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Et stort puslespill for EU, men ikke for Norge?

Konkurransekraft Forbrukermakt

Forsyningssikkerhet Kostnadseffektive 

klimagassreduksjoner

Velfungerende marked



Vinterpakken: mål eller virkemidler?



8 juridiske virkemidler – som en del av noe større

1. Energimarkedsdesign

2. Fornybar energi

3. Energieffektivisering

4. Styringsdialog 

(governance)

(+ ETS, ESR, EEAG og ETD) 



ETS-reformen 2014-2017 og CO2-prisen 



Beslutningsprosess vinterpakken

• «Triloger» pågår

• «Firefeltstabeller» 

oppdateres

• Østerrike som 

formannskapsland

• Mars 2019 er siste frist for 

vedtak pga. valg i mai 2019



2. Fornybardirektivet

1. Europeisk fornybarmål 32%?

2. Markedsbasert støtte til vind og sol til 2030?

3. Åpning av støttesystemer på tvers av grenser?

4. PPA – fjerne hindere og «legge til rette»?

5. Opprinnelsesgarantier «obligatoriske» og utstedt for all 
fornybarproduksjon?

Canete



Eksempel på tekst om åpning av støtte

Article 5

• Member States may organize one or 
several pilot schemes where support 
is open to generators located in other 
Member States in order to acquire 
further implementation experience.

•
Member States may request the 
Commission to exempt them fully or 
partially from the provisions laid 
down in this Article, including the 
decision to not allow installations 
located in their territory to participate 
in support schemes organised in 
other Member States on one or more 
of the, following reasons:

• (…)



Eksempel tekst opprinnelsesgarantier

“Where an electricity supplier is

required to prove the share or quantity

of energy from renewable sources in

its energy mix for the purposes of

Article 3 of Directive 2009/72/EC, it [

] shall do so by using guarantees of

origin except for the share of its

energy mix corresponding to non-

tracked commercial offers, if any,

for which the supplier may use the

residual mix.” 



3. Governance-forordning

1. Samordning av klimakvotehandelssystemet ETS og annen 

virkemiddelbruk?

2. Fleksible bidrag til det europeiske fornybarmålet?

3. Regional vurdering av forsyningssikkerhet?



Eksempel på tekst overlap ETS

• Art. 8 [Analytical basis for INECPs] AM 105 (p. 107) has been 
dropped but the Presidency proposes to adopt AM 264 (p. 
252) to Annex I: Template of INECPS “Assessment of 
interactions between existing and planned national policies and 
measures, and Union climate and energy policy measures.”

•

• Art. 25 [Assessment of progress] AM 168 (p. 161) 
has been edited and proposed for adoption with the 
following text: (cb) the overall impact of the policies and 
measures included in the integrated national plans on the 
operation of the EU ETS and on the supply-demand 
balance of allowances in the European carbon market; 
[EP is asked to agree with the proposed wording]



4. Elmarkedsdirektivet og 

grensehandelsforordningen 

1. Kapasitetsmarkeder og kull

2. Rettigheter og plikter for sol, vind, prosumere og 

energiforeninger

3. Myndighet kapasitetstildeling på 

mellomlandsforbindelser og prisområder

4. Inntektsfordeling fra mellomlandsforbindelser



5. Avslutning i EØS-perspektiv

• Må Norge sette et nasjonalt fornybarmål for 2030 for å 

bidra til EUs (32%) mål?

• Trenger Norge i så fall nye virkemidler for å nå målet? 

Og i så fall hvilke?

• Skal Norge delta i regional og europeisk dialog om klima 

og energi-planer for 2030? Hvordan?

• Hvilket handlingsrom har Norge for å «forbedre 

opprinnelsesgarantiordningen»?



6. Oppsummering – hvor går EU?

• Velfungerende markeder

• Velfungerende RES

• Styringsmekanisme 

med interaksjon for

karbonprising (ETS) 



Better climate 

Security of supply

Green growth


