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INLEDNING

El- och gasmarknaderna är av central betydelse för EU, som vid flera tillfällen har meddelat 
att det vill agera enat i frågor som rör energi.

Om EU ska lyckas med målet att upprätta en inre energimarknad måste man skapa enhetliga 
konkurrensvillkor för alla företag inom gassektorn, så att de kan röra sig fritt på marknaden 
och så att konsumenterna kan dra nytta av lägre avgifter.

Med detta i åtanke har kommissionen lagt fram det tredje energipaketet, som bör leda till den 
liberalisering av marknaderna som man inte lyckats åstadkomma med de tidigare paketen1

.

GASSEKTORNS SÄRDRAG

I sitt förslag föreslår kommissionen att man tillämpar samma metod för både gas- och 
elsektorn.

Förslaget är bra såtillvida att det syftar till att skapa en enhetlig och harmoniserad 
energimarknad som gör det möjligt att komma ifrån den alltför höga koncentration som 
fortfarande finns i vissa länder och som samtidigt främjar nya företags tillgång till marknaden, 
vilket skapar konkurrensförhållanden som i det långa loppet kommer att resultera i sänkta 
priser som gynnar slutkonsumenten.

Föredraganden anser dock att man bör göra skillnad mellan gassektorn och elsektorn. Med 
tanke på de två marknadernas olika struktur och det faktum att EU i betydande grad är 
beroende av tredjeländer inom gassektorn är det viktigt att man tar hänsyn till sektorernas 
särdrag och eventuellt överväger möjligheten att öppna marknaden för gas långsammare än 
den för el.

Kommissionens tidigare energipaket har lett till varierande resultat i genomförandeskedet. 
Därför är antalet EU-länder som har gjort en åtskillnad beträffande ägandet på elområdet 
mycket större än antalet länder som har gjort detsamma inom gassektorn.

ÅTSKILLNAD

Den viktigaste punkten i det nya paketet utgörs utan tvivel av bestämmelserna om åtskillnad 
beträffande ägandet, som i och med omformuleringen av artikel 2 i direktiv 2003/55 
uttryckligen förbjuder vertikalt integrerade företag att ha intressen i både försörjnings- och 
överföringsverksamhet.

Den gällande lagstiftningen kräver att det görs en funktionell och juridisk åtskillnad mellan 
operatörerna beroende på om deras verksamhet består i överföring eller försörjning. Med detta 
har man dock inte lyckats undanröja intressekonflikterna hos vertikalt integrerade företag som 
har fortsatt att använda nätet och på det sättet upprätthållit en dominerande ställning på 

                                               
1 Liberaliseringen av gasmarknaden inleddes redan 1999, även om direktivet från juni 2003 utgör en viktig etapp i 
upprättandet av en europeisk energimarknad.
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marknaden eftersom de inte har haft några incitament att investera i nya nät eller ge nya 
operatörer tillgång till nätet.

I detta sammanhang anser föredraganden att åtskillnad beträffande ägandet säkerligen är den 
bästa metoden för att garantera ett fullständigt oberoende mellan företag som är verksamma 
inom överföring respektive försörjning. Denna metod är dessutom med säkerhet mer 
genomförbar och effektiv än den som inbegriper oberoende systemansvariga (ISO), eftersom 
den sistnämnda metoden kräver en tungrodd och invecklad förvaltningsstruktur och stark 
tillsyn. Vi får dessutom inte glömma att experimentet med ISO i vissa medlemsstater 
verkligen inte har varit någon framgång.

Det finns också ett starkt behov av att garantera att systemansvariga för överförings- och 
lagringssystem hålls åtskilda från försörjningsverksamhet i vertikalt integrerade företag (med 
undantag för de infrastrukturer som omfattas av beslut om undantag av konkurrensfrämjande 
skäl enligt artikel 22 i direktivet) i syfte att säkra en öppen förvaltning av gaskapaciteten och 
bättre försörjningssäkerhet.

Också med tanke på gassektorns särdrag är det viktigt att åtskillnad beträffande ägandet 
tillämpas enhetligt och ömsesidigt i alla medlemsstater. Det vore inte förnuftigt att skapa en 
inre energimarknad med 27 olika lagstiftningar.

Den ovannämnda ömsesidigheten måste tillämpas även i förhållande till tredjeländer. 
Föredraganden ser positivt på den skyddsklausul som kommissionen har infört, men anser att 
det är viktigt att man tydligare fastställer form och innehåll för avtal mellan EU och 
tredjeländer, som är potentiella investerare i dessa sektorer.

DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNAS OBEROENDE

Genom det tredje paketet avser kommissionen att tillskriva de nationella 
tillsynsmyndigheterna en central roll. Dessa ska vara juridiska personer som är budgetmässigt 
oberoende och som kan visa att de är fullständigt oberoende i utövandet av sin verksamhet.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag i den mån som det syftar till att stärka och 
harmonisera uppgifterna för de nationella tillsynsmyndigheterna, som även ska ha befogenhet 
att vidta avskräckande åtgärder och införa sanktioner.

