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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. finder, at et åbent, konkurrencebaseret, integreret og fleksibelt europæisk energimarked vil 
give mulighed for at opretholde forsyningssikkerhed og opnå lavere og gennemsigtig 
prisfastsættelse, forbedre EU's konkurrenceevne og bidrage til økonomisk vækst og 
forbrugervelfærd, og at det derfor er nødvendigt omgående at fjerne de resterende fysiske, 
lovgivnings- eller forskriftsmæssige barrierer, som hindrer et effektivt fungerende, åbent 
marked;

2. henleder opmærksomheden på betydningen af de regionale markeder og samarbejdet 
mellem medlemsstaterne med hensyn til at fjerne barrierer, fremskynde 
integrationsprocessen og øge netværkseffektiviteten;

3. konstaterer, at energisektoren som følge af manglende gennemførelse af den tredje 
lovgivningspakke om det indre energimarked endnu ikke har udfoldet hele sit potentiale 
for aktørerne på det indre marked, og at der endnu ikke findes et grænseoverskridende 
indre marked for energi; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at træffe alle de 
foranstaltninger, den har til rådighed, for at sikre gennemførelse og anvendelse af den 
tredje energipakke, som allerede er forsinket, ved at lægge pres på medlemsstaterne for at 
få dem til at opfylde reglerne og forhindre dem i at skabe nye hindringer og ved om 
nødvendigt at iværksætte sanktioner; opfordrer følgelig Kommissionen til at informere om 
alle de resterende vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af den tredje 
energipakke og angive klare tal for, hvilke konsekvenser de har medført for de priser, som 
forbrugerne skal betale for energi; påpeger, at håndhævelsen af konkurrencereglerne kan 
bidrage til større forsyningssikkerhed, hvis markedsadgangen herved forbedres, og 
investeringerne fremmes; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til konsekvent at 
videreføre de foranstaltninger, der blev truffet i lyset af sektorundersøgelsen med henblik 
på en effektiv gennemførelse af konkurrenceregler for energisektoren; glæder sig i denne 
henseende over de igangværende konkurrenceretlige procedurer i energisektoren, der har 
til formål at sikre, at målet om fuldstændig gennemførelse af det indre marked for energi 
opfyldes i 2014, og at de konkurrencehindringer, som energileverandørerne igen har 
etableret, fjernes; påpeger, at nationale regulerings- og kartelmyndigheder spiller en 
afgørende rolle i forbindelse med gennemførelsen af EU-regler, og opfordrer 
medlemsstaterne til at udstyre disse myndigheder med de nødvendige finansielle og 
menneskelige ressourcer;

4. understreger, at det kun vil være muligt at tiltrække de nødvendige investeringer til fortsat 
udvikling af dette marked med en stabil lovramme;

5. anbefaler, at Kommissionen, for så vidt angår anvendelsen