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Et tema som stadig dukker opp i 
debatten omkring Norge og EU er 
i hvilken grad Norge allerede er 
forpliktet av EUs regelverk. Den 
mest omfattende avtalen Norge 
har med EU er EØS, som knytter 
Norge til EUs indre marked for 
handel. Det aller meste av alt 
det EU befatter seg med ligger 
imidlertid utenfor EØS-avtalen. 

FaKtaarK 5/2010
Kortfattet informasjon om viktige EU-saker

Forskjellene på EU-
medlemskap og EØS-avtalen
EØS-avtalen omfatter under 10 prosent av EU-lovene.
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EU-kommisjonens forslag til klimapakke, som ble lagt frem 
23. januar, har møtt blandede reaksjoner. Mest kritikk har 
Kommisjonen fått fra miljøbevegelsen for at EU ikke skjerper 
målet om samlede utslippskutt.

EU-kommisjonen, ved kommisjonspresident José Manuel Barroso, la 23. 
januar frem en forslagspakke til hvordan EU kan nå målene om å kutte 
klimautslipp som unionen vedtok i fjor. Pakken består av ulike direktiver, 
meddelelser og retningslinjer. Det er på høy tid at EU nå kommer frem 
med tiltak for å avhjelpe svakhetene i kvotehandelssystemet og dessuten 
presse på for mer fornybar energiproduksjon. 
 Imidlertid er det skuffende at EU ikke skjerper målet om samlede 
utslippskutt. Målsetningen om å kutte CO2-utslippene med 20 prosent 
innen 2020 er akterutseilt både internasjonalt og av Norge (inntil en 
tredjedel av reduksjonen kan tas utenlands). Klimaforliket på Stortinget 
innebærer at Norge skal være karbonnøytralt innen 2030, og to tredjedeler 
av CO2-kuttene skal gjøres i Norge. På FNs klimatoppmøte på Bali i 
desember ble det enighet om at industrilandene må kutte mellom 25-
40 prosent innen 2020 for å begrense klimaendringene. Derfor har både 
leder for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, og miljøorganisasjoner som 
Naturvernforbundet, WWF og Greenpeace kritisert EUs klimapakke for å 
ha for lave ambisjoner. 

Kvotehandel
EUs kvotehandelssystem dekker ca. 45 prosent av EUs CO2-utslipp. Norge 
har også gjennom EØS knyttet seg til handelen med CO2-kvoter. EU-
kommisjonen varsler at antallet kvoter som deles ut i 2020 skal være 21 
prosent lavere enn utslippene i 2005. Kommisjonen foreslår imidlertid at 
de fleste CO2-kvotene fortsatt i mange år skal deles ut gratis til industrien, 
stikk i strid med prinsippet om at forurenseren skal betale. Først i 2013 må 
kraftprodusentene betale for kvotene og for konkurranseutsatte næringer 
blir det etter 2013 en gradvis innfasing av auksjoner frem mot 2020. 

CO2-håndtering
EU-kommisjonen anerkjenner CO2-fangst/lagring som et klimatiltak, og 
man ønsker å ha et titalls demonstrasjonsanlegg på plass innen 2015. Denne 
delen av klimapakken omtaler også ulike finansieringsmodeller for slike 
anlegg og det åpnes i prinsippet for statlig finansiering. Men klimapakken 
gir ikke noe klart svar på om den statlige støtten til pilotprosjektene på 
Mongstad og Kårstø vil være lovlig ut fra konkurranseregleverket i EU/
EØS. 

Fornybar energi
Den mest ambisiøse delen av klimapakken er at andelen fornybar energi 
i EU skal øke til 20 prosent innen 2020, sammenlignet med 1990-nivået. 
I dag er andelen 8,5 prosent. Basisår for beregningen av byrdefordelingen 
mellom EU-landene er 2005, og det har kommet protester på modellen 
fra land som allerede da hadde oppnådd en høy andel fornybar energi – 
som for eksempel Sverige. Derfor må også Sverige bidra med sin andel 
av den totale økningen i EU mellom 2005-2020. Det er grunn til å tro at 
EU vil stille lignende krav overfor Norge i EØS, selv om det aller meste av 
norsk energiproduksjon er fornybar vannkraft. Et slikt krav kan bety økt 
utbygging av vindkraft. 
 En mer omstridt side ved klimapakkens satsing på fornybar energi er 
målsetningen om minst 10 prosent biodrivstoff i transportsektoren innen 
2020. Flere miljøorganisasjoner er bekymret for at økt etterspørsel etter 
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EØS-andelen: Ny lovgivning vedtatt i EU (hele kaken) og EØS (kakestykket) i tiårsperioden 2000-2009. 

(Kilder: EUR Lex og EFTAs årsrapporter.) 

