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DEN INRE MARKNADEN FÖR ENERGI

I syfte att harmonisera och liberalisera EU:s inre marknad för energi har
åtgärder vidtagits sedan 1996 för marknadstillträde, öppenhet och reglering samt
konsumentskydd och till stöd för sammanlänkning och tillräckliga försörjningsnivåer.
Åtgärderna syftar till att bygga en mer konkurrenskraftig, kundinriktad, flexibel
och icke-diskriminerande elmarknad i EU med marknadsbaserade leveranspriser.
Därmed får enskilda kunder och energisamhällen stärkta och utökade rättigheter,
energifattigdomen bekämpas, marknadsdeltagarnas och tillsynsmyndigheternas
roller och ansvar tydliggörs och en trygg el- gas- och oljeförsörjning samt utveckling
av transeuropeiska nät för transport av el och gas säkerställs. Sedan Rysslands
invasion av Ukraina och den därav följande energikrisen har EU:s energimarknad
genomgått djupgående strukturförändringar.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 114 och 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

MÅLEN

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.

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.
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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 juni 2019 godkändes ett fjärde energipaket bestående av ett direktiv (eldirektivet
2019/944/EU) och tre förordningar: elförordningen (2019/943/EU), förordningen om
riskberedskap (2019/941/EU) samt förordningen om byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter (Acer) (2019/942/EU). Genom det fjärde energipaketet införs
nya regler för elmarknaden för förnybar energi och för att locka till investeringar.
Det ger konsumenterna incitament och inför en ny gräns för när kraftverken kan få
subsidier som kapacitetsmekanism. Medlemsstaterna ska utarbeta beredskapsplaner
för potentiella elkriser, och Acer får utökade befogenheter för gränsöverskridande
tillsynssamarbete när det finns risk för nationell och regional fragmentering.
Det femte energipaketet, 55 %-paketet, offentliggjordes den 14 juli 2021 i syfte att
anpassa EU:s energimål till de nya europeiska klimatambitionerna för 2030 och 2050.
Debatten om paketets energiaspekter pågår ännu. Efter Rysslands invasion av Ukraina
i februari 2022, och efter att landet helt stängt av sin gasförsörjning till Europa och
den därpå följande energikrisen, beslutade EU att snabbt fasa ut all import av fossila
bränslen från Ryssland, införa energisparåtgärder, diversifiera sin energiimport, vidta
strukturella åtgärder på el- och gasmarknaderna och påskynda införandet av förnybar
energi.
B. Framtida åtgärder
Som meddelat i strategin för energiunionen (COM(2015)0080) lade kommissionen
den 30 november 2016 fram paketet om ren energi för alla i EU (COM(2016)0860),
för att erbjuda konsumenterna säker, hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt
överkomlig energi. Det fjärde gällande energipaketet genomför energiunionen och
omfattar energieffektivitet, förnybar energi, utformningen av elmarknaden, trygg
elförsörjning och reglerna för förvaltning av energiunionen. För att fullborda den inre
marknaden för energi antog kommissionen åtgärder i eldirektivet, förordningen om
riskberedskap och Acerförordningen.
Förordningen om den inre marknaden för el (förordning (EU) 2019/943) innebär en
översyn av bestämmelser och principer för att säkerställa en välfungerande och
konkurrenskraftig elmarknad. Den stöder utfasningen av fossila bränslen i EU:s
energisektor, undanröjer hinder för gränsöverskridande elhandel och möjliggör EU:s
omställning till ren energi, i enlighet med åtagandena i Parisavtalet. Förordningen
fastställer en uppsättning marknadsbaserade principer för elmarknadernas funktion:
Prisbildningen baseras på tillgång och efterfrågan. Kunderna gynnas av
marknadsreglerna och är aktiva marknadsdeltagare. Incitament för kraftproduktion
utan koldioxidutsläpp är marknadsbaserade. Hinder för gränsöverskridande elflöden
tas successivt bort. Producenter är direkt eller indirekt ansvariga för sin elförsäljning.
Det fastställs nya villkor för medlemsstaternas införande av kapacitetsmekanismer och
principerna för inrättandet av dem.
Direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för el (direktiv (EU)
2019/944) är inriktat på medlemsstaterna och konsumenterna och fastställer en rad
olika bestämmelser som sätter konsumenterna i centrum för omställningen till ren
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energi. Leverantörerna ska ha rätt att själva fastställa priset på den el som de levererar
till kunderna. Medlemsstaterna ska säkerställa marknadsbaserad priskonkurrens
mellan leverantörerna, skydd av energifattiga och utsatta hushållskunder och
rätt för slutkunder att få el från en leverantör, med förbehåll för leverantörens
samtycke, oavsett i vilken medlemsstat den EU- överensstämmande leverantören är
registrerad. Konsumenterna ska kunna begära installation av smarta elmätare utan
