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INDLEDNING

El- og gasmarkederne er af afgørende betydning for EU, der gentagne gange har givet udtryk 
for sin vilje til at tale "med én stemme" på energiområdet.

Hvis EU ønsker at få mulighed for at opfylde målsætningen om at gennemføre det indre 
energimarked, er det en forudsætning, at alle virksomheder i gasindustrien sikres lige 
konkurrencevilkår, således at disse virksomheder kan udøve deres aktiviteter frit på markedet, 
og således at forbrugerne kan drage økonomisk fordel heraf gennem mere fordelagtige priser.

I lyset heraf har Kommissionen fremlagt den tredje energipakke med det formål at 
gennemføre denne liberalisering af markederne i praksis, hvilket endnu ikke er lykkedes med 
de tidligere pakker1.

GASSEKTORENS SÆRLIGE KENDETEGN

I Kommissionens forslag anlægges den samme strategi for el- og gassektoren.

Dette forslag er uden tvivl interessant, idet det sigter på at skabe et symmetrisk og 
harmoniseret energimarked, der vil gøre det muligt at dæmme op for den høje grad af 
koncentration, der præger situationen i medlemsstaterne i dag, samtidig med at nye 
virksomheders adgang til markedet fremmes, hvilket vil skabe grundlag for 
konkurrencevilkår, der på lang sigt vil føre til faldende priser til gavn for den endelige 
forbruger.

Ordføreren mener imidlertid, at det er nødvendigt at skelne mellem el- og gasmarkedet. I lyset 
af forskellene mellem de to markeder i strukturel henseende og den store afhængighed af 
tredjelande uden for EU i gassektoren skal der tages hensyn til sektorernes forskellige 
kendetegn, og man bør nøje overveje muligheden for at liberalisere gasmarkedet i et 
langsommere tempo end elmarkedet.

Kommissionens tidligere lovpakker har rent faktisk ført til forskellige resultater i 
gennemførelsesfasen, hvilket har betydet, at de EU-medlemsstater, der har gennemført den 
ejendomsretlige adskillelse på elmarkedet, står betydeligt stærkere end de medlemsstater, der 
har truffet disse foranstaltninger i gassektoren.

ADSKILLELSE (UNBUNDLING)

Det vigtigste aspekt i pakken er uden tvivl den ejendomsretlige adskillelse, der som følge af 
den nye ordlyd i artikel 2 i direktiv 2003/55 udtrykkeligt forbyder vertikalt integrerede 
selskaber at besidde interesser i forsyningsvirksomhed og transmissionsvirksomhed samtidig.

Den gældende lovgivning, der sikrer en funktionel og selskabsretlig adskillelse af 
operatørerne på transmissions- og forsyningsområdet, har rent faktisk ikke gjort det muligt at 
løse interessekonflikten i vertikalt integrerede selskaber, der fortsat har udnyttet deres net, 
hvilket har givet dem mulighed for at fastholde en dominerende stilling på markedet, idet der 
ikke var nogen incitamenter for disse selskaber til at investere i nye net og give nye operatører 
adgang til markedet.

                                               
1 Liberaliseringen af gasmarkedet blev sat i gang 1999, om end der blev taget et stort skridt hen imod gennemførelsen af det 
europæiske energimarked med indførelse af direktivet fra juni 2003.
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Ordføreren mener i denne forbindelse, at den ejendomsretlige adskillelse helt sikkert er det 
bedste middel til at sikre fuld uafhængighed mellem operatører på transmissions- og 
forsyningsområdet, og den er desuden den mest realisable og effektive løsning sammenlignet 
med systemet med uafhængige systemoperatører (ISO), der indebærer tunge og komplekse 
forvaltningssystemer samt en omfattende lovgivningsmæssig kontrol. I en række lande har 
erfaringerne med ISO'erne desuden helt klart ikke været en åbenlys succes.

Det er imidlertid lige så vigtigt at sikre en effektiv adskillelse mellem lager- og 
transmissionssystemoperatørerne på den ene side og forsyningsvirksomhed på den anden side, 
der varetages af de vertikalt integrerede selskaber (med undtagelse af de infrastrukturanlæg, 
der er omfattet af direktivets artikel 22, for hvilke der kan indrømmes undtagelser af 
konkurrencemæssige årsager), med henblik på at sikre en gennemsigtig forvaltning af 
gaskapaciteten samt en større forsyningssikkerhed.

I lyset af gassektorens særlige kendetegn skal det ligeledes sikres, at der er fuld symmetri og 
gensidighed i gennemførelsen af den ejendomsretlige adskillelse i alle medlemsstaterne, idet 
det ville være formålsløst at gennemføre det indre energimarked med 27 forskellige 
lovgivninger.

Ovennævnte gensidighed skal også sikres i forhold til tredjelande. Selv om ordføreren støtter 
den beskyttelsesklausul, som EU har stillet krav om, mener ordføreren, at det er vigtigt, at der 
strammes op på form og indhold i de aftaler, der indgås mellem EU og lande uden for EU og 
potentielle investorer i de pågældende sektorer.

UAFHÆNGIGHED TIL DE NATIONALE MYNDIGHEDER

Kommissionen ønsker med den tredje pakke at tildele de nationale regulerende myndigheder 
en central rolle, idet de skal have status som juridisk person, eget budget og være helt 
uafhængige på det forvaltningsmæssige område.

Ordføreren udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om styrkelse og harmonisering 
af de opgaver, der er blevet overdraget til de nationale regulerende myndigheder, der ligeledes 
bør ledsages af beføjelser til at træffe passende og afskrækkende sanktioner.