EU er både et indre marked og en politisk og økonomisk union. EØS knytter Norge til 
det indre markedet, mens vi beholder uavhengigheten fra det meste av unionen. 
 Europabevegelsen påstår at Norge er «90 prosent EU-medlem»1. De hevder også 
at Norge «... er mer integrert i EU enn medlemslandet Storbritannia.»2 Det stemmer 
ikke med fakta.

Hva EØS omfatter
EØS-avtalen omfatter:

Frihandel med varer (egne unntak for jordbruks- og fiskeriprodukter) og fri be-•	
vegelighet for kapital, tjenester og personer.
Felles konkurranseregler (konkurranseregulerende samarbeid, statsstøtte og •	
offentlige monopoler) og harmonisering av selskapsretten.
Nært samarbeid om transportpolitikken.•	
Felles veterinært regelverk (men fortsatt toll på handel med landbruksvarer).•	
Samarbeid om miljøvern, utdanning, forskning, forbrukerspørsmål og sosiale •	
spørsmål.
Konsultasjonsordninger der EØS-landene blir rådspurt om fremtidig EU-regelverk •	
som kan gjelde for EØS.
En felles beslutningsprosess der nye EØS-regler vedtas ved enstemmighet mellom •	
EFTA-landene og EU.
Egne institusjoner (overvåkingsorgan og domstol) for EØS-regelverket.•	
En låne- og tilskuddsordning for støtte til økonomisk utjevning i EU (EØS-•	
midlene). 
Norge betaler omlag 4,7 milliarder kroner i året for EØS-medlemskapet (dette •	
inkluderer EØS-midlene, forskningsprogrammer og institusjonene).
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Hva EØS ikke omfatter
EØS-avtalen er vesentlig mer avgrenset enn et EU-medlemskap. EØS-avtalen omfat-
ter bl.a. ikke:

EUs tollunion og handelspolitikk overfor tredjeland.  I de viktige WTO-•	
forhandlingene er det for eksempel EU-kommisjonen som snakker på vegne av 
medlemslandene.
Den felles landbrukspolitikken. Det betyr at vi kan legge opp en landbrukspolitikk •	
i mer økologisk retning, hvis det er politisk flertall for det.
EUs fiskeriforvaltning. Vi kan opprettholde en bedre balanse mellom kyst- og •	
havfiske, og dermed sikre høyere sysselsetting i fiskerinæringen.
Pengeunionen (ØMU), med felles valuta (euro) og sentralbank.•	
Samordning av skatte- og avgiftspolitikken. Vi har større frihet til å føre en •	
skatte- og avgiftspolitikk som kan sikre velferdsordningene våre.
Den utenriks- og sikkerhetspolitiske samordningen. EU skal snakke med én •	
stemme i internasjonale fora. 

EU og EØS år for år
EU vedtar hvert år mer enn ti ganger så mange lover som det Norge innfører gjennom 
EØS. I tiårsperioden 2000-2009 (01.01.2000 - 31.12.2009 ) ble totalt 3 119 retts-
akter tatt inn i EØS-avtalen. EU vedtok samtidig 34 733 direktiver, forordninger 
og andre lovreguleringer. Bare 8,9 prosent av de nye EU-lovene ble altså tatt inn i 
EØS-avtalen. 
 Tallene fremkommer av en gjennomgang av EFTA-sekretariatets årsrapporter3 
for perioden og søk i EUs lovdatabase EUR Lex4. Gjør man et samlet søk på alle 
EUs lovvedtak, endringer, publiseringer, avtaler med andre land og avtaler mellom 
medlemslandene er det hele 47 940 rettsakter som er registrert i den offisielle EU-
databasen i tiårsperioden. Denne sammenligningen sier ingenting om omfanget av 
de enkelte rettsaktene, men viser tydelig at EØS-avtalen er atskillig mer avgrenset 
enn et EU-medlemskap.

Lover vedtatt i EU Lover inntatt i EØS-avtalen
2000 4193 216
2001 4091 4015

2002 3654 324
2003 3559 298
2004 3536 309
2005 3482 314
2006 3544 340
2007 3032 416
2008 2952 218
2009 2690 283
Totalt 347336 3119

tabell: Direktiver, forordninger og andre lovreguleringer (all sekundærlovgivning) vedtatt i EU og lover 
tatt inn i EØS i perioden 2000-2009. (Kilder: EUR Lex og EFTAs årsrapporter.)

Noter
1) Tidligere generalsekretær Grete Berget i Dagbladet 7. april 2009.
2) Europabevegelsens hefte Underveis, 2008. 
3) Tilgjengelig fra EFTAs nettside http://www.efta.int.
4) Nettside: http://eur-lex.europa.eu. Søket i EUR Lex er gjort på all ny sekundærlovgivning i perioden.
5) Oppgitt i årsrapporten for 2002, rapporten for 2001 viser 446.
6) Et samlet søk i EUR Lex for hele perioden 01.01.200 – 31.12.2009 gir et noe høyere tall: 34 739.
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