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Vedr.:

Sammenkoblinger: Statusopdatering og deres behandling i pakken om ren
energi
- Udveksling af synspunkter

Efter anmodning fra den spanske og den portugisiske delegation opfordres ministrene til at have en
udveksling af synspunkter om ovennævnte emne. Som baggrund for udvekslingen af synspunkter
indeholder bilag I notatet med anmodningen fra den spanske og den portugisiske delegation.
Til orientering er teksten til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i oktober 2014 1 om
"Virkeliggørelse af et fuldt fungerende og forbundet indre energimarked" gengivet i bilag II.
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BILAG I
SAMMENKOBLINGER:
STATUSOPDATERING OG DERES BEHANDLING I PAKKEN OM REN ENERGI

Energiunionen skal danne grundlag for energiomstillingen i EU. Den giver betydelige muligheder
for en ambitiøs og omkostningseffektiv energiomstilling, der bør udnyttes fuldt ud for at få mest
muligt ud af denne proces. En vigtig del af energiunionen er tilstedeværelsen af et sammenkoblet
europæisk energinet, der giver mulighed for fysiske energiudvekslinger mellem medlemsstaterne.
El- og gassammenkoblinger er et strategisk element i opbygningen af det indre energimarked på
europæisk plan, da de er afgørende for at øge forsyningssikkerheden og gøre energisystemernes
funktionsmåde mere effektiv. Sammenkoblinger giver mulighed for større konkurrenceevne og
mere stabilitet på energimarkederne, idet de bidrager til konvergens mellem energipriserne for
forbrugerne, til at undgå investeringer i overlappende faciliteter og til at nedbringe omkostninger i
forbindelse med backup af systemet og styrkelse af nettet.
Sammenkoblinger spiller en central rolle i bestræbelserne på at nå klima- og energimålene på EUplan. Navnlig kræver integration af svingende vedvarende energiformer i stigende mængder et mere
sammenkoblet indre energimarked og passende backup med det formål at fastholde omkostningerne
ved integration af svingende vedvarende energiformer på et passende niveau.
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Kommissionen har anført, at en højere grad af sammenkobling også er afgørende for at opfylde
EU's ambition om at blive globalt førende inden for vedvarende energi, hvilket ikke alene er et
spørgsmål om at føre en ansvarlig miljøpolitik, men også en industripolitisk nødvendighed 2. . Det
Europæiske Råds konklusioner fra oktober 2014 etablerede også en klar forbindelse mellem mål for
vedvarende energi og sammenkoblinger: "Integration af svingende vedvarende energiformer i
stigende mængder kræver et mere sammenkoblet indre energimarked og passende backup, der bør
samordnes i nødvendigt omfang på regionalt plan." Derudover opfordrede Det Europæiske Råd til
en "hurtig gennemførelse af samtlige foranstaltninger med henblik på at opfylde målet om at opnå
sammenkobling af mindst 10 % af den installerede elproduktionskapacitet for alle medlemsstater" 3
senest i 2020 og fastsatte et sammenkoblingsmål på 15 % for 2030.
Der mangler ikke desto mindre sammenkoblinger mellem flere lande. Nogle lande ligger stadig
langt under målet på 10 % for sammenkoblinger og vil ikke være i stand til at nå målet inden 2020
eller 2025.
I den forbindelse gør de lovgivningsmæssige forslag om ren energi til alle europæere, som
Kommissionen forelagde i november 2016, og som fastlægger en ny ramme for opfyldelsen af EU's
ambitiøse energi- og klimamål for 2030, det tvingende nødvendigt at råde over en passende grad af
sammenkobling med andre lande i Unionen.
For at være i stand til at vedtage denne ambitiøse tilgang, der vil gøre det muligt for EU fortsat at gå
i spidsen for energiomstillingen, skal medlemsstaterne dog gives passende instrumenter, der gør det
muligt at udnytte potentialet i ren energi maksimalt. Og sammenkoblingerne er uden tvivl det
vigtigste redskab for de medlemsstater, der er energienklaver.

2

3

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet "Opfyldelse af elsammenkoblingsmålet på 10
%", Bruxelles, den 25.2.2015, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe101aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
Bemærkning fra generalsekretariatet: jf. Det Europæiske Råds konklusioner fra marts 2014, EUCO 7/1/14
REV 1, punkt 19: "[...] Det Europæiske Råd opfordrer til at intensivere indsatsen især vedrørende: - hurtig
gennemførelse af samtlige foranstaltninger med henblik på at opfylde målet om at opnå sammenkobling af
mindst 10 % af den installerede elproduktionskapacitet for alle medlemsstater. [...]"

