
Status for «Sommerpakken 2015»:  

 

Revisjon av EUs kvotesystem (ETS) mot 2030:  

I Rådet er ETS frem til nå i hovedsak diskutert på arbeidsgruppenivå. Det slovakiske formannskapet 

har uttalt at de ønsker å komme frem til rådskonklusjoner på miljørådsmøtet 5. desember. 

I Parlamentet har ENVI- og ITRE-komiteen delt kompetanse på ETS, med ENVI i førersetet. 

Saksordførerne fra både ENVI og ITRE har lagt frem sine rapporter på Kommisjonens forslag. Før 

rapportene blir sydd sammen og vedtatt som Parlamentets standpunkt inn i forhandlingene med 

Rådet og Kommisjonen rett over jul, skal de diskuteres og stemmes over i hver komitegruppe i løpet 

av høsten.  

Dersom Rådet vedtar en felles posisjon i desember og Parlamentet vedtar en felles posisjon tidlig i 

2017, kan første trilog starte rundt påsketider 2017. 

Diskusjonene går nå særlig på reduksjonsfaktoren, antallet kvoter som auksjoneres og gis bort, samt 

karbonlekkasje. Reduksjonsfaktoren er foreslått hevet til 2,2% årlig av Kommisjonen. De som ønsker 

at ETS skal bidra kraftig til utslippsreduksjon i tråd med Paris-avtalen går inn for en høyere 

reduksjonsfaktor, minst 2,4%. På den andre siden står land med tungindustri, som argumenterer 

sterkt mot en økning av reduksjonsfaktoren med faren for karbonlekkasje som begrunnelse. Rådet 

har vært noe avventende i diskusjonene rundt ETS fordi noen av medlemslandene ønsker å avvente 

innsatsfordelingsforordningen. Dette for å vite hvilke mål Kommisjonen har satt for landene i ikke-

kvotepliktig sektor, samt hvordan fleksibilitetene mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor vil 

se ut. 

Energimerkeforordningen:  

Rådets felles posisjon ble det vedtatt 26. november 2015. Tilsvarende ble Parlamentets posisjon 

etablert i begynnelsen av juli 2016 (omtalt her). Trilogforhandlingene er godt i gang, andre lesning 

fant sted 15. september, og siste trilogmøte er satt til 11. oktober.  

Et omstridt tema har vært Kommisjonens forslag om i første omgang gjøre A og B kategoriene 

«uoppnåelige/tomme» for nye produkter på markedet. Dette var ment å gi insentiver til teknologisk 

utvikling og mer energieffektive produkter over tid. Parlamentet var ikke spesielt positivt til denne 

løsningen, men har nærmet seg Rådets posisjon (kun en «tom» kategori) under andre lesning.  

Formannskapets mål er at forordningen bankes gjennom på energirådsmøtet i desember. 

 

Status for «Gassforsyningssikkerhetspakken 2016»:  

Pakken inneholdt forslag til en revidert gassforsyningssikkerhetsforordning (SOS), og et forslag til 

regulering av mellomstatlige energiavtaler (IGA), en melding om LNG og gasslagring, samt en strategi 

for smartere oppvarming og nedkjøling. Pakken fokuserer på energiunionens målsetning om sikker 

energi, samt mer bærekraftig oppvarming og kjøling.  

 

IGA:  

Rådet vedtok en felles posisjon allerede på energirådsmøtet 6. juni. Kommisjonen bruker dette som 

et eksempel på at EU fortsatt er beslutningsdyktig. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-582.397%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-582.103%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13917-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10873-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8945-2016-INIT/en/pdf


I Parlamentet har saksordføreren fra ITRE-komiteen lagt frem sitt forslag til rapport. Komiteen 

diskuterer rapporten og skal stemme over denne i oktober. Dato for votering i Plenum er ikke 

fastsatt. 

Innsyns- og vurderingsretten for Kommisjonen av energiavtaler og innsynsretten i ikke-bindene 

avtaler har vært vanskelige punkter å komme til enighet om. Også her ser man skillet mellom 

landene som i stor utstrekning er avhengige av import fra en leverandør(Russland), og de som er mer 

uavhengige/har flere potensielle leverandører. Medlemslandene ble enige om en ex-ante innsynsrett 

(dvs. før undertegning) for Kommisjonen i gassavtaler (ikke energiavtaler generelt slik forslaget var 

formulert fra Kommisjonen). Videre ble de enige om at medlemslandene skal notifisere 

Kommisjonen når det inngås en ikke-bindene avtale med et tredjeland, slik at Kommisjonen har 

anledning til å gå gjennom avtalen i etterkant. Medlemslandene har mulighet til å be Kommisjonen 

om ex-ante gjennomgang også av ikke-bindende avtaler, men da på frivillig grunnlag. 