merkostnad. Hushållskunder och mikroföretag ska ha kostnadsfri tillgång till minst
ett jämförelseverktyg för att kunna jämföra leverantörernas erbjudanden, inbegripet
erbjudanden om elavtal med dynamiska priser. De ska också kostnadsfritt kunna byta
leverantör inom högst tre veckor och delta i system för kollektivt byte. Slutkonsumenter
med smarta mätare ska kunna begära elavtal med dynamiska priser med minst en
stor leverantör. De ska ha rätt att agera som aktiva konsumenter, t. ex. genom att
sälja egenproducerad el, utan att underställas oproportionerliga eller diskriminerande
tekniska krav, och rätt till tydliga och sammanfattande avtalsvillkor.
Förordningen om riskberedskap (förordning (EU) 2019/941) stärker riskberedskapen
genom att uppmuntra till samarbete mellan de systemansvariga för
överföringssystemen inom EU och grannländerna och Acer. Det syftar också till
att främja gränsöverskridande förvaltning av elnät i händelse av en elkris, genom
nya regionala operativa centrum, som införs i den tillhörande förordningen om den
inre marknaden för el (förordning (EU) 2019/943). Det europeiska nätverket av
systemansvariga för överföringssystemen för el (Entso-E) ska utarbeta och föreslå
en gemensam metod för riskidentifiering i samarbete med Acer och gruppen för
samordning av el, som därefter ska godkännas av Acer. Fyra uppsättningar åtgärder
föreslås:
1. Gemensamma regler för förebyggande av och beredskap för elkriser för att
säkerställa gränsöverskridande samarbete.
2. Gemensamma regler för krishantering.
3. Gemensamma metoder för att bedöma risker i samband med försörjningstrygghet.
4. En gemensam ram för bättre bedömning och övervakning av trygg elförsörjning.
Debatten om energiaspekterna av det femte energipaketet ägde ursprungligen rum
mot bakgrund av de höga energipriserna till följd av återhämtningen efter pandemin.
I juli 2021 offentliggjorde kommissionen den första delen av 55 %-paketet, som
syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % och uppnå ett
klimatneutralt Europa senast 2050. I december 2021 följdes det femte energipaketet
av offentliggörandet av marknadspaketet för vätgas och koldioxidfri gas. Debatten
om det femte energipaketet förändrades radikalt efter Rysslands invasion av Ukraina
och den efterföljande energikrisen, som ledde till att Ryssland ensidigt stängde av
gasleveranserna från Ryssland till EU:s medlemsstater med extremt höga gas- och
elpriser i Europa som följd.
Som en reaktion på den tilltagande energikrisen i världen lade EU fram flera
förslag till genomgripande strukturförändringar av sina energimarknader. I mars 2022
angav EU i meddelandet REPowerEU (COM(2022)0108) omedelbart sin avsikt att
fasa ut sitt beroende av ryska fossila bränslen. I maj 2022 följdes meddelandet
av REPowerEU-planen (COM(2022)0230), som innehöll ytterligare åtgärder för
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att spara energi, diversifiera försörjningen, öka energiförsörjningstryggheten och
ersätta fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. I
juli 2022 föreslog kommissionen nya bestämmelser om samordnade åtgärder för
att minska efterfrågan på gas och offentliggjorde meddelandet ”Spara gas för
en trygg vinter” (COM(2022)0360). Rådets nya förordning (EU) 2022/1369 om
samordnade åtgärder för att minska efterfrågan på gas trädde i kraft den 9 augusti.
Den 14 september föreslog kommissionen en ny förordning om en krisintervention
för att komma till rätta med de höga energipriserna (COM(2022)0473) och minska
energikostnaderna för medborgare och företag i EU. I förslaget införs åtgärder för att
minska efterfrågan på el, ett tillfälligt tak för intäkter för elproducenter som använder
teknik med lägre kostnader, såsom förnybar energi, kärnkraft och brunkol, och ett
tillfälligt solidaritetsbidrag på övervinster inom olje-, gas-, kol- och raffinaderisektorerna,
som kommer att föras vidare till energikonsumenterna.
C. Reglering av energimarknaden: Byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter
Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) har varit
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.
I juni 2019 antog kommissionen förordning (2019/942/EU) om Acer för att genom
omarbetning av rättsakter reformera Acer och stärka dess huvudsakliga funktion
som samordnare av de nationella tillsynsmyndigheternas åtgärder, särskilt på de
områden där splittrat nationellt beslutsfattande i frågor med gränsöverskridande
betydelse skulle leda till problem eller inkonsekvenser på den inre marknaden.
De uppgifter inom övervakning av grossistmarknaden och gränsöverskridande
infrastruktur som tilldelats Acer har utvidgats för att Acer ska få större ansvar för att
utarbeta och lämna in det slutliga förslaget till nätföreskrifter till kommissionen och
påverka den regionala elmarknadens (elområdets) tillsynsprocess, som fastställs i
omarbetningen av elförordningen (2019/943/EU). I Acer-förordningen införs avgifter
som en ytterligare finansieringskälla för att täcka kostnaderna för Remitrelaterad
