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Landbrug & Fødevarers høringssvar: Kommissionens forslag til revision af Energieffektiviseringsdirektivet (EED)
Landbrug & Fødevarer sender hermed vores bemærkninger til Europa-Kommissionens lovforslag
vedrørende revision af Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Vi står til rådighed for yderligere uddybning af disse umiddelbare bemærkninger til lovforslaget, og vil gerne forbeholde os retten til at
vende tilbage med yderligere bemærkninger.
Generelle bemærkninger
Energieffektivitet er et vigtigt og omkostningseffektivt værktøj til indfrielsen af EU's klimamål. Det
danske fødevareerhverv har længe haft fokus på at optimere og effektivisere energiforbruget, og vi
ser derfor også positivt på en mere ambitiøs EU-målsætning for energibesparelser. Landbrug & Fødevarer støtter i den henseende op om, at energieffektivitet først-princippet sættes i centrum for opfyldelsen af EU’s klimamål, og at det implementeres på tværs af sektorer, for forbrugere såvel som
leverandører af energi.
Energisyn
Landbrug & Fødevarer anser energisyn og implementering af energiledelsessystemer som et nyttigt
værktøj i virksomheder med et stort energiforbrug. Det er derfor i udgangspunktet positivt, at der nu
kigges på virksomhedernes energiforbrug som grundlag for krav om energisyn. For Landbrug & Fødevarer er det dog nødvendigt med et fortsat øje for virksomhedernes kapacitet, da energisyn i sidste ende skal bidrage positivt til at understøtte effektiviseringer hos omfattede virksomheder og ikke
ende som en byrde med lav effektivitet.
Landbrug & Fødevarer finder desuden at forslaget om at indføre krav om energiledelsessystemer
kan være uhensigtsmæssig. Implementeringen af energiledelsessystemer kan jf. ovenstående
være et effektivt redskab til bl.a. at reducere virksomhedens energiforbrug. Det bør dog i sidste
ende være virksomhederne selv, der vurderer hvilke værktøjer, der er mest anvendelige for at forbedre deres energipræstation.
Landbrug & Fødevarer ser frem til en fremadrettet dialog om EU-Kommissionens forslag, som processen skrider frem.
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