10089/1/17 REV 1
BILAG I

cos/BMC/ipj
DGE 2B

3

DA

Det er derfor, at vi er nødt til at arbejde sammen, så de lovgivningsmæssige forslag, der i øjeblikket
er under drøftelse, omfatter effektive foranstaltninger til at øge graden af sammenkobling med andre
EU-lande. Navnlig bør forslagene omfatte et bindende mål på 10 % for elsammenkoblinger og en
effektiv forvaltningsramme, der muliggør opnåelsen af dette mål ved at øge EU's finansiering af
disse projekter.
Samlingen i TTE-Rådet (energi) den 26. juni er et passende tidspunkt for en særskilt drøftelse af
dette emne, der er af afgørende vigtighed. Drøftelsen bør ikke forsinkes yderligere, navnlig i lyset af
status for forslagene og den forventede tidsramme for behandlingen heraf.
Som følge heraf opfordrer Portugal og Spanien til, at dette spørgsmål opføres som et særskilt punkt
på dagsordenen for samlingen i TTE-Rådet den 26. juni, med henblik på at fremme en specifik
debat om status for sammenkoblinger og deres rolle i energiomstillingen. Navnlig opfordrer vi til en
drøftelse af, hvorvidt forslagene til pakken om ren energi bør fremhæve ovennævnte
foranstaltninger (bindende mål på 10 % for sammenkoblinger, særlig EU-finansiering og et stærkt
forvaltningssystem), som vi anser for nødvendige for at øge graden af sammenkoblinger i hele EU
til passende niveauer.
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BILAG II

Fra Det Europæiske Råds konklusioner af 23.-24. oktober 2014 (dok. EUCO 169/14 + COR
5)
"Virkeliggørelse af et fuldt fungerende og forbundet indre energimarked
4.

Det Europæiske Råd noterede sig den afgørende betydning af et fuldt fungerende og
forbundet indre energimarked. Det Europæiske Råd mindede om konklusionerne fra
marts 2014 om fuldførelsen heraf og understregede, at alle anstrengelser skal sættes ind på
hurtigst muligt at nå dette mål. Det vil også fortsat være en prioritet efter 2020 at forebygge
utilstrækkelige sammenkoblinger af medlemsstater med de europæiske gas- og elnet og at
sikre medlemsstaternes synkrone operation inden for de europæiske kontinentale net som
fastsat i den europæiske energisikkerhedsstrategi. I den forbindelse besluttede det følgende:
–

Europa-Kommissionen, der støttes af medlemsstaterne, vil træffe hasteforanstaltninger
med henblik på at sikre opnåelsen af et minimumsmål på 10 % for elsammenkoblinger
hurtigst muligt og senest i 2020 i det mindste for medlemsstater, der endnu ikke har
opnået et minimumsniveau af integration på det indre energimarked, dvs. de baltiske
stater, Portugal og Spanien, og for medlemsstater, som er deres vigtigste adgangspunkt
til det indre energimarked. Kommissionen vil overvåge de fremskridt, der gøres, og
aflægge rapport til Det Europæiske Råd om alle mulige finansieringskilder, herunder
mulighederne for EU-finansiering for at sikre, at målet på 10 % nås. I lyset heraf
opfordrer Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremsætte forslag, bl.a. om
finansiering, inden for rammerne af de relevante instrumenter i FFR, hvis det er
hensigtsmæssigt. Kommissionen mindede om Det Europæiske Råds konklusioner fra
marts og juni, hvori det blev understreget, at det er nødvendigt at sikre, at alle
medlemsstater deltager fuldt ud i det indre energimarked, og vil også regelmæssigt
aflægge rapport til Det Europæiske Råd med henblik på at nå målet på 15 % senest i
2030 som foreslået af Kommissionen. Begge mål vil blive opnået ved gennemførelse af
projekter af fælles interesse.
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–

Medlemsstaterne og Kommissionen vil lette gennemførelsen af projekter af fælles
interesse, herunder dem, der er identificeret i den europæiske energisikkerhedsstrategi,
og som forbinder navnlig de baltiske stater, Spanien og Portugal med resten af det indre
energimarked, og sikre, at de har den højeste prioritet og vil være færdiggjort senest i
2020. Der vil blive lagt særlig vægt på de mere fjerntliggende og/eller mindre
velforbundne dele af det indre marked såsom Malta, Cypern og Grækenland. I den
sammenhæng glæder Det Europæiske Råd sig som et første skridt over
transmissionssystemoperatørernes nylige fælles strategi for etableringen af Den Iberiske
Halvøs sammenkoblinger med det indre elektricitetsmarked, herunder konkrete
projekter for at øge kapaciteten. Det Europæiske Råd opfordrer til gennemførelse af
strategien og tilskynder transmissionssystemoperatørerne og reguleringsmyndighederne
til at medtage de relevante projekter i de kommende 10-årige netudviklingsplaner.

–

Hvor gennemførelsen af disse projekter ikke vil være tilstrækkelig til at nå målet på
10 %, vil der blive identificeret nye projekter, der vil blive medtaget som en prioritet i
den kommende gennemgang af listen over projekter af fælles interesse og gennemført
hurtigt. Der bør stilles EU-medfinansiering til rådighed for disse projekter.
Kommissionen opfordres til at forelægge en meddelelse forud for Det Europæiske Råds
møde i marts 2015 om de bedste måder til effektivt at nå det mål, der er anført ovenfor."

____________________
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