Ordføreren udtrykker sin støtte til nødvendigheden af en formalisering af de regulerende 
myndigheders samarbejdsforpligtelser, der rækker ud over en ren hensigtserklæring, ved at 
overdrage overvågningen af effektiviteten af deres samarbejde til Kommissionen gennem 
agenturet.

Det synes desuden nødvendigt at skelne klart mellem de nationale regulerende myndigheders 
beføjelser og agenturets kompetencer.

INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen spiller uden tvivl en helt afgørende rolle for gennemførelsen af et integreret 
europæisk energimarked.

Det skal bemærkes, at infrastrukturen især er utilstrækkelig i de nye medlemsstater (i nogle 
medlemsstater endog fraværende), og de er således fuldstændig afhængige af gasleverancer 
fra operatører fra tredjelande.
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Lovforslaget indeholder en række forslag, der sigter på at fremme nye operatørers 
investeringer i infrastruktur gennem indrømmelse af undtagelser fra reglerne om reguleret 
tredjepartsadgang (TPA), som i Kommissionens forslag med rette er blevet udvidet til at 
omfatte nye retningslinjer for ejendomsretlig adskillelse. Det er i denne forbindelse af 
afgørende betydning at sikre, at disse undtagelser indrømmes inden for en klar tidsfrist, og at 
der ikke skabes uklarhed om fortolkningen gennem en klar lovgivning, der er fastlagt på 
forhånd, og det er desuden helt nødvendigt at fastholde og sikre tidligere og igangværende 
investeringer (og TPA-undtagelserne) ved at udvide undtagelsesbestemmelserne til at omfatte 
de nye retningslinjer, der er anført i Kommissionens forslag.

Ordføreren er af den opfattelse, at den endelige målsætning med enhver ændring af 
gasdirektivets artikel 22 bør være at stimulere investeringerne, og han mener ikke, at planen 
om investeringer i infrastruktur udelukkende bør omfatte grænseoverskridende 
infrastrukturanlæg, men at den ligeledes bør omfatte andre infrastrukturanlæg, der er lige så 
vigtige såsom forgasningsanlæg og gasdepoter, ved at følge markedslogikken konsekvent og i 
højere grad gøre brug af undtagelsesinstrumentet i direktivets artikel 22 med henblik på at øge 
konkurrencen.

Ordføreren ser positivt på Kommissionens forslag om et systematisk samarbejde mellem de 
nationale transmissionssystemer, i det mindste på regionalt plan.

KOMMISSIONENS BEFØJELSER

I direktivet om fælles regler for det indre marked for elektricitet udvides Kommissionens 
beføjelser, således at de bl.a. kommer til at omfatte vedtagelsen af retningslinjer af bindende 
karakter ved hjælp af den såkaldte "udvalgsprocedure" på en række områder lige fra 
udpegning og certificering af transmissionsoperatører og kontrol af overholdelsen af 
forpligtelserne til reguleringsbeføjelser og indrømmelse af undtagelser for nye 
infrastrukturanlæg.

Ordføreren erklærer sig indforstået med, at Kommissionen i alvorlige tvivlstilfælde træffer 
den endelig afgørelse i forbindelse med kompetencekonflikter og tvister samt om vedtagelse 
af bindende tekniske foranstaltninger, men han er samtidig af den opfattelse, at det er 
nødvendigt at foretage en vurdering fra sag til sag med hensyn til nye kompetencer gennem 
vedtagelse af bindende retningslinjer (ved hjælp af "udvalgsproceduren"), når der er tale om 
vigtige ikkeproceduremæssige aspekter.

Det er desuden af afgørende betydning klart at præcisere, om og hvordan de enkelte 
forbrugere kan klage over Kommissionens afgørelser, og hvilke af Kommissionens organer, 
der skal træffe ovennævnte afgørelser.

Det er netop på disse punkter, at vi mener, at direktivet fortsat er vagt, og at det ikke sikrer en 
tilstrækkelig beskyttelse af forbrugeren og ikke skaber et sikkert retsgrundlag.

ÅBENHED

Med hensyn til åbenhed er ordføreren enig med Kommissionen i, at det indre el- og 
gasmarked lider under mangel på gennemsigtighed, hvilket hindrer en effektiv 
ressourceallokering og nye investorers adgang til markedet.

Ordføreren ønsker imidlertid at understrege, at det er nødvendigt at øge tilliden til markedet 
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ved at tilvejebringe flere oplysninger om forsyningsaftaler og tilknyttede aftaler gennem 
særlige websteder.

FORBRUGERBESKYTTELSE

Man kan ikke tale om gennemsigtighed uden at komme ind på spørgsmålet om beskyttelse af 
forbrugeren, der i øjeblikket ikke har adgang til alle oplysninger om forbruget (fakturaerne er 
ofte ulæselige).

I nogle medlemsstater har forbrugerne desuden heller ikke mulighed for frit at vælge deres 
gaslevandør.

Ordføreren ønsker derfor, at beskyttelsen af forbrugeren bliver et afgørende aspekt i direktivet 
i lighed med andre forslag, der er ved at blive fastlagt og udviklet, herunder navnlig den 
europæiske charter for energiforbrugernes rettigheder.

Forbrugerne bør kort sagt have mulighed for at træffe et frit valg på et gennemsigtigt og 
konkurrencedygtigt marked på et hensigtsmæssigt og oplyst grundlag, et marked, hvor de 
direkte eller indirekte prisreguleringsmekanismer er omfattet af beskyttelsesbestemmelser, 
idet disse mekanismer i modsat fald rent faktisk vil ødelægge prisdannelsen og således den 
fulde konkurrence.
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