verksamhet (Remitavgifter) som utförs av Acer. Den 15 juli 2020 lade GD Energi och
Acer fram ett förslag till avgiftsstruktur. Den 17 december 2020 antog kommissionen
beslut (EU) 2020/2152 om avgifter, som syftar till att täcka kostnaderna för verksamhet
såsom insamling, hantering, behandling och analys av information som utförs av Acer.
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 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
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för att utarbeta en tioårig nätinvesteringsplan vartannat år, som i sin tur ska granskas
av Acer.
Förordning (EU) 2016/1952 främjar dessutom öppenheten beträffande prissättningen
på gas och el levererad till industriella slutanvändare genom införande av ett krav på
att medlemsstaterna ska se till att Eurostat en eller 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.
D. Trygg el-, naturgas- och oljeförsörjning
I förordning (EU) 2019/941 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 betydelse för EU:s energiförsörjning och som en reaktion på
gaskrisen i Ryssland och Ukraina under vintern 2008–2009 antogs 2010 förordning
(EU) 2017/1938 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen. Förordningen
reviderades 2017. Förordningen syftar till att stärka mekanismerna för förebyggande
och krishantering. I syfte att trygga oljeförsörjningen ska medlemsstaterna enligt
direktiv 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 en europeisk 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 att öka energieffektiviteten, främja energiproduktionen inom EU och komplettera
infrastrukturlänkar som saknas för att leda om energi till platser där det behövs under
en kris.
I maj 2019 antog kommissionen en riktad översyn av direktivet om naturgas
från 2009 (direktiv (EU) 2019/692). Detta ska göra centrala bestämmelser i
naturgasdirektivet omedelbart tillämpliga på gränsöverskridande gasledningar som
delas med tredjeländer eller mer specifikt, på de delar av ledningarna som ligger på
EU:s territorium. Detta ska bidra till att säkerställa att inga nuvarande, planerade eller
framtida gasinfrastrukturprojekt mellan en medlemsstat och ett tredjeland snedvrider
den inre marknaden för energi eller försämrar försörjningstryggheten i EU.
I december 2021 föreslog kommissionen en översyn (COM(2021)0803,
COM(2021)0804 och COM(2021)0805) av gasdirektivet 2009/73/EG och
gasförordningen (EG) nr 715/2009, som fastställde regelverket för konkurrenskraftiga
koldioxidfria gasmarknader. Förslagen inbegriper utformning och utveckling av EU:s
nya vätgasmarknad och en ny förordning om minskning av metanutsläppen inom
energisektorn.
Efter Rysslands invasion av Ukraina den 23 mars 2022 och dess användning av
gasförsörjningen som vapen föreslog kommissionen en ny förordning om lagring
av gas (förordning (EU) 2022/1032), enligt vilken EU-länderna skulle fylla sina
gaslagringsanläggningar till 80 % av sin kapacitet senast den 1 november 2022 och
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till 90 % under de följande åren. Kommissionen offentliggjorde också meddelandet
Försörjningstrygghet och överkomliga energipriser: Alternativ för omedelbara åtgärder
och förberedelser inför nästa vinter (COM(2022)0138). Den 27 juni 2022 enades
medlagstiftarna om förordningen om lagring av gas.
E. Transeuropeiska energinät (TEN-E)
TEN-E är en strategi inriktad på att koppla samman medlemsstaternas
energiinfrastruktur. Inom ramen för strategin man fastställt nio prioriterade korridorer
(fyra elkorridorer, fyra gaskorridorer och en oljekorridor) och tre prioriterade tematiska
områden (utbyggnad av smarta nät, motorvägar för el och ett gränsöverskridande
koldioxidnät).
I förordning (EU) nr 347/2013 fastställs riktlinjer för transeuropeiska energinät. I
riktlinjerna anges vilka projekt som är av gemensamt intresse (PCIs) samt prioriterade
projekt, i fråga om de transeuropeiska näten för el och gas. Projekt som är
av gemensamt intresse och som rör energi och projekt för gränsöverskridande
förnybar energi finansieras av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE-E). Det
är ett finansieringsinstrument med en total budget på 5,84 miljarder euro för
perioden 2021–2027, fördelade i form av bidrag, som förvaltas av Europeiska
genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö. Mellan 2014 och 2020
finansierades 149 gränsöverskridande energiinfrastrukturinsatser i 107 projekt av
gemensamt intresse genom en total budget för FSE-E på 4,8 miljarder euro i åtta
prioriterade korridorer (fyra i elsektorn och fyra i gassektorn). Kommissionen upprättar
en förteckning över projekt av gemensamt intresse via en delegerad akt, som träder
i kraft om parlamentet eller rådet inte har anfört invändningar inom två månader från
och med delgivningen.
Den 5 april 2022 antogs den reviderade TEN-E-förordningen för att bättre stödja
moderniseringen av Europas gränsöverskridande energiinfrastruktur och uppnå målen
i den europeiska gröna given.