Föredraganden instämmer i att man bör formalisera samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna 
och frångå frivillighetstanken. Kommissionen bör via byrån övervaka att ett effektivt 
samarbete faktiskt äger rum.

Vidare är det nödvändigt att göra en klar distinktion mellan de nationella 
tillsynsmyndigheternas och konkurrensmyndighetens behörighet.

INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen spelar en central roll för upprättandet av en integrerad europeisk 
energimarknad.
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Vi bör komma ihåg att framförallt de nya medlemsstaterna har bristfällig infrastruktur (ibland 
saknas den helt och hållet) och att dessa länder därför är helt beroende av operatörer utanför 
EU när det gäller gasleveranser.

Lagstiftningen innehåller en rad förslag som är avsedda att främja nya operatörers 
investeringar i infrastruktur genom att undantag görs från reglerat tillträde (TPA), något som i 
kommissionens förslag med rätta har utvidgats till att omfatta också de nya bestämmelserna 
om åtskillnad beträffande ägandet. Det är viktigt att denna typ av undantag beviljas för en 
bestämd tid och att man undviker eventuella tolkningssvårigheter med hjälp av klara och på 
förhand fastställda regler. Det är också viktigt att man genom att låta undantagen omfatta de 
tilläggsbestämmelser som ingår i kommissionens förslag skyddar och garanterar tidigare 
genomförda och aktuella investeringar (och undantag från TPA).

Föredraganden anser att alla ändringar av artikel 22 i gasdirektivet bör ha som yttersta mål att 
sporra till investeringar och att investeringsplanen för infrastruktur av europeiskt intresse inte 
bör begränsa sig enbart till gränsöverskridande infrastruktur, utan omfatta också annan viktig 
infrastruktur såsom anläggningar för återförgasning och lagring av gas. I detta sammanhang 
bör man ta full hänsyn till marknadsmekansimerna och utnyttja den möjlighet till undantag 
som ges i artikel 22 på ett konkurrensfrämjande sätt.

Föredraganden ställer sig positiv till kommissionens förslag eftersom man där föreskriver ett 
systematiskt regionalt samarbete mellan nationella överföringssystem.

KOMMISSIONENS BEFOGENHETER

I direktivet om gemensamma regler för gasmarknaden föreskrivs att kommissionen ska få 
ökade befogenheter att anta bindande riktlinjer genom det så kallade kommittéförfarandet på 
en mängd olika områden som omfattar bland annat utnämning av och intyg för 
systemansvariga för överföringssystem, kontroll av uppfyllande av skyldigheter, utövande av 
tillsynsbefogenheter och beviljande av undantag för ny infrastruktur.

Föredraganden instämmer i att kommissionen, då den hyser starka tvivel, bör ha yttersta 
befogenhet att lösa behörighetstvister och andra meningsskiljaktigheter och fatta bindande 
tekniska beslut, men anser att man bör göra en bedömning från fall till fall när det gäller 
föreslagna nya befogenheter för antagande av bindande riktlinjer genom kommittéförfarandet 
i frågor som rör själva saken snarare än förfarandena.

Det är också ytterst viktigt att klargöra om och på vilket sätt den enskilde konsumenten kan 
överklaga kommissionens beslut och vilka kommissionsorgan som skulle ha ansvaret för att 
fatta ovannämnda beslut.

Just på dessa punkter anser föredraganden att direktivet är alltför allmänt och att det varken 
ger ett tillräckligt skydd för konsumenten eller skapar en säker rättslig ram.
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ÖPPENHET

Föredraganden delar kommissionens åsikt att de inre marknaderna för el och gas har vissa 
brister när det gäller öppenhet, vilket hindrar en effektiv resursfördelning och hindrar nya 
aktörer från att komma in på marknaden.

Han betonar dock att det är nödvändigt att öka förtroendet för marknaden genom att göra 
mesta möjliga information om leveranskontrakt eller deriverade kontrakt tillgänglig via 
lämpliga webbplatser.

KONSUMENTSKYDD 

När vi talar om öppenhet får vi inte glömma konsumentskyddet. Som det är nu får 
konsumenten inte fullständig information om sin konsumtion (räkningarna är ofta 
obegripliga).

I vissa medlemsstater har konsumenten inte ens rätt att välja sin egen gasleverantör.

Föredraganden avser därför att ge konsumentskyddet en central ställning i direktivet, i 
anslutning till de andra förslag som håller på att utformas och utvecklas på detta område, 
framför allt den europeiska stadgan om energikonsumenters rättigheter.

Konsumenten bör göra fria, lämpliga och upplysta val på en öppen och konkurrensutsatt 
marknad där man undviker både explicita och implicita mekanismer för tariffreglering som 
ligger utanför skyddssystemet. Sådana mekanismer hindrar en korrekt prisbildning och 
därmed också en fullt utvecklad konkurrens.
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