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DET INDRE ENERGIMARKED

For at harmonisere og liberalisere EU's indre energimarked er der
siden 1996 vedtaget foranstaltninger vedrørende markedsadgang, gennemsigtighed
og regulering, forbrugerbeskyttelse, støtte til sammenkobling og passende
forsyningsniveauer. Disse foranstaltninger har til formål at skabe et
mere konkurrencedygtigt, kundeorienteret, fleksibelt og ikke-diskriminerende
elektricitetsmarked i EU med markedsbaserede forsyningspriser. Derved styrkes og
udvides de individuelle kunders rettigheder og energifællesskaber, energifattigdom
bekæmpes, roller og ansvarsområder for markedsdeltagere og tilsynsmyndigheder
afklares, og forsyningssikkerheden for elektricitet, gas og olie samt udbygningen af
de transeuropæiske net til transport af elektricitet og gas tackles. Siden Ruslands
invasion af Ukraine og den deraf følgende energikrise har strukturen på EU's
energimarked gennemgået gennemgribende strukturelle ændringer.

RETSGRUNDLAG

Artikel 114 og 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

MÅL

I henhold til gennemførelsen af EU's indre marked kræves der på energiområdet også:
fjernelse af en lang række hindringer og handelshindringer, tilnærmelse af afgifts-
og prispolitikken samt fastsættelse af nye normer og standarder og vedtagelse af
miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Formålet er at sikre et velfungerende marked med
fair markedsadgang og et højt beskyttelsesniveau for forbrugere samt tilstrækkelige
sammenkoblingsgrader og genereringskapaciteter.

