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Uppdrag att utreda effektivisering av vissa miljökonsekvensbedömningar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utreda och

föreslå lämpliga åtgärder för att förfarandena för

miljökonsekvensbedömningar gällande projekt av gemensamt intresse

ska bli effektivare samt för att de förfaranden för
miljökonsekvensbedömningar snm krävs enligt unionsrätten ska
tillämpas konsekvent. Uppdraget innefattar såväl lagstiftningsåtgärder
som andra åtgärder. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i EU-
kommissionens icke-bindande riktlinjer, se nedan under rubriken Skälen
för regeringens beslut.

Energimarknadsinspektionen ska analysera samtliga rekommendationer i
riktlinjerna och redovisa sitt ställningstagande till dessa.
Energimarknadsinspektionen ska även ta ställning till om det kan finnas
skäl att vidta andra åtgärder än de som kommissionen framhållit i
riktlinjerna. Om Energimarknadsinspektionen bedömer att det är
nödvändigt att ändra eller komplettera nationella föreskrifter, ska
författningsförslag lämnas. Till eventuella författningsförslag ska en
fullständig konsekvensbeskrivning bifogas.

Uppdraget i den del som gäller förslag till åtgärder utan
lagstiftningskaraktär ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) iform av en rapport senast den 31 januari 2014.

En slutrapport, inkluderande den del som gäller förslag till

lagstiftningsåtgärder, ska redovisas till Regeringskansliet

(Näringsdepartementet) senast den 30 april 2014.

Naturvårdsverket ska hjälpa Energimarknadsinspektionen vid

genomförandet av uppdraget. Energimarknadsinspektionen ska för
uppdragets genomförande även inhämta synpunkter från Boverket.

Postadress Telefonväxel E-post: n.registrator~regeringskansliet.se

103 33 Stockhalm OS-405 10 00

Bes6ksadress Telefax

Mäster Samvetsgatan 70 08-411 36 16



Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och
Energimarknadsinspektionen redovisas vid annan tidpunkt än vad som
här angivits.

Skälen för regeringens beslut

I artikel ? i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013
av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska
energiinfrastrukturer finns bl.a. bestämmelser om effektivare
miljökonsekvensbedömningar. EU-kommissionen har den 24 juli 2013
utfärdat icke-bindande riktlinjer för att stödja medlemsstaterna ideras
arbete med att fastställa lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att
förfarandena för miljökonsekvensbedömningar ska bli effektivare samt
för att de förfaranden för miljökonsekvensbedömningar snm krävs enligt
unionsrätten ska tillämpas konsekvent. Medlemsstaterna ska, med
vederbörlig hänsyn till dessa riktlinjer, bedöma vilka åtgärder som kan
vidtas för att förfarandena för miljökonsekvensbedömningar ska bli
effektivare och tillämpas konsekvent, och underrätta kommissionen om
resultatet.

Medlemsstaterna ska senast nio månader efter det att kommissionen
utfärdat riktlinjer vidta de åtgärder utan lagstiftningskaraktär som de har
identifierat. Medlemsstaterna ska anta identifierade lagstiftningsåtgärder
senast 24 månader efter utfärdandet.

Vissa infrastrukturprojekt för transmission av energi med
gränsöverskridande påverkan omfattas av den aktuella EU-förordningen.
För Sveriges del gäller detta huvudsakligen projekt inom sektorerna el
och gas. Energimarknadsinspektionen handlägger ärenden om
koncession för transmissionsledningar för el och gas. Naturvårdsverket
har det generella huvudansvaret för processerna kring
miljökonsekvensbedömningar iSverige. Mot denna bakgrund anser
regeringen att Energimarknadsinspektionen isamarbete med
Naturvårdsverket bör utreda möjligheten att effektivisera
miljökonsekvensbedömningar ienlighet med EU-förordningens
bestämmelser.
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