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EU påvirkning fornybar
• DIREKTE: EU regler for fornybar energi
•
•

Fornybarenergidirektiv 2001, 2009
Retningslinjer for Statsstøtte 2001, 2008, 2014

• INDIREKTE: EU-diskusjoner
•
•

Ideer fremmet i EU-prosesser: Sertifikater
Ideer som som spres i EU: Innmatingstariffer

• MARKEDSEFFEKTER:
•
•
•

Nordiske energipriser
Etterspørsel av norsk kraft og gass
Norske selskaper i Europa

Kommisjonsforslag ventes
• Governance of the Energy Union
• Energy Efficiency Directive Energy
Performance of Buildings Directive
• Renewable Energy Directive
• Electricity Market Regulation
• Risk Preparedness Regulation
• Outcome Sector Inquiry into National Capacity
Mechanisms
• ACER Regulation
• Energy Prices?

?

Viktige endringer allerede
Statsstø&eretningslinjer

2008

2014

Elementer endret
Stø$esystemer som
deﬁneres som statsstø$e

Uklart hvilke som faller
innenfor

Så godt som alt faller
innenfor

Statsstø$edesign som
Investeringsstø$e,
Investeringsstø$e,
aksepteres for all fornybar innma=ngstariﬀer, grønne Grønne ser=ﬁkater,
ser=ﬁkater
Premium innma*ng
kombinert med auksjon
Unntaksregler

_

Når få prosjekter, ikke
velfungerende markeder,
installasjoner under 1MW

Balansekrav fornybar

_

Ja

Mulige endringer fornybardir.
2009

2018 (?)

Bindende overordnede
mål

Ja, for EU/EEA
medlemmer og EU

Bindende for EU.
Medlemmer kan
pålegges å lage detaljerte
mål selv.

Transportmål

Ja, minimumsmål

Nei og økt trykk på
bærekraOkriterier

Fleksibilitetsmekanismer

Ja, tre typer.

Videreføres

Krav =l
stø$esystemdesign

Nei

Mulige nye krav i konﬂikt
med statsstø$eregler +
åpning mot andre land

Balansekrav/ne$prioritet Prioritet =lgang =l ne$et

Ingen prioritetskrav?

Nasjonale
handlingsplaner

Ja

Fly$es =l ’governance’
mekanismer

Opprinnelsesgaran=er

Ja

Endres??

EUendring i konflikt og maktdeling
- HUSK at Kommisjonens forslag er bare
begynnelsen!
-

-

Rådet og parlamentet avgjør

Mindre tydelige ideologiske konflikter
Svakere fornybarlobby, sterkere kraftbransje?
Endrede maktforhold i Kommisjonen
Endrede maktforhold mellom land
Og HUSK: Viktige spørsmål er allerede løftet
ut av fornybardirektivet

Aktørene spisser sverdene
Arias Cañete
Whichever way we look at it, the energy system of
tomorrow will have to look completely different to what it
does now. That's the natural conclusion to draw when
you consider that, in 2030, half of electricity generation
will come from renewables. Or if you think that by 2050
our electricity will have to be completely carbon-free.
(…) we need a more stable investment and regulatory
framework. That is what we want to do with the revised
Directive for example by clarifying some of the principles
that support schemes have to comply with.
(http://stollmeyer.eu 15.11.16)

Aktørene spisser sverdene
Claude Turmes (GREEN MEP)
But under the influence of energy oligopolies gathered in
the Magritte Group and of its own in-house ETS-only
gang, the Commission is now proposing a totally empty
directive organising a lost decade for renewables. Have
you ever seen a world leader with a shrinking home
market?

(http://stollmeyer.eu 15.11.16)
This energy package is a gift to Poland. Pro-renewables
governments like Germany are losing out, it makes no
sense.
(EurActive 16.11.169)

Konsekvenser for Norge?
- Norge har alltid stått på siden av Europeisk
fornybar energidebatt – enda mer nå enn før
• DIREKTE: Nye EUfornybar-regler
•

Antagelig begrenset betydning for norske
reguleringer – men mye ’oversettingsjobbing’

• INDIREKTE: EU-diskusjoner
•

Tja, det kommer an på dere i salen!

• EU MARKEDSEFFEKTER:
•
•

Nabolands EU-tilpasninger
Europeiske markedstilpasninger