RESULTATER

A. Liberalisering af markederne for gas og elektricitet
I løbet af 1990'erne, hvor de fleste nationale el- og naturgasmarkeder stadig var
monopoler, besluttede Den Europæiske Union og medlemsstaterne at åbne disse
markeder gradvist for konkurrence. De første liberaliseringsdirektiver (den første
energipakke) blev vedtaget i 1996 (el) og i 1998 (gas) for at være gennemført i
medlemsstaternes retssystemer inden henholdsvis 1998 (el) og 2000 (gas).
Den anden energipakke blev vedtaget i 2003, og direktiverne heri skulle være
gennemført i medlemsstaternes nationale ret inden 2004, mens visse bestemmelser
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først skulle træde i kraft i 2007. Såvel industrielle som private forbrugere kunne nu frit
vælge deres egne gas- og elektricitetsleverandører fra en bredere vifte af konkurrenter.
I april 2009 blev der vedtaget en tredje energipakke, der søgte at liberalisere det
indre marked for elektricitet og gas yderligere, og som ændrede den anden pakke og
dannede grundlaget for gennemførelsen af det indre energimarked.
I juni 2019 blev der vedtaget en fjerde energipakke bestående af et direktiv
(elektricitetsdirektivet 2019/944/EU) og tre forordninger (elektricitetsforordningen
2019/943/EU, forordningen om risikoberedskab 2019/941/EU og forordningen om EU-
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) 2019/942/
EU. Med den fjerde energipakke indførtes nye regler for elmarkedet for vedvarende
energi og for at tiltrække investeringer. Denne gav forbrugerne incitamenter,
og der indførtes en ny grænse for, hvornår kraftværker kan modtage subsidier
som kapacitetsmekanismer. Det er i henhold til energipakken også obligatorisk
for medlemsstaterne at udarbejde beredskabsplaner for potentielle elkriser, og
ACER's beføjelser i forbindelse med grænseoverskridende reguleringssamarbejde
blev udvidet, når der er risiko for national og regional fragmentering.
Den femte energipakke »Fit for 55« blev offentliggjort den 14. juli 2021 med det formål
at tilpasse EU's energimål til de nye europæiske klimaambitioner for 2030 og 2050.
Debatten om dens energiaspekter er i gang. Efter Ruslands invasion af Ukraine i
februar 2022 og efter fuldstændigt at have afbrudt deres gasforsyning til Europa og
den deraf følgende energikrise besluttede EU hurtigt at udfase al import af fossile
brændstoffer fra Rusland, indføre energibesparende foranstaltninger, diversificere
energiimporten, vedtage strukturelle foranstaltninger på el- og gasmarkederne og
fremskynde indførelsen af vedvarende energi.
B. Videre skridt
Som bebudet i strategien for energiunionen (COM(2015)0080) fremlagde
Kommissionen den 30. november 2016 pakken »Ren energi til alle europæere«
(COM(2016)0860) for at give forbrugerne sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig
og billig energi. Den fjerde og gældende energipakke gennemfører energiunionen
og omfatter energieffektivitet, vedvarende energi, udformning af elmarkedet,
elforsyningssikkerhed og reglerne for forvaltning af energiunionen. For at fuldføre
det indre marked for energi har Kommissionen vedtaget foranstaltninger i
elektricitetsdirektivet, forordningen om risikoberedskab vedrørende elektricitet og
ACER-forordningen.
Forordningen om det indre marked for elektricitet ((2019/943/EU)) reviderer reglerne
og principperne for det indre marked for elektricitet for at sikre, at det fungerer korrekt
og er konkurrencedygtigt. Den støtter dekarboniseringen af EU's energisektor, fjerner
hindringerne for grænseoverskridende handel med elektricitet, muliggør EU's omstilling
til ren energi og opfylder forpligtelserne i Parisaftalen. Forordningen fastlægger
en række markedsbaserede principper for driften af elektricitetsmarkederne:
prisdannelsen baseres på efterspørgsel og udbud, kunderne vil drage fordel af
markedsreglerne og være aktive markedsdeltagere, incitamenter til dekarbonisering
af elproduktionen vil være markedsbaserede, hindringer for grænseoverskridende
elektricitetsstrømme vil gradvist blive fjernet, producenterne vil være direkte eller
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indirekte ansvarlige for deres salg af elektricitet, der vil blive fastsat nye betingelser
for medlemsstaternes indførelse af kapacitetsmekanismer, og principperne for deres
oprettelse vil blive fastsat.
Direktivet om fælles regler for det indre marked for elektricitet (direktiv (EU)
2019/944) fokuserer på medlemsstaterne og forbrugerne og definerer en række
forskellige bestemmelser, der sætter forbrugeren i centrum for omstillingen til
ren energi. Leverandørerne kan frit fastsætte prisen på den elektricitet, de
leverer til kunderne. Medlemsstaterne sikrer markedsbaseret priskonkurrence mellem
leverandører, beskyttelse af energifattige og sårbare privatkunder og slutkunders ret
til elektricitet leveret af en leverandør med forbehold af leverandørens samtykke,
uanset i hvilken medlemsstat den EU-overensstemmende leverandør er registreret.
Forbrugerne kan anmode om installation af intelligente elmålere uden yderligere
omkostninger. Privatkunder og mikrovirksomheder har gratis adgang til mindst ét
værktøj, der sammenligner leverandørers tilbud, herunder tilbud om dynamiske
elpriskontrakter. De kan ligeledes skifte leverandør gratis inden for højst tre uger og
deltage i kollektive skifteordninger. Slutforbrugere med intelligente målere kan anmode
om dynamiske elpriskontrakter med mindst én stor leverandør. De har ret til at handle
som aktive kunder, f.eks. ved at sælge egenproduceret elektricitet, uden at være
underlagt uforholdsmæssige eller diskriminerende tekniske krav, og ret til klare og
sammenfattede kontraktbetingelser.
Forordningen om risikoberedskab (forordning (EU) 2019/941) styrker
risikoberedskabet ved at tilskynde til samarbejde mellem
