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Khashayar Farmanbar 

Dokument:   

KOM (2022) 473 

Förslagets innehåll:  

Vid det extrainsatta energirådsmötet väntas rådet nå en politisk 
överenskommelse om kommissionens förslag till rådsförordning om en 
krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.  
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Kommissionen föreslår bland annat åtgärder för minskad elförbrukning 
genom ett icke-bindande mål för medlemsstaterna om 10 procents 
minskning av energiförbrukningen, och en bindande minskning på 5 procent 
av effekten under effekttoppar, vilket anges vara de 10 procent av timmarna 
under en månad som motsvarar de högsta priserna.  

Förslaget innehåller även ett tillfälligt intäktstak på 180 euro/MWh för 
vissa kraftslag vars intäkter har varit exceptionella med anledning av 
gaspriserna. De kraftslag som föreslås omfattas är bl.a. el producerad från 
vindenergi, biomassabränsle, solenergi och kärnkraft. Vattenkraft med 
vattenmagasin omfattas inte. Intäkter över detta pris ska användas till att 
finansiera åtgärder som stödjer slutkunder på ett sätt som minskar effekten 
av höga elpriser.  

Kommissionens föreslår även ett så kallat solidaritetsbidrag från olja-, gas-, 
kol- och raffinaderisektorerna i de fall dessa har dragit nytta av extrema 
prisökningar. Intäkter från solidaritetsbidraget ska användas av 
medlemsstaterna för att ge stöd åt slutkunder eller vissa andra åtgärder. 

Åtgärderna om förbrukningsminskning och intäktstak föreslås gälla från den 
1 december 2022 till den 31 mars 2023. Medlemsländerna ska kunna välja att 
tillämpa åtgärderna före den 1 december. Förordningen ska tillämpas i ett år 
fr.o.m. ikraftträdandedatum.   

Förslag till svensk ståndpunkt:  

Regeringen anser att gasprisets påverkan på elpriset behöver minska och 
välkomnar förslaget till rådsförordning som en snabb och EU-gemensam 
insats för att hantera de höga energipriserna. Det är viktigt att värna EU:s 
enighet om åtgärder för att göra EU oberoende av rysk energi.   

Regeringen anser att förslaget om koordinerad minskad elförbrukning är 
prioriterat för att minska gasprisets påverkan på elpriset. Det är viktigt att 
ambitionsnivån i den delen av förslaget förblir hög samtidigt som hänsyn 
kan tas till exempelvis temperaturvariationer. Regeringen ser därför fördelar 
med om kraven är bindande på medlemsstatsnivå och eftersom det också 
finns risk att det annars kan påverka konkurrenskraften på inre marknaden.  

Regeringen anser att det är viktigt att förslaget om intäktstak utformas så att 
försörjningstryggheten bibehålls eller stärks och inte riskerar att minska 
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svensk elproduktion eller hindra att den kan öka på kort sikt. Det är också 
viktigt att värna att regelverket inte innebär att incitamenten minskar för att 
investera i fossilfri elproduktion och att den gröna omställningen värnas. 
Förslaget bör även ta hänsyn till de prissäkringsavtal som finns på 
marknaden.  

Regeringen anser att rådsförordningen bör inkludera bestämmelser om 
användning av flaskhalsintäkter för att finansiera nödåtgärder för 
slutanvändare.  

Regeringen har inget att erinra mot syftet med förslaget om 
solidaritetsbidrag. Det kan dock ifrågasättas om artikel 122 är rätt rättslig 
grund för solidaritetsbidraget och intäktssidan i det tillfälliga intäktstaket. 
Dessa delar av förslaget behöver lagregleras i Sverige och får inte vara 
retroaktiva om de ska tillämpas i Sverige. Det beror på att förslaget i dessa 
delar enligt svensk grundlag formellt bör anses vara en skatt. Regeringen 
anser att förordningen ska ha en utformning som inte skapar problem i 
förhållande till svensk grundlag. 

Regeringen anser att förslagen behöver vara kostnadseffektiva och undvika 
onödiga administrativa bördor.  

Datum för tidigare behandling i riksdagen:  
- 

Fortsatt behandling av ärendet:  
- 

Faktapromemoria:  

Fakta-PM har ej upprättats. 
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