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Høring om "Clean  energy for all Europeans" -  revision av  direktivene  for

fornybar  energi  og energieffektivisering, samt styringssystem

forordningen

NHO viser til Olje- og energidepartementets  (OED) brev 14. januar  2019  vedrørende høring om

implementering av  (EU) direktivene  2018/2001 (fomybar  energi),  2018/2002

(energieffektivisering) og forordning 2018/1999  (styringssystem). Nedenfor følger våre

hovedsynspunkter.

Generelt

For Norge og norsk næringsliv er EUs initiativer på energi- og klimaområdet av stor betydning. Vi

er en stor energileverandør, og Europa er vårt viktigste marked. Det er videre avgjørende at norske

bedrifter opererer innenfor de samme regulatoriske rammene som våre europeiske konkurrenter.

EØS-avtalen sikrer dette. Og klimautfordn'ngene løses best gjennom samarbeid på

tvers av landegrenser. Vi er derfor tilfreds med at vi fullt ut skal delta i EUs  klimadugnad,  både i

kvotepliktig og ikke-kvotepliktige sektorer.

EU har høye ambisjoner for sin energi- og klimapolitikk, som nå er under en større revisjon. Det er

avgjørende at norske myndigheter er tett på disse prosessene. Nå som direktivene foreligger, er det

viktig at vi raskt tilpasser og implementerer regelverksendringene som inneholder sentrale EØS-

relevante bestemmelser og krav til planer og oppfølging, herunder konsultasjoner med

næringslivet. Videre bør vi delta i alle råd og komiteer der vi har møterett. Det kan gi oss

innflytelse, selv uten formell stemmerett.

NHO mener det er behov for en ambisiøs klimapolitikk. Vi har sammen med våre nordiske

søsterorganisasjoner støttet ambisjonen fra Europakommisj onen om netto null utslipp i  2050.  Det

krever utstrakt samarbeid mellom offentlige myndigheter  — både europeisk og nasjonalt, for å

lykkes. Utvikling av markedsbaserte løsninger på tvers av landegrensene er en viktig forutsetning.

Samtidig må klimareduksjonsmålene være styringsmålet, sammen med økt verdiskaping og

jobbskaping.

Styringssystemet

Revideringen av direktivene og forordningen kan ikke ses isolert, men som en del av hele EUs

energi- og klimarammeverk med visjon om netto—null utslipp i  2050.  NHO har lenge vært opptatt

av at det bare skulle være ett mål i klimapolitikken, nemlig et utslippsmål for  C02.  Når EU nå

likevel har vedtatt å gå videre med tre delmål, er det avgjørende at ikke energieffektiviserings- eller

fornybar-mål eller fornybarstøtte undergraver  C02  prissignalet fra  ETS.  Vi er tilfreds med at

målene er på europeisk, og ikke på nasjonalt nivå.

Vi støtter intensjonene om å bedre markedsdesignet for mer velfungerende markeder.

Styringsmekanismens økt vektlegging på regionalt perspektiv er bra, men fremstår som for

byråkratisk. Norge må delta aktivt i regionalt samarbeid for integrerte energi- og klimaavtaler der

Norden har særlige forutsetninger for å gå foran. En bør også jobbe for å realisere de mest
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kostnadseffektive tiltakene ved å sikre godt samspill mellom de ulike elementene i Energi Unionen
og redusere omfanget av motstridende målsetninger.

Enr,-rgiel'foktivisering -

Fleksibilitet innenfor EUs energi- og klimarammeverk er nødvendig for Norge. Vi ligger allerede et
godt stykke foran resten av EU og er på mange måter i en særstilling. Effektivisering, endringer i
prosess og konvertering fra fossil energibruk er eneste tiltak som medfører utslippskutt.
Energieffektivisering som også gir utslippskutt, som utfasing av fossil energi til oppvarming og i
transport, bør vektlegges. For norsk industri, som allerede har kommet langt i å klimaomstille og
effektivisere, vil for tøffe krav til energisparing vanskeliggjøre en ønsket satsing på ny
kraftkrevende industri.

Et tak på energibruk er lite kostnadseffektivt og etter vår vurdering uforenlig med visj onen om
null—utslipp i 2050. Det er viktig at energieffektiviseringsmålene ikke stenger for mulighetene til å
utvikle nødvendige løsninger som karbonfangst- og lagring og produksjon av hydrogen. Videre har
NHO og norske myndigheter lenge jobbet i EU mot bruken av politisk satte primærenergifaktorer
for elektrisitet som gjør at ulike virkemidler trekker i feil retning. Norge bør selv velge å sette
faktoren til 1, men samtidig fortsatt jobbe for  å  fjerne bruken i EU.

Fornybar energi

Vi registrerer at det fortsatt legges opp til å støtte modne fornybare teknologier. Fornybar
energiproduksjon kan nå utvikles på konkurransedyktige betingelser uten subsidier. Da unngår vi
også at ETS undergraves.

Norge har allerede en svært høy fornybarandel og er godt posisjonert til ytterligere elektrifisering.
Vi advarer likevel mot at det utvikles nasjonale fornybarmål i arbeidet med å bidra til at EU når sitt
overordnede fornybarmål. Det viktigste fremover blir å ta den fornybare kranen i bruk  — både
gjennom et effektivt kvotesystem og gode virkemidler for bl.a. å stimulere fremveksten av grønne
transportløsninger.

NHO ser frem til innspillsmøtet som er varslet og videre dialog med norske myndigheter om
hvordan vi best kan møte norske forpliktelser med verdiskaping på norsk kompetanse, teknologi og
naturressurser i energi— og klimasamarbeidet med EU.

Vennlig hilsen

Næringslivets Hovedorganisasjon
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