Mens formannskapet opprinnelig hadde som mål å gjennomføre trilogforhandlingene i løpet av 

høsten, ser man nå at dette kan bli vanskelig. 

 

Gassforsyningssikkerhetsforordningen:  

I Rådet var SOS for første gang oppe til diskusjon på ministernivå under energiministerrådsmøtet 6. 

juni. Diskusjonene vil bli drevet videre ut over høsten av det slovakiske formannskapet.  

I Parlamentet har saksordfører fra ITRE-komiteen lagt frem sitt forslag til rapport. Komiteen 

diskuterer nå rapporten og skal stemme over denne i oktober. Dato for votering i Plenum er ikke 

fastsatt.  

SOS inneholder flere punkter som skaper diskusjon. Det regionale samarbeidet forslaget legger opp 

til med felles beredskaps- og kriseplaner og de regionene Kommisjonen har delt landene inn i, er det 

på langt nær full enighet om. Videre debatteres forslagets obligatoriske solidaritetsprinsipp. Her 

stilles det spørsmål ved hvor langt denne solidariteten strekker seg, hvem som omfattes av 

«protected consumers» og økonomisk kompensasjone. Også åpenheten forslaget legger opp til for 

energiavtaler av vesentlig betydning for landenes energisikkerhet er det flere som er skeptiske til. 

Blant medlemslandene kan man til en viss grad se et skille mellom Sentral- og Øst-Europa på den ene 

siden, og Vest-Europa på den andre. Landene som i stor utstrekning er avhengige av import fra en 

leverandør (Russland), stiller seg i større grad bak Kommisjonens forslag enn de mer uavhengige 

markedsorienterte landene i vest. 

Formannskapets mål var beslutning om felles posisjon på ministermøtet i desember, men i lys av 

betydelig uenighet mellom landene kan også dette fort ta mer tid. 

 

Meldingene om LNG og gasslagring og oppvarming og kjøling:  

I Rådet ble meldingene presentert av Arias Cañete under ministerrådsmøtet 6. juni. 

I Parlamentet er det lagt frem rapport fra ITRE komiteen på LNG og gasslagring. Det skal stemmes 

over rapporten i ITRE komiteen 26. september, dato for votering i plenum er ikke fastsatt. Rapporten 

på oppvarming og kjøling er blitt vedtatt i plenum.  

Rapportene fra Parlamentet gir Kommisjonen et godt innblikk i hvordan de ønsker at kommende 

regelverk som berører bruk av LNG og oppvarming og kjøling skal se ut. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-583.986%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-580.796%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-582.327%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2016-0232%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN


 

Status for «Sommerpakken 2016» – Innsatsfordeling, LULUCF og lavutslippsmobilitet: 

Kommisjonen la i sommer frem forslag til hvor mye og hvordan EUs medlemsland skal kutte utslipp i 

ikke-kvotepliktig sektor, forslag om integrering av skog og annen arealbruk (LULUCF) i 2030 

rammeverket, samt en melding om lavutslippsmobilitet ment som en basis for videre politikkutvikling 

på transportområdet. Norge er omtalt innledningsvis i innsatsfordelingsforordningen. Norge ligger an 

til å få et utslippskutt 40 pst. med tilgang på samme type fleksibiliteter som EUs medlemsland. 

I Rådet har diskusjonene om pakken startet opp i miljøarbeidsgruppen og den er tema for 

miljøministerrådsmøte 17. oktober. Det slovakiske formannskapet oppsummerer status og legger 

noen føringer for policy debatten miljøministrene skal ha her. 

I Parlamentet er det blitt oppnevnt saksordfører for innsatsfordelingsforordningen. Det er 

nederlandske Gerban-Jan Gerbrandy fra ALDE som sitter i ENVI-komiteen som vil lede arbeidet. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2016&number=482&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC%20
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2016&number=479&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2016&number=501&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12696-2016-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html