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

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52022DC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R0347-20200331
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/energy-infrastructure_en


Faktablad om EU - 2022 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

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. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har
parlamentet antagit flera resolutioner om utfasning av ryska fossila bränslen och om
den pågående energikrisen.
Viktiga resolutioner på senare tid:
— 5 oktober 2022: Parlamentet antog en resolution om energipriserna och upprepade

sitt krav på ett omedelbart och fullständigt embargo mot olja, kol, kärnbränsle
och gas från Ryssland. Parlamentet uppmärksammade medlemsstaterna på
att konsumenter i EU som inte har råd med sina energiräkningar inte bör bli
avstängda, och att vräkningar av utsatta personer som inte kan betala sina
räkningar och hyror måste undvikas. Parlamentet krävde också ett lämpligt pristak
för import av gas i rörledning, nya åtgärder för att motverka spekulation, ett tak
för intäkter från så kallad inframarginell teknik som används för att producera
el till förmån för konsumenter och företag, och gav kommissionen i uppdrag att
analysera om det går att bryta sambandet mellan elpriserna och gaspriserna.

— 19 maj 2022: Parlamentet antog en resolution om de sociala och ekonomiska
konsekvenserna för EU av Rysslands krig i Ukraina och uppmanade
medlemsstaterna att snarast anta det sjätte sanktionspaketet. Parlamentet
upprepade sitt krav på ett omedelbart och fullständigt embargo mot import av olja,
kol, kärnbränsle och gas från Ryssland och att Nord Stream 1 och 2 helt överges.

— 7 april 2022: Parlamentet antog en resolution med krav på ett omedelbart
och fullständigt embargo mot import av rysk olja, kol, kärnbränsle och gas, att
Nordstream 1 och 2 helt överges och att en plan läggs fram för fortsatt trygg
energiförsörjning i EU på kort sikt.

— 1 mars 2022: Parlamentet fördömde Rysslands olagliga, oprovocerade och
oberättigade militära aggression mot Ukraina samt Belarus inblandning i denna
aggression. Parlamentet krävde mer omfattande sanktioner och att de ska
syfta till att strategiskt försvaga den ryska ekonomin och industribasen, särskilt
det militärindustriella komplexet. Parlamentet krävde särskilt en begränsning av
importen av viktiga ryska exportvaror, inbegripet olja och gas.

Matteo Ciucci
09/2022
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