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DEN INRE MARKNADEN FÖR ENERGI

I syfte att harmonisera och liberalisera EU:s inre marknad för energi antogs mellan 1996 och
2009 tre på varandra följande lagstiftningspaket med åtgärder om marknadstillträde, öppenhet
och reglering samt konsumentskydd och till stöd för sammanlänkning och tillräckliga
försörjningsnivåer. Till följd av dessa åtgärder har nya gas- och elleverantörer fått tillträde till
medlemsstaternas marknader, och konsumenterna, både industriella och privata förbrukare,
kan nu fritt välja leverantör. Andra EU-åtgärder för den inre marknaden för energi avser en
trygg energi-, gas- och oljeförsörjning, samt utveckling av transeuropeiska nät för transport
av el och gas.

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

MÅL

Inom energisektorn kräver fullbordandet av EU:s inre marknad att många handelshinder
avlägsnas och att det sker en tillnärmning av skatte- och prispolitiken, av åtgärderna i fråga
om normer och standarder samt av miljö- och säkerhetsbestämmelserna. Syftet är att garantera
en fungerande marknad med ett rättvist marknadstillträde och ett starkt konsumentskydd samt
en tillräcklig sammanlänkningsgrad och produktionskapacitet. Europeiska rådet fastställde
tidsfristen att fullborda den inre energimarknaden senast 2014. Tidsfristen har inte hållits helt,
men framsteg har gjorts i fråga om diversifiering av energileverantörer och gränsöverskridande
energihandel (COM(2014)0634).

