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HØRING VEDRØRENDE EUs ENERGIUNION – INNSPILL FRA NORSK 
INDUSTRI 
 
Kommisjonens meddelelse om Energiunionen gir struktur og retning hva gjelder 
en lang rekke politikkområder og tiltak av betydning for Europa, herunder Norge 
og norsk industri. Vi vil i det følgende peke på noen forhold som oppleves som 
særlig viktig for fastlandsindustrien. 
 
Gjennomføringen av det indre energimarkedet er sentralt for å sikre industrien 
konkurransedyktige rammebetingelser. Det forutsetter rask og full 
implementering av relevant lovgivning, herunder 3. energimarkedspakke. Vi 
noterer i tillegg Kommisjonens understreking av behovet for å hindre høye 
energipriser.  
 
Energieffektivitet er viet betydelig oppmerksomhet av Kommisjonen. Blant annet 
vil man gjennomgå økodesign- og merkedirektivene i 2015/16. Fra norsk hold 
bør det i den sammenheng arbeides aktivt for å hindre en utforming som 
diskriminerer bruk av elektrisk kraft. Dette må også tas opp i forbindelse med 
revisjon av fornybardirektivet. 
 
Under overskriften de-karbonisering av energimixen varsler Kommisjonen 
gjennomgang og endring av et bredt knippe lovverk. Av særlig stor betydning for 
norsk energiintensiv industri er revisjonen av kvotehandelsdirektivet. Vårt 
utgangspunkt er at industrien behøver en likeverdig konkurranseflate globalt, 
noe som vil kunne legges til rette for gjennom en internasjonal klimaavtale. I 
fravær av en avtale som gir likeverdige forpliktelser for de sentrale økonomiene 
og handelspartnerne, løper industrien en betydelig risiko for å oppleve karbon- 
og investeringslekkasje, med de skadevirkninger det har for så vel klima, som 
økonomi og arbeidsplasser. Industrien trenger derfor kompensasjonsmekanismer 
for så vel direkte som indirekte kvotekostnader. Kompensasjon for indirekte 
karbonkostnader bør etableres på felles-europeisk plan gjennom å lovfeste det 
innen rammen av ETS-direktivet. Arbeidet med å utforme relevante mekanismer 
av dette slag er i skrivende stund i full gang i Kommisjonen. Norsk myndigheter 
må følge dette nøye og i sin kommunikasjon med EU understreke viktigheten av 
tiltak som hindrer karbonlekkasje.  
 
Gjennom Energiunionen kombinert med to andre av Juncker-Kommisjonens 
prioriteringer, nemlig "konkurranseevne, investeringer og arbeidsplasser" og 
"indre marked med styrket industribase", legger EU opp til etablering av en 
helhetlig politikk for klima, energi og konkurransekraft. Også for Norge er en slik 
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helhetlig tilnærming av stor betydning, noen som bør understrekes i videre 
kontakt med EUs medlemsland og institusjoner.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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