2022)135). Den foreslåede
forordning om gaslagring indførte en forpligtelse til et gaslagringsniveau på
mindst 80 % senest den 1. november 2022, øgede gaslagringsniveauerne til
90 % i de følgende år, mellemliggende mål og en ny certificeringsproces for at
mindske risikoen for udefrakommende indblanding. Den 18. maj 2022 fastsatte
REPowerEU-planen (COM(2022)0230) de operationelle betingelser for ophøret af
EU's afhængighed af russiske fossile brændstoffer gennem energibesparelser,
diversificering af energiforsyningen og fremskyndet udrulning af vedvarende energi.
Den 27. juni 2022 blev forordning (EU) 2022/1032 om gaslagring, der indfører
minimumsforpligtelser til gaslagring, vedtaget på rekordtid.
I betragtning af risikoen for yderligere reduktion i gasforsyningen fra Rusland foreslog
Kommissionen i juli 2022 en ny rådsforordning om koordinerede foranstaltninger til
reduktion af efterspørgslen efter gas (COM(2022)361) for at reducere gasforbruget i
Europa med 15 % inden foråret 2023. Den offentliggjorde også EU's meddelelse »Save
Energy Communication« (COM(2022)240) med mange muligheder for kortsigtede
besparelser, f.eks. målrettet reduktion af opvarmning og køling i offentlige bygninger.
Som led i den europæiske grønne pagt støtter den foreslåede fond for retfærdig
omstilling (COM(2020)0022) kul- og kulstofintensive regioner i omstillingen til
lavemissionsenergikilder.
EU-landenes energiinfrastruktur er omfattet af TEN-E-politikken (forordning (EU)
nr. 347/2013) og fokuserer på at forbinde energiinfrastrukturen i EU-landene og
som udpeger ni prioriterede korridorer (fire elkorridorer, fire gaskorridorer og en
oliekorridor) og tre prioriterede tematiske områder (intelligente net, elmotorveje,
grænseoverskridende kuldioxidnet) med henblik på at udvikle bedre forbundne
EU-energinet. TEN-E finansieres af energidelen af Connecting Europe-faciliteten
2021-2027 (forordning (EU) 2021/1153).
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Forordningen om forvaltning af energiunionen (2018/1999) fastsætter et
sammenkoblingsmål på mindst 15 % pr. 2030 for at tilskynde EU-landene til at
sammenkoble deres installerede elproduktionskapacitet. Det grænseoverskridende
kapacitetsforhold på 15 % blev beregnet ved at dividere importkapaciteten med EU-
landenes installerede produktionskapacitet.
I april 2022 vedtog medlovgiverne den nye TEN-E-forordning (EU) 2022/869 i tråd med
Unionens energi- og klimamål for 2030 og 2050. Forordningen opstillede EU-projekter
af fælles interesse (5. liste over projekter af fælles interesse) og projekter af gensidig
interesse, som forbinder EU med tredjelande, nedlagde støtten til nye naturgas- og
olieprojekter og indførte obligatoriske bæredygtighedskriterier for alle projekter.
G. Forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter
Horisont Europa (forordning (EU) 2021/695) er rammeprogrammet, der løber fra 2021
til 2027. Det er det primære EU-redskab til at fremme energiforskning og har et budget
på 95,5 mia. EUR (i 2018-priser), herunder 5,4 mia. EUR fra NextGenerationEU-
programmet.
Den strategiske energiteknologiplan for EU (SET-planen), som Kommissionen vedtog
i 2007, har til formål at fremme markedsintroduktion og -udbredelse af et klimaneutralt
energisystem gennem vedtagelse af teknologier med lave CO2-emissioner. Planen
fastsætter ti aktioner inden for forskning og innovation (vedvarende teknologier,
nedbringelse af omkostningerne ved teknologier, nye teknologier og tjenester for
forbrugerne, energisystemers modstandsdygtighed og sikkerhed, nye materialer og
teknologier til bygninger, energieffektivitet for industrien, konkurrenceevne i den globale
batterisektor og e-mobilitet, vedvarende brændstoffer og bioenergi, kulstofopsamling
og -lagring og nuklear sikkerhed), dækker hele innovationskæden, herunder
finansiering og lovgivningsmæssige rammer, og har en overordnet forvaltningsstruktur.
På grund af elektricitetens store rolle i dekarboniseringen er batterier som
udstyr til oplagring af elektricitet blevet udpeget som centrale katalysatorer for
en lavemissionsøkonomi. EU-lovgivningen om udtjente batterier er nedfældet i
batteridirektivet (direktiv 2006/66/EF). Den strategiske handlingsplan for batterier
(COM(2018)0293) har til formål at opbygge et globalt integreret, bæredygtigt og
konkurrencedygtigt industrigrundlag for batterier.
Den 10. december 2020 foreslog Kommissionen (COM(2020)0798) en ny
batteriforordning for at sikre, at batterier, der kommer ind på EU-markedet, er
bæredygtige og sikre i hele deres livscyklus. De interinstitutionelle forhandlinger om
batteriforordningen er i øjeblikket i gang.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet har altid tilkendegivet sin stærke støtte til en fælles energipolitik
til løsning af problemer inden for dekarbonisering, konkurrenceevne, sikkerhed og
bæredygtighed. Det har flere gange opfordret til sammenhæng, beslutsomhed,
samarbejde og solidaritet mellem medlemsstaterne, når de står over for aktuelle og
fremtidige udfordringer i EU's indre marked, og til politisk engagement blandt alle EU-
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landene samt et stærkt initiativ fra Europa-Kommissionen om at gøre fremskridt hen
imod opfyldelsen af 2030- og 2050-målene.
Parlamentet har opfordret til større integration af energimarkedet og til vedtagelsen
af ambitiøse og juridisk bindende mål for vedvarende energi, energieffektivitet og
reduktion af drivhusgasser. I denne sammenhæng støtter Europa-Parlamentet en
stærkere opslutning om EU's egne mål og understreger det forhold, at den nye
energipolitik skal støtte målet om at reducere EU's drivhusgasemissioner med 80-95 %
og opnå klimaneutralitet inden 2050.
I Parlamentets seneste beslutninger på energiområdet er der sket en stigning i
relevansen af alle klima- og miljømål, der ligger til grund for EU's energipolitik:
Den 28. november 2019 erklærede det klima- og miljøkrise i Europa[1]; den 15.
januar 2020 bekræftede det den europæiske grønne pagt som klimarationale for
energiunionens mål[2]; Den 10. juli 2020 opfordrede det indtrængende Kommissionen
til at ajourføre retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur og bringe
dem i overensstemmelse med EU's nye klimapolitik[3]. Den 8. oktober 2020 stemte
Europa-Parlamentet for at indlede forhandlinger med Rådet om et overordnet mål om
en reduktion af drivhusgasemissionerne på 60 % senest i 2030 og udfasning af alle
direkte og indirekte subsidier til fossile brændstoffer senest i 2025[4]. Som reaktion på
covid-19-pandemien bekræftes de grønne og digitale strategier som hjørnestenene i
en mere integreret, robust og effektiv energiunion i EU.
Parlamentet har vedtaget følgende centrale holdninger til den russiske invasion af
Ukraine og den heraf følgende energikrise:
— Den 1. marts 2022 fordømte Parlamentet Ruslands ulovlige, uprovokerede og