transmissionssystemoperatører i EU og nabolandene og ACER. Den har også til
formål at fremme grænseoverskridende forvaltning af elnet i tilfælde af en elkrise
genne de nye regionale operationelle centre, som blev indført i det tilhørende forslag
til forordning om det indre marked for elektricitet (forordning (EU) 2019/943). Det
Europæiske Net af Elektricitetstransmissionssystemoperatører (ENTSO-E) vil udvikle
og foreslå en fælles metode til identifikation af risici i samarbejde med ACER og
Elektricitetskoordinationsgruppen, som efterfølgende vil blive godkendt af ACER. Der
foreslås fire sæt foranstaltninger:
1) fælles regler for forebyggelse af og beredskab i forbindelse med elkriser for at sikre
grænseoverskridende samarbejde,
2) fælles regler for krisestyring,
3) fælles metoder til vurdering af risici i tilknytning til forsyningssikkerheden og
4) en fælles ramme til bedre evaluering og overvågning af forsyningssikkerheden for
elektricitet.
Debatten om energiaspekterne i den femte energipakke fandt oprindeligt sted i
forbindelse med høje energipriser som følge af genopretningen efter pandemien.
I juli 2021 offentliggjorde Kommissionen den første del af pakken »Fit for 55«, som
sigter mod at opnå reduktioner af drivhusgasemissionerne på mindst 55 % og et
klimaneutralt Europa inden 2050. I december 2021 blev den femte energipakke
efterfulgt af offentliggørelsen af pakken om markedet for brint og dekarboniseret gas.
Debatten om den femte energipakke ændrede sig radikalt efter den russiske invasion
af Ukraine og den efterfølgende energikrise, som resulterede i, at Rusland ensidigt
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indstillede gasforsyningen fra Rusland til EU's medlemsstater, og i ekstremt høje gas-
og elpriser i Europa.
Som reaktion på den eskalerende globale energikrise fremsatte EU flere forslag til
gennemgribende strukturelle ændringer af sine energimarkeder. I marts 2022 fastslog
REPowerEU-meddelelsen straks (COM(2022)108) EU's intentioner om at udfase sin
afhængighed af russiske fossile brændstoffer. I maj 2022 blev denne meddelelse fulgt
op af REPowerEU-planen (COM(2022)230), hvori der blev foreslået yderligere tiltag
for at spare energi, diversificere forsyningerne, øge energiforsyningssikkerheden og
erstatte fossile brændstoffer ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi.
I juli 2022 foreslog Kommissionen nye regler om koordinerede foranstaltninger til
reduktion af efterspørgslen på gas og offentliggjorde meddelelsen »Spar på gassen
til en sikker vinter« (COM(2022)360). Den nye Rådets forordning (EU) 2022/1369
trådte i kraft den 9. august. Den 14 september 2022 foreslog Kommissionen
en ny (COM(2022)0473) og reducere elregningerne for europæiske borgere og
virksomheder. I forslaget introduceres foranstaltninger til at reducere efterspørgslen på
elektricitet, et midlertidigt indtægtsloft for elproducenter, der anvender teknologier med
lavere omkostninger såsom vedvarende energi, atomkraft og brunkul, og et midlertidigt
solidaritetsbidrag fra overskydende fortjeneste i olie-, gas-, kul- og raffineringssektoren,
som vil blive givet videre til energiforbrugerne.
C. Regulering af energimarkedet: EU's Agentur for Samarbejde mellem
Energireguleringsmyndigheder
EU's ACER har været fuldt operationelt siden marts 2011 (forordning (EF)
nr. 713/2009). ACER er hovedsageligt ansvarlig for at fremme samarbejdet mellem
nationalt regulerende myndigheder på regionalt og europæisk plan og for at overvåge
udviklingen af netværket og de indre markeder for el og gas. Det har også kompetence
til at undersøge sager om markedsmisbrug og koordinere anvendelsen af passende
sanktioner med medlemsstaterne.
I juni 2019 vedtog Kommissionen ACER-forordningen (2019/942/EU), der havde
til formål at reformere ACER med henblik på omarbejdning af retsakter og styrke
sin hovedopgave som koordinator mellem de nationale reguleringsmyndigheder,
især i de områder, hvor fragmenterede nationale beslutninger i spørgsmål af
grænseoverskridende betydning ville føre til problemer eller uoverensstemmelser på
det indre marked. ACER's opgaver inden for overvågning af engrosmarkedet og
grænseoverskridende infrastruktur er blevet øget for at give ACER mere ansvar
i forbindelse med udarbejdelsen og indsendelsen af det endelige forslag til en
netregel for Kommissionen og øve indflydelse på det regionale elmarkeds (budområde)
revisionsproces (fastsat i omarbejdningen af elforordningen (2019/943/EU)). Med
ACER-forordningen indførtes gebyrer som en yderligere finansieringskilde til dækning
af omkostningerne ved REMIT-relaterede aktiviteter (»REMIT-gebyrer«), der udføres
af ACER. Den 15. juli 2020 fremlagde GD for Energi og ACER et forslag til
en gebyrstruktur. Den 17. december 2020 vedtog Kommissionen afgørelse (EU)
2020/2152 om gebyrer, der har til formål at dække udgifterne til operationer såsom
indsamling, håndtering, behandling og analyse af ACER's oplysninger.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2022:108:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1653033742483&uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1653033742483&uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2022:230:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0360&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32022R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2022:473:FIN&pk_campaign=preparatory&pk_source=EURLEX&pk_medium=TW&pk_keyword=Energy&pk_content=Proposal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:32009R0713
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1581587497849&uri=CELEX:32019R0942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1581587333688&uri=CELEX:32019R0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32020D2152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32020D2152


