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Høring av Europakommisjonens melding om EUs energiunion

Det vises til departementets høringsbrev med ref .151183 om EUs melding om
Energiunion, der Kommisjonen vil etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU

En langsiktig Europeisk energipolitikk som fremmer industriell vekst er vesentlig for Hydro både
som norsk og europeisk aktør. I tillegg til Hydro's betydelige kraftproduksjon og forbruk i Norge, er
Hydro's forbruk av energi i EU ca 6TWh elektrisitet og 4TWh gass per år.

Vi har i denne omgangen ikke foretatt en fullstendig gjennomgang av energiunionen, og vil derfor
kun påpeke enkelte overordnede forhold.

. Hydro ser det som fornuftig at det utarbeides rammeverk for en bedre gjennomføring av
Europeiske tiltak for å nå ønskede mål innenfor energi, klima og industri.

. Til tross for at dokumentet framhever Europeisk industri's konkurranseevne som et viktig
må|, er meldingen svak mhp konkrete strategier for å fremme industriell vekst.

¡ Kvotehandel systemet er et viktig virkemiddel for å nå målene. Den ikke tilsiktede effekten -
karbonlekkasje for globalt konkurrerende industri, er ikke tilstrekkelig fokusert, noe som kan
hindre industriell utvikling i Norge og i Europa.

. Det er viktig at tilstrekkelig oppmerksomhet rettes mot å redusere politiske og regulatorisk
kostnader til industri eksponert mot global konkurranse.

. Styrket innføring av 3de energipakke, samt redusert offentlig intervensjon i markedene er
ønskelig.

¡ Tiltak lor økl energieffektivitet ansees som positivt, spesielt innen sektorer der markedet
ikke gir tilstrekkelige insentiver (eks. transport og bygninger).

o Potensialer for å styrke forskning, innovasjon og konkurranse-evne er framhevet som en av
hovedpilarene i Energi unionen. Det er viktig at dette følges opp med konkrete strategier og
tiltak.

I videre arbeid med Energi unionen vil Hydro gjerne samarbeide med norske myndigheter, og vivil
også samarbeide med våre Eu ropeiske bra nsjeorgan isasjoner.
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