uberettigede militære aggression mod og invasion af Ukraine[5].

— Den 7. april 2022 opfordrede det til en øjeblikkelig fuldstændig embargo mod
russisk import af olie, kul, nukleart brændsel og gas[6].

Det har også vedtaget flere andre beslutninger om specifikke aspekter af konflikten:
der ser med tilfredshed på Kommissionens formelle henstilling om at give Ukraine
status som EU-kandidatland; Moldova og et europæisk perspektiv for Georgien; EU's
beskyttelse af børn og unge på flugt på grund af krigen i Ukraine; konsekvenserne af
krigen på kvinder.
Parlamentet har vedtaget følgende holdninger til den nuværende Fit for 55-pakke:
— Den 14. september 2022 støttede Parlamentet mere ambitiøse

energieffektivitetsmål end Kommissionens oprindelige forslag fra juli 2021[7],
hvilket svarer til en reduktion på 40 % i det endelige energiforbrug og en reduktion
på 42,5 % i primærenergiforbruget, hvilket svarer til absolutte øvre grænser på

[1]Europa-Parlamentets beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen (EUT C 232 af 16.6.2021, s. 28).
[2]Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt (EUT C 270 af 7.7.2021, s. 2).
[3]Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2020 om revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
(EUT C 371 af 15.9.2021, s. 68).
[4]Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentets den 8. oktober 2020 til forslaget til direktiv om energieffektivitet (Vedtagne
tekster, afgørelse (EU) 2019/504).
[5]Beslutning af 1. marts 2022 (Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0052).
[6]Beslutning af 7. april 2022 (Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0121).
[7]Beslutning af 14. september 2022 (Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0315).
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henholdsvis 740 Mtoe og 960 Mtoe. Dette er lidt mere ambitiøst end de reviderede
mål, som Kommissionen foreslog i maj 2022 i sin REPowerEU-plan.

— Den 14. september 2022 støttede Parlamentet et mere ambitiøst mål for
vedvarende energi på 45 % vedvarende energikilder i det endelige energiforbrug
senest i 2030[8]. Dette er i overensstemmelse med REPowerEU-planen om at
udfase energiimporten fra Rusland og fremskynde udbredelsen af vedvarende
energi.

Parlamentet støtter også diversificeringen af energikilder og forsyningsruter. Det har
betonet betydningen af gas- og elforbindelserne gennem det centrale og sydøstlige
Europa langs en nord/syd-akse, etablering af flere sammenkoblinger, diversificering af
terminaler for flydende naturgas og anlæg af rørledninger og herved åbningen af det
indre marked.
Europa-Parlamentet understregede forskningens afgørende betydning for at sikre
en bæredygtig energiforsyning og behovet for en fælles indsats inden for nye
energiteknologier, både inden for vedvarende energikilder og bæredygtige teknologier
for udnyttelse af fossile brændstoffer samt behovet for yderligere offentlig og privat
støtte for at sikre en vellykket gennemførelse af planen.

Matteo Ciucci
09/2022

[8]Beslutning af 14. september 2022 (Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0317).
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