Emneblade om Den Europæiske Union - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/da

Som et yderligere skridt blev der vedtaget to forordninger, der etablerede
samarbejdsstrukturer for europæiske net af transmissionssystemoperatører
(ENTSO'er): En for elektricitet (forordning (EF) nr. 714/2009) og en for gas
(forordning (EF) nr. 715/2009) ændret ved Kommissionens afgørelse 2010/685/EU.
ENTSO'erne udarbejder sammen med ACER detaljerede regler for adgang til nettet
og tekniske regler og sikrer samordningen af netoperationer gennem udveksling af
operationelle informationer og udvikling af fælles sikkerheds- og beredskabsstandarder
og -procedurer. ENTSO'erne er også ansvarlige for udarbejdelsen af en tiårig
netinvesteringsplan hvert andet år, som så til gengæld revideres af ACER.
Dertil kommer, at forordning (EU) 2016/1952 søger at forbedre gennemsigtigheden af
priserne på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien ved at forpligte
medlemsstaterne til at sikre, at disse priser og de prissætningssystemer, der anvendes,
meddeles Eurostat en eller to gange om året. I oktober 2011 vedtog EU forordning (EU)
nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT),
der har til formål at sikre rimelig handelspraksis på de europæiske energimarkeder.
D. Sikkerhed i forsyningen med elektricitet, naturgas og olie
Med forordning (EU) 2019/941 indføres foranstaltninger, som har til formål at
fremme elforsyningssikkerheden, sikre, at det indre marked for elektricitet fungerer,
en tilstrækkelig sammenkoblingsgrad mellem medlemsstaterne, en tilstrækkelig
produktionskapacitet og balance mellem udbud og efterspørgsel. I betragtning af hvor
vigtig gas er for energiforsyningen i EU og som reaktion på gaskrisen mellem Rusland
og Ukraine i vinteren 2008-2009 blev forordning (EU) 2017/1938 om foranstaltninger
til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden vedtaget i 2010 og ændret i 2017.
Forordningen har til formål at styrke forebyggelses- og kriseberedskabsmekanismer.
Med henblik på at garantere olieforsyningssikkerheden forpligtes medlemsstaterne i
henhold til direktiv 2009/119/EF til at opretholde minimumslagre af olie svarende til
den gennemsnitlige daglige nettoimport i 90 dage eller det gennemsnitlige daglige
indenlandske forbrug i 61 dage, afhængigt af hvilken af de to mængder, der er
størst. Som reaktion på bekymringerne vedrørende levering af gas fra Rusland via
Ukraine offentliggjorde Kommissionen i maj 2014 sin strategi for energisikkerhed
(COM(2014)0330). Strategien skal sikre en stabil og rigelig energiforsyning for
europæiske borgere og økonomien. Den indeholder foranstaltninger såsom en øget
energieffektivitet, fremme af energiproduktion inden for EU og etablering af manglende
infrastrukturforbindelser til at kanalisere energi til de steder, hvor der er brug for den
under en krise.
Kommissionen vedtog i maj 2019 en målrettet revision af direktivet om naturgas
fra 2009 (direktiv (EU) 2019/692). Dette vil gøre de vigtigste bestemmelser i
gasdirektivet umiddelbart gældende for grænseoverskridende gasledninger med
tredjelande eller mere specifikt de dele af rørledningerne, der er inden for EU's
område. Dette vil bidrage til at sikre, at ingen aktuelle, planlagte og kommende
infrastrukturprojekter mellem en medlemsstat og et tredjeland fordrejer det indre
energimarked eller svækker forsyningssikkerheden i EU.
I december 2021 foreslog Kommissionen en revision (COM(2021)0803,
COM(2021)0804 og COM(2021)0805) af gasdirektivet 2009/73/EF og
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gasforordningen (EF) nr. 715/2009 som fastsætter de lovgivningsmæssige
rammer for konkurrencedygtige dekarboniserede gasmarkeder. Forslagene omfatter
udformningen og udviklingen af EU's nye brintmarked og en ny forordning om reduktion
af metanemissioner i energisektoren.
Den 23. marts 2022 foreslog Kommissionen efter Ruslands invasion af Ukraine og dets
udnyttelse af gasforsyninger som et pressionsmiddel en ny forordning om (forordning
(EU) 2022/1032), som pålægger EU-landene at fylde deres gaslagerfaciliteter op til
80 % af deres kapacitet inden den 1. november 2022 og til 90 % i de følgende år.
Den offentliggjorde også meddelelsen med titlen (COM(2022)0138): Den 27. juni 2022
nåede medlovgiverne til enighed om forordningen om gasoplagring.
E. Transeuropæiske energinet (TEN-E):
Det transeuropæiske energinet er en politik, der fokuserer på at forbinde
medlemsstaternes energiinfrastruktur. Som en del af politikken er der udpeget
ni prioriterede korridorer (fire elektricitetskorridorer, fire gaskorridorer og en
oliekorridor) og tre prioriterede tematiske områder (intelligente net, elmotorveje og et
grænseoverskridende CO2-net).