RESULTAT

A. Liberalisering av gas- och elmarknaderna
Under 1990-talet, när de flesta nationella el- och gasmarknader fortfarande omfattades av
monopol beslutade EU och medlemsstaterna att successivt konkurrensutsätta dessa marknader.
De första liberaliseringsdirektiven (första energipaketet) antogs 1996 (el) och 1998 (gas),
vilka skulle införlivas i medlemsstaternas rättssystem senast 1998 (el) och 2000 (gas). Det
andra energipaketet antogs 2003 och medlemsstaterna skulle införliva dess direktiv i nationell
lagstiftning senast 2004, med vissa bestämmelser som skulle träda i kraft först 2007. Industriella
och privata förbrukare kunde nu fritt välja el- och gasleverantör bland en lång rad konkurrenter.
I april 2009 antogs ett tredje energipaket i syfte att ytterligare liberalisera den inre marknaden
för el och gas, genom vilket det andra lagstiftningspaketet ändrades och grunden lades för
genomförandet av den inre energimarknaden.
I februari 2015 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om åtgärdspaketet för en
energiunion ”En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande
klimatpolitik” (COM(2015)0080). I paketet fastställs att målet för energiunionen är att ”ge EU:s
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konsumenter – hushåll och företag – en trygg, hållbar, konkurrenskraftig energiförsörjning till
ett överkomligt pris”. För att nå målen fastställs i paketet fem ömsesidigt förstärkande och
nära sammanhörande dimensioner: energitrygghet, solidaritet och förtroende; en fullt integrerad
europeisk energimarknad; energieffektivitet som bidrar till dämpad efterfrågan; en ekonomi utan
kol och olja; forskning, innovation och konkurrenskraft.
Som meddelat i strategin för energiunionen lade kommissionen den 30 november 2016 fram
en rad lagstiftningsförslag för en ny marknadsmodell för EU:s energimarknad. Paketet ”Ren
energi för alla i Europa”(COM(2016) 0860) syftar till att genomföra energiunionen och omfattar
energieffektivitet, förnybar energi, utformningen av elmarknaden, trygg elförsörjning och
reglerna för förvaltning av energiunionen.
B. Reglering av energimarknaden
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) har varit fullt operativ sedan
mars 2011 (förordning (EG) nr 713/2009). Acer har främst ansvar för att främja samarbetet
mellan de nationella tillsynsmyndigheterna på regional nivå och på EU-nivå och för att övervaka
utvecklingen av nät och den inre marknaden för el och gas. Den har också behörighet att
utreda fall av marknadsmissbruk och samordna tillämpningen av lämpliga påföljder med
medlemsstaterna. Ansvaret för sanktioner för överträdelser ligger dock hos medlemsstaterna.
Vidare har två förordningar antagits i syfte att inrätta strukturer för samarbete för de
europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystemen: en för el (förordning
(EG) nr 714/2009 och en för gas (förordning (EG) nr 715/2009, ändrad genom kommissionens
beslut 2010/685/EU). De europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystemen
utarbetar tillsammans med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
detaljerade regler för tillträde till näten och tekniska koder, och garanterar samordningen
av nätdriften genom utbyte av driftsinformation och utveckling av gemensamma standarder
och förfaranden med avseende på säkerhet och krissituationer. De europeiska nätverken
av systemansvariga för överföringssystemen är också ansvariga för att utarbeta en tioårig
investeringsplan vartannat år, som i sin tur ska granskas av Acer.
Direktiv 2008/92/EG syftar dessutom till att främja öppenheten beträffande prissättningen
på gas och el levererad till industriella slutanvändare genom införande av ett krav på att
medlemsstaterna ska se till att Eurostat två gånger om året informeras om dessa priser och om de
prissättningssystem som används. I oktober 2011 antog EU förordning (EU) nr 1227/2011 om
integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, som syftar till att garantera rättvisa
handelsmetoder på EU:s energimarknader.
C. Trygg el-, naturgas- och oljeförsörjning
I direktiv 2005/89/EG fastställs åtgärder för att trygga elförsörjningen, för att se till att den
inre marknaden för el fungerar väl, garantera en lämplig nivå av överföringsförmåga mellan
medlemsstaterna, en tillräcklig nivå av produktionskapacitet och balans mellan utbud och
efterfrågan. Mot bakgrund av att gas är av avgörande vikt för EU:s energiförsörjning och som en
reaktion på gaskrisen i Ryssland och Ukraina under vintern 2008–2009 antogs 2010 förordning
(EU) nr 994/2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen. Förordningen syftar till att
stärka mekanismerna för förebyggande och krishantering. I syfte att trygga oljeförsörjningen
ska medlemsstaterna enligt det senaste direktivet (2009/119/EG) 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. På grund av oron över
leveransen av rysk gas via Ukraina lade kommissionen fram sin strategi för energitrygghet i maj
2014 (COM(2014)0330). Strategins mål är att säkerställa en stabil och riklig energiförsörjning
för EU-medborgare och ekonomin. Den innehåller åtgärder såsom ökad energieffektivitet,
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inhemsk energiproduktion och komplettera infrastrukturlänkar som saknas för att leda om energi
till platser där det behövs under en kris.
D. Transeuropeiska nät för energi (TEN-E)
I förordning (EU) nr 347/2013 fastställs riktlinjer för transeuropeiska energinät. I riktlinjerna
anges vilka projekt som är av gemensamt intresse samt prioriterade projekt, i fråga om de
transeuropeiska näten för el och gas. Projekt av gemensamt intresse är prioriterade med avseende
på beviljande av finansiellt stöd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2236/95. Budgeten
för TEN-E är huvudsakligen avsedd för finansiering av genomförbarhetsstudier. Också andra
instrument kan användas för att delfinansiera investeringar, exempelvis de europeiska struktur-
och investeringsfonderna eller Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 av den 26 februari 2014 om
anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska
unionen ska medlemsstaterna anmäla sina projekt för investeringar i energiinfrastruktur till
kommissionen.
Kommissionen lade i meddelandet om en budget för Europa 2020 (COM(2011) 0500)fram en ny
mekanism, fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), för finansiering av prioriterade projekt
inom områdena energi, transport och kritisk digital infrastruktur 2014–2020. I november 2013
godkände parlamentet den överenskommelse som nåtts med rådet om budgeten för fonden, med
5,12 miljarder euro öronmärkta för utveckling av transeuropeiska energiinfrastrukturprojekt
(P7_TA(2013)0463). Flera projekt av gemensamt intresse har valts ut för EU-stöd, på grundval
av riktlinjerna för energiinfrastrukturer som rådet och parlamentet godkände i mars 2013
(P7_TA(2013)0061).

