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Gode takter i EU-Kommissionens ”Vinterpakke”,
men det gør ikke EU til verdensmester
EU-kommissionen fremlagde i dag sin mest omfattende lovpakke på
energiområdet nogensinde. Vinterpakken, som den kaldes, omfatter
blandt andet en forordning til regulering af elmarkedet, samt direktiver
for vedvarende energi, energieffektivitet og bygninger.
”EU-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker har som erklæret
målsætning, at EUs energiunion skal være nummer et i verden på
vedvarende energi. I det lys er Vinterpakken en skuffelse.
Kommissionen vurderer selv, at EU vil nå 24 procent i 2030 uden at vi
foretager os noget lovgivningsmæssigt. Man bliver ikke verdensmester
med et udspil, der blot øger andelen af vedvarende energi med
yderligere 3 procentpoint til 27 procent over 10 år,” siger direktør for
Danmarks Vindmølleforening Christian Kjær.
EU-Kommissionen foreslår et bindende mål, således at andelen af
vedvarende energi i EU skal stige til minimum 27 % i 2030. EuropaParlamentet, har længe støttet at andelen sættes til 30 %. Til forskel
fra det gældende EU-direktiv om vedvarende energi vil der ikke blive
fastsat bindende nationale målsætninger. I stedet foreslås en struktur
med nationale energi- og klimaplaner (Integrated National Climate and
Energy Plans) og rapportering.
”Der er bestemt gode elementer i EUs Vinterpakke, ikke mindst i
relation til at få skabt regelgrundlaget for et mere effektivt indre
marked baseret på fair konkurrence. Danske vindmøller producerer
noget af den mest konkurrencedygtige energi i Europa. Derfor er det
vigtigt, at vi kan afsætte energien til hele Europa. Det er der fornyet
håb om, at vi kan komme til med Kommissionens udspil i dag”, siger
Christian Kjær.
Som ventet foreslår EU-Kommissionen at gøre det obligatorisk for
medlemslandene at åbne deres støttesystemer for vedvarende energi
fra andre EU-medlemslande (artikel 5). Et af den forrige danske
regerings argumenter for tidligere på måneden at flytte PSO’en fra
elregningen over på Finansloven, i stedet for at korrigere den
eksisterende PSO, var netop, at man ikke ønskede at åbne sit
støttesystem for udenlandske producenter af vedvarende energi.
”Hvis Kommissionens forslag vedtages som fremsat, vil Danmark blive
tvunget til fra 2021 at give adgang for udenlandske producenter for
10 % af investeringerne. Fra 2015 vil kravet stige til 15 % af
kapaciteten. Det er godt nyt for danske vindmølleejere, fordi det
omvendt betyder, at danske projekter får adgang til de udenlandske
rammevilkår. Med tiden vil det føre til, at kludetæppet af forskellige
rammevilkår og ordninger bliver ensrettet”, slutter Christian Kjær.

Baggrund
Den gældende EU lovgivning sætter et overordnet EU-mål om 20 %
vedvarende energi i 2020 samt differentierede nationale målsætninger
for alle medlemslande.
Danmarks bindende nationale EU-målsætning er 30 % VE i 2020. Ifølge
Energi-, Forsynings, og Klimaministeriet har Danmark i dag
29 % VE i vores energiforbrug. Trekløverregeringen har som
målsætning at øge den danske andel af VE til 50 % i 2030.
EU-Kommissionens Vinterpakke indeholder kun lovforslag. Det er Rådet
(medlemslandenes regeringer) og Europa-Parlamentet, som tilsammen
udgør EU’s lovgivende magt, der skal vedtage lovgivningen.
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Danmarks Vindmølleforening arbejder for oplysning om vindenergiens muligheder som en ren,
miljøvenlig energikilde og varetager mølleejeres fælles interesser.
Medlemmerne af Danmarks Vindmølleforening producerer tilsammen 35 % af Danmarks
samlede elforbrug. Fire ud af fem mølleejere er medlem af foreningen, der repræsenterer over
3.800 møller svarende til ca. 3.800 MW installeret effekt, inklusive al dansk
havmøllekapacitet. I alt dækker vindkraft 42 % af Danmarks elforbrug (2015).
Møllelavenes medlemskab betyder, at foreningen repræsenterer over 30.000 vindmølleejere
og andre vindkraftinteresserede.

