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ENERGIPOLITIKEN: ALLMÄNNA PRINCIPER

De utmaningar som Europa står inför på energiområdet är bland annat ökande
importberoende, begränsad diversifiering, höga och instabila energipriser, ett växande globalt
energibehov, säkerhetsrisker som påverkar produktions- och transitländer, de ökande hot som
klimatförändringarna innebär, långsamma framsteg med energieffektiviteten, utmaningar till
följd av ökad andel förnybar energi och slutligen behovet av ökad insyn samt ytterligare
integrering och sammankoppling av energimarknaderna. I centrum för EU:s energipolitik
står en rad åtgärder som syftar till att åstadkomma en integrerad energimarknad, en tryggad
energiförsörjning och hållbarhet inom energisektorn.

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Särskilda bestämmelser:
— Försörjningstrygghet: artikel 122 i EUF-fördraget.

— Energinät: Artiklarna 170–172 i EUF-fördraget.

— Kol: I protokoll 37 anges de finansiella konsekvenserna av upphörandet av fördraget om
upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget) 2002.

— Kärnenergi: Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
(Euratomfördraget) är den rättsliga grunden för de flesta av EU:s åtgärder på
kärnenergiområdet.

Andra bestämmelser som påverkar energipolitiken:
— Den inre energimarknaden: Artikel 114 i EUF-fördraget.

— Den externa energipolitiken: artiklarna 216–218 i EUF-fördraget.

MÅL

Enligt Lissabonfördraget syftar EU:s energipolitik främst till att
— garantera att energimarknaden fungerar,

— garantera energiförsörjningen i unionen,

— främja energieffektivitet och energibesparingar samt utvecklingen av nya och förnybara
energikällor och

— främja sammankopplade energinät.

Artikel 194 i EUF-fördraget gör vissa delar av energipolitiken till ett område med delad
befogenhet, vilket tyder på en utveckling mot en gemensam energipolitik. Dock behåller
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medlemsstaterna rätten att ”bestämma villkoren för utnyttjandet av [sina] energikällor, [sina]
val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna struktur” (artikel 194.2).

RESULTAT

A. Den allmänna politiska ramen
Dagens politiska dagordning har som drivkraft den omfattande integrerade klimat- och
energipolitik som antogs av Europeiska rådet i mars 2007 och som går ut på att nå följande mål
före 2020:
— Att minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivåer.

— Att öka andelen förnybar energi i energiförbrukningen till 20 procent.

— Att öka energieffektiviteten med 20 procent.

Grönboken En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (COM(2013)0169) som drog
i gång diskussionerna om målen och politiken för perioden efter 2020 offentliggjordes av
kommissionen den 27 mars 2013.
Olika scenarier på lång sikt beskrivs i kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050
(COM(2011)0885), med dess reflexioner om vilka utmaningar och möjligheter EU ställs inför
på sin väg mot att på lång sikt frångå fossila bränslen.
B. Fullbordande av den inre marknaden för energi
Den 4 februari 2011 enades rådet om ett ambitiöst mål att fullborda den inre marknaden för
energi senast 2014 och att se till att det inte finns några energiöar i EU. Detta mål bekräftades
på nytt av Europeiska rådet i mars 2014. Det tredje energipaketet, förordningen om riktlinjer
för transeuropeiska energiinfrastrukturer (förordning (EU) nr 347/2013) och förordningen om
marknadens öppenhet och integritet (förordning (EU) nr 1227/2011) är några av de viktigaste
rättsakter som syftar till att bidra till att den inre marknaden för energi ska fungera bättre (se
även faktablad 5.7.2 om den inre marknaden för energi).
C. Att stärka de externa förbindelserna på energiområdet
Kommissionens meddelande Trygg energiförsörjning och internationellt samarbete – EU:s
energipolitik: Samarbete med partner utanför våra gränser (COM(2011)0539) antogs
den 7 september 2011, i syfte att främja ytterligare gränsöverskridande samarbete mellan EU
och grannländerna och skapa ett större regleringsområde genom regelbundet informationsutbyte
om mellanstatliga avtal och samarbete inom områdena konkurrenskraft, säkerhet, nättillträde
och trygg energiförsörjning. Därefter kom beslutet om inrättandet av en mekanism för
informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstater och tredjeländer på
energiområdet (T7-0343/2012) att antas den 25 oktober 2012.
D. Att trygga energiförsörjningen
Mot bakgrund av att gas och olja är avgörande för en trygg energiförsörjning i EU har EU
antagit flera åtgärder för att se till att riskbedömningar genomförs och att adekvata förebyggande
handlingsplaner och krisplaner utarbetas. Förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober
2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv
2004/67/EG antogs den 20 oktober 2010 i syfte att stärka mekanismer för krisförebyggande
och krishantering. Enligt direktiv 2009/119/EG ska medlemsstaterna inneha minimilager av olja
motsvarande antingen 90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport eller 61 dagars genomsnittlig
daglig inhemsk förbrukning, beroende på vilken mängd som är störst.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
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Till följd av Ukrainakrisen uppmanade Europeiska rådet i mars 2014 kommissionen att senast i
juni 2014 lägga fram en övergripande plan för hur man kan minska EU:s energiberoende.
E. Att främja energieffektiviteten
Hörnstenen i EU:s energieffektivitetspolitik är direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober
2012 om energieffektivitet, som syftar till att få medlemsstaterna tillbaka på rätt spår
när det gäller att uppfylla 2020-målen. Bland andra viktiga politiska styrmedel märks
produktmärkning och åtgärder inriktade på byggnaders energieffektivitet (se även faktablad
5.7.3 om energieffektivitet).
F. Att utnyttja EU:s inhemska energiresurser (inklusive förnybar energi) på bästa sätt
En av de prioriteringar som man kom överens om vid Europeiska rådet i maj 2013 var att
ytterligare diversifiera Europas energiförsörjning och utveckla inhemska energiresurser för att
garantera trygg energiförsörjning och minska det externa energiberoendet. I fråga om förnybar
energi infördes med hjälp av direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 ett mål om 20 procent
som skulle uppnås senast 2020 (se även faktablad 5.7.4 om förnybar energi).
G. Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt
1. Horisont 2020
Horisont 2020-programmet löper mellan 2014 och 2020 och är EU:s främsta verktyg för att
främja forskning på energiområdet. Belopp uppgående till 5 931 miljoner euro har öronmärkts
för att stödja en ren, säker och effektiv energi och hållbar utveckling.
2. Europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan)
Syftet med SET-planen, som kommissionen antog den 22 november 2007, är att påskynda
införandet och genomslaget på marknaden av koldioxidsnål och effektiv energiteknik. Planen
innehåller åtgärder som ska göra det lättare för EU att utveckla den teknik som unionen behöver
för att nå sina politiska mål och samtidigt se till att dess företag kan utnyttja möjligheterna
med ett nytt förhållningssätt till energi. I kommissionens meddelande om att investera i
utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) (COM(2009)0519) bedömde
man genomförandet av SET-planen och drog slutsatsen att ett kraftigare ingripande på EU-nivå
skulle kunna övervägas om planerna på att ta fram ett brett teknikutbud skulle lyckas.
3. Framtidens strategi för energiteknik
I kommissionens meddelande Energiteknik och innovation (COM(2013)0253) som
offentliggjordes den 2 maj 2013 beskrivs den strategi som behövs för att EU även
fortsättningsvis ska ha en teknik- och innovationssektor i världsklass som kan möta
utmaningarna inför 2020 och därefter.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har alltid visat sitt fulla stöd för en gemensam energipolitik som tar itu med
konkurrens-, säkerhets- och hållbarhetsfrågor. Parlamentet har vid upprepade tillfällen efterlyst
sammanhållning, beslutsamhet, samarbete och solidaritet mellan medlemsstaterna inför de
nuvarande och framtida utmaningarna på den inre marknaden och politiskt åtagande bland
alla medlemsstater samt ett kraftfullt initiativ från kommissionen om att göra framsteg med
uppfyllandet av 2020-målen.
Parlamentet har strävat efter en större integration på energimarknaden och antagandet
av ambitiösa, rättsligt bindande mål för förnybar energi, energieffektivitet och minskade
växthusgasutsläpp. I detta sammanhang är parlamentet för ett större engagemang för att nå EU:s