I forordning (EU) nr. 347/2013 fastsættes retningslinjer for transeuropæiske net,
der identificerer projekter af fælles interesse (projekter af fælles interesse) og
prioriterede projekter inden for transeuropæiske elektricitets- og gasnet. Projekter af
fælles interesse for energi og grænseoverskridende projekter vedrørende vedvarende
energi finansieres af Connecting Europe-faciliteten for energi (CEF-E). Dette er
et finansieringsinstrument med et samlet budget på 5,84 mia. EUR for perioden
2021-2027, som er tildelt i form af tilskud, der forvaltes af Forvaltningsorganet for Klima,
Infrastruktur og Miljø. Mellem 2014 og 2020 finansierede et samlet CEF-E-budget på
4,8 mia. EUR 149 grænseoverskridende energiinfrastrukturprojekter i 107 projekter
af fælles interesse i otte prioriterede korridorer (fire i elektricitetssektoren og fire i
gassektoren). Kommissionen opstiller listen over projekter af fælles interesse via en
delegeret retsakt, som træder i kraft, hvis Parlamentet eller Rådet ikke gør indsigelse
inden for en frist på to måneder fra meddelelsen.
Den 5. april 2022 blev den reviderede TEN-E-forordning vedtaget for bedre at støtte
moderniseringen af Europas grænseoverskridende energiinfrastruktur og nå målene i
den europæiske grønne pagt.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Ved vedtagelsen af lovpakken om det indre energimarked har Europa-Parlamentet
kraftigt støttet ejerskabsretlig adskillelse i elektricitetssektoren som det mest
effektive middel til at sikre investeringer i infrastruktur på en ikkediskriminerende
måde, fair netadgang for nytilkomne virksomheder og markedsgennemsigtighed.
Parlamentet understregede endvidere vigtigheden af en fælles europæisk opfattelse
af midtvejsinvesteringer (en vejledende europæisk 10-årig plan, der fokuserer på
sammenkoblinger), et styrket samarbejde mellem tilsynsmyndigheder, medlemsstater
og transmissionssystemoperatører og en stærk proces med harmonisering af
betingelserne for netadgang. På Parlamentets initiativ er der blevet sat fokus
på forbrugerrettigheder, hvilket indgik i den aftale, der blev indgået med Rådet:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32009R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/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_da
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I beslutningerne insisteredes på, at forbrugerrettighederne (skift af leverandør,
direkte oplysninger via intelligente målere og effektiv behandling af klager til en
energiombudsmand) skulle forbedres. Parlamentet fik også anerkendt konceptet
»energifattigdom«. Det har støttet oprettelsen af ACER kraftigt og understreget, at
agenturet bør tildeles de nødvendige beføjelser til at løse de problemer, der ikke kan
løses af nationale myndigheder, og som hæmmer det indre markeds integration og
funktion. Siden Ruslands invasion af Ukraine har Parlamentet vedtaget adskillelige
beslutninger om udfasning af russiske fossile brændstoffer og om den aktuelle
energikrise.
Nylige vigtige beslutninger af:
— 5. oktober 2022: Parlamentet vedtog en beslutning om energipriser, hvori det