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Beträffande antagandet av lagstiftningspaketet om de inre marknaderna för energi har
Europaparlamentet gett ett starkt stöd till uppdelat ägande av överföringen inom elsektorn,
eftersom det är det mest effektiva verktyget för att främja investeringar i infrastruktur på
ett icke-diskriminerande sätt och trygga ett rättvist nättillträde för nya aktörer samt öppenhet
på marknaden. Parlamentet har också betonat vikten av en gemensam syn inom EU på
halvtidsinvesteringar (en vägledande tioårsplan inom EU med fokus på sammanlänkningar),
ett fördjupat samarbete mellan tillsynsmyndigheter, medlemsstaterna och de systemansvariga
för överföringssystemen, och en tydlig process med harmonisering av villkoren för nättillträde.
På parlamentets initiativ har konsumenträttigheter fått en central plats, vilket är en
del av dess överenskommelse med rådet: parlamentet krävde i sina resolutioner stärkta
konsumenträttigheter (byte av leverantör, direkt information genom smarta mätare och effektiv
handläggning av klagomål av en energiombudsman). Parlamentet lyckades också få begreppet
”energifattigdom” erkänt. Vidare har parlamentet gett ett starkt stöd till inrättandet av byrån
för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) och betonat att denna byrå måste få
de befogenheter som krävs för att kunna avhjälpa de problem som inte kan lösas av de
nationella tillsynsmyndigheterna och som hindrar den inre marknadens integration och smidiga
funktionssätt.
När riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (P7_TA(2013)0061) antogs,
uppmärksammande parlamentet betydelsen av energilagringsanläggningar och behovet av att
säkerställa att stabiliteten i de europeiska näten genom integration av förnybara energiresurser.
Parlamentet godkände en ändring som ökar insynen i de metoder som det europeiska nätverket
av systemansvariga för överföringssystemen använder i sina nätutvecklingsplaner. Parlamentet

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0500
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0463&language=EN
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införde också en ändring som skyddar konsumenterna från att bära en oproportionerligt stor del
av bördan av kostnaderna för projekt av gemensamt intresse.
I december 2015 antog parlamentet resolutionen ”På väg mot en europeisk energiunion”
(P8_TA(2015)0444). I resolutionen uppmanas kommissionen att se till att alla
lagstiftningsförslag som ingår i energiunionen följer det ordinarie lagstiftningsförfarandet, att
det ramverk för styrning för perioden efter 2020 som införs för energiunionen är ambitiöst,
tillförlitligt, öppet, demokratiskt och låter parlamentet delta fullt ut samt att klimat- och
energimålen för 2030 uppnås.
Parlamentet antog vidare ståndpunkter om energimarknaden om utformningen av
kommissionens paket om ren energi för alla i Europa. Parlamentet förespråkar i sin resolution av
den 13 september 2016 om en ny marknadsmodell för energimarknaderna (P8_TA(2016)0333)
en kombination av likvida kortsiktiga marknader och långsiktiga prissignaler för att anpassa
marknaden till en ökad andel förnybar energi och aktiva konsumenter. Parlamentet betonar
vikten av regionalt samarbete, uppmanar till integrering av förnybar energi på marknaden
och utfasning av subventioner för mogen teknik för förnybar energi och anger kriterier för
kapacitetsmekanismer, som bör vara marknadsbaserade och öppna för gränsöverskridande
deltagande.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017
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