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Høring - (EU) direktivene2OlS/?OOL (fornybar energi), 2Ol8/2OO2
(energieffektivisering) og forordnin g 2OL8 / 1999 (styringssystem)

Vi viser til invitasjonen til å gi høringskommentarer til Ren energi-pakken med høringsfrist 22 februar
2079.Vi registrerer at Olje-. og energidepartementet Ønsker innspill på de enkelte rettsaktene så vel som
på helheten og sammenhengen mellom de ulike elementene.

Olje og gass-sektoren er Norges viktigste næring med anslagsvis, 1.70 000 direkte og indirekte sysselsatte,
og med en anslått netto kontantstrøm til staten på286 milliarder kroner i2079. Stabile
rammebetingelser for denne næringen og tilgang til nye arealer vil bidra til fortsatt høy sysselsetting,
høyt velferdsnivå og til livskraftige lokalsamfunn over hele landet.

Norsk olje og gass ønsker å delta aktivt i denne typen høringer. Det foreløpige EØS notatet for revidert
energieffektiviseringsdirektiv og EØS notatene for styringssystemforordningen og det reviderte
fornybarhetsdirektivet utdyper i liten grad de rettslige, administrative og økonomiske konsekvensene
ved rettsaktene. Høringsfristen på seks uker gir oss derfor litt for kort tid til å sette oss grundig inn i
sakskomplekset og gi detaljerte og konstruktive kommentarer. Norsk olje og gass foreslår derfor at
høringen følges opp gjennom en god og tett prosess med sentrale aktører for videre konsultasjoner rundt
de mest sentrale elementene og hvordan disse vurderes implementert. Vi tar i den forbindelse til
etterretning at et innspillsmøte er planlagt våren2019.

Forordningene representerer etter Norsk olje og gass'vurdering en høy grad av kompleksitet og det er
etter vår mening svært viktig at implementeringen ivaretar Norges ledende posisjon som produsent og
eksportør av olje og gass med lav CO2-intensitet og at den legger sterk vekt på fremtidig nasjonal
verdiskapning og velferd.

Vedrørende de respektive forordningene

Styringssystem for Energiunionen
Norsk olje og gass er støttende til en avtale med EU om felles oppfyllelse av utslippsmål for 2030. Ingen
land kan takle klima utfordringen verden står ovenfor alene og gode samarbeidsplattformer for
koordinering av virkemiddelbruken er viktig. Norsk olje og gass tar ikke stilling til EØS-relevansen av
styringssystem-forordningen men mener generelt at det er behov for gode koordineringsmekanismer
mellom Norge og de viktigste medlemslandene for norsk energieksport. Uansett hvilken form dette tar vil
man måtte legge til rette for et bredt nasjonalt handlingsrom, en effektiv bruk og gjenbruk av energi-
infrastruktur og klarhet rundt mekanismene for motvirkning av manglende måloppnåelse.

Ei! i.^Nfls!tttENlr!G i N!it t



Norsk olie og gass

isolert sett'

diskusioner.

Med vennlig hilsen

Norsk olje og gass
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Hildegunn T. Blindheim

Direktør Klima og miliø
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Revidert fornybardirektiv jeringen anser det nye europeiske

vi viser tir våre genere-ile kommentarer over og merker oss at regl

io.nvU"tmalet som ikke-EØ S-relevant'

Revidert energieffektiviseringsdirektiv ,- ^-,,nrterqtreker Norges særstilling, historisk sett' når det

Vivisertilvåreg"n.,"il"kommentareroverogunderstrekelN.o,'n"'Særstilling,histor
gjelder tilgang til fornybar energi gjennom u"nilr..åri"n vår' Det bår derfor gis fleksibilitet i

imoremenreringen Jå;ilri;t"rrlii. åi r.."itia,;Tåiit:#ir r'inæ. ro' ikonomisk vekst i industrien'

Foi<uset nasjonart bør etter Norsk olje og gass v-urdering være pa 
"irripprintensitet, 

ikke på energisparing

Vi gjentar til slutt viktigheten.av a.t det inllteres til grundige diskusjoner i pro-sessen rundt de mest

sentrare elementene og hvordan disse vuraerei imflement.., og riiit"r or. t' dirposision for slike

{"

EIl IANDSFORINING I NI'I'