igen opfordrede til en øjeblikkelig og fuldstændig embargo mod import af
olie, kul, nukleart brændsel og gas fra Rusland. Det understreger over for
medlemsstaterne, at EU-forbrugere, der ikke har råd til deres energiregninger, ikke
bør få afbrudt forsyningen, og understreger behovet for at undgå udsættelser af
sårbare mennesker, der ikke er i stand til at betale deres regninger og husleje.
Det opfordrede også til et passende prisloft for gasimport fra rørledninger, nye
foranstaltninger til at tackle spekulation, et loft over indtægterne fra såkaldte
inframarginale teknologier, der anvendes til produktion af elektricitet til gavn for
forbrugere og virksomheder, og pålagde Kommissionen at analysere afkoblingen
af el- og gaspriser.

— 19. maj 2022: Parlamentet vedtog en beslutning om de sociale og økonomiske
konsekvenser for EU af den russiske krig i Ukraine, hvori det opfordrede
medlemsstaterne til hurtigst muligt at vedtage den sjette pakke af sanktioner. Det
gentog sin opfordring til en øjeblikkelig og fuldstændig embargo mod import af olie,
kul, nukleart brændsel og gas fra Rusland og til, at Nordstream 1 og 2 helt opgives.

— 7. april 2022: Parlamentet vedtog en beslutning, hvori det opfordrede til, at der
indføres en hurtig og fuldstændig embargo mod import af olie, kul, nukleart
brændsel og gas fra Rusland, at Nordstream 1 og 2 helt opgives, og at der
fremlægges en plan for fortsat at sikre EU's energiforsyningssikkerhed på kort sigt.

— 1. marts 2022: Parlamentet fordømte Ruslands ulovlige, uprovokerede og
uberettigede militære aggression mod Ukraine samt Belarus' medvirken til denne
aggression. Det opfordrede til, at anvendelsesområdet for sanktionerne udvides,
og at de sigter mod en strategisk svækkelse af den russiske økonomi og
det russiske industrigrundlag, navnlig det militære-industrielle kompleks. Det
opfordrede navnlig til en begrænsning af importen af vigtige russiske eksportvarer,
herunder olie og gas.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
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