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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egna mål och betonar att den nya energipolitiken måste stödja det långsiktiga målet att minska
EU:s växthusgasutsläpp med 80–95 procent före 2050.
Parlamentet stöder likaså diversifiering av energikällor och leveransvägar, särskilt utvecklingen
av en sydlig gaskorridor, fördjupat samarbete med länderna runt Kaspiska havet och, mer
generellt, vikten av gas- och elsammanlänkningarna genom centrala och sydöstra Europa längs
en nord–syd-axel och skapandet av fler sammanlänkningar, diversifiering av terminaler för
naturgas i flytande form och utbyggnaden av rörledningar, vilket därmed skulle öppna upp den
inre marknaden.
Eftersom Europa blir alltmer beroende av fossila bränslen välkomnade parlamentet SET-planen.
Parlamentet var nämligen övertygat om att den i väsentlig grad skulle bidra till en hållbar och
trygg försörjning och visa sig vara absolut nödvändig för att nå EU:s energi- och klimatmål för
2020. Parlamentet betonade forskningens viktiga roll för att trygga en hållbar energiförsörjning
och behovet av gemensamma insatser inom området för ny energiteknik, både när det gäller
förnybara energikällor och hållbar teknik för fossila bränslen samt att ytterligare offentliga och
privata medel måste ställas till förfogande för att planen ska kunna genomföras.
Viktiga resolutioner på senare tid:
— 15 december 2015 antar Europaparlamentet resolutionen På väg mot en europeisk

energiunion som ett svar på kommissionens meddelande om samma fråga. Parlamentet
noterar de fem pelare som kommissionen föreslår för energiunionen och betonar att
politik som bedrivs enligt dessa pelare alltid måste bidra till försörjningstrygghet,
utfasning av fossila bränslen, långsiktig hållbarhet för ekonomin och tillhandahållande
av överkomliga och konkurrenskraftiga energipriser. Parlamentet upprepar att energi är
en allmän samhällsnyttighet och att EU därför måste fokusera mycket på frågan om
energifattigdom och främja konkreta åtgärder för att komma till rätta med detta problem.

— 5 februari 2014 om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (T7-0094/2014),

— 10 september 2013 om en välfungerande inre marknad för energi (T7-0344/2013),

— 21 maj 2013 om aktuella utmaningar och möjligheter för förnybar energi på den europeiska
energimarknaden (T7-0201/2013),

— 21 maj 2013 om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för
prospekterings-, undersöknings-, och produktionsverksamhet för olja och gas till havs
(T7-0200/2013),

— 14 mars 2013 om energifärdplanen för 2050, en framtid med energi (T7-0088/2013),

— 12 mars 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer
för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG
(T7-0061/2013),

— 11 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om
energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG
(T7-0306/2012),

— 12 juni 2012 om inledandet av ett energipolitiskt samarbete med partner utanför våra
gränser: En strategisk metod för en trygg, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning
(T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring
05/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0344
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0201
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0200
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0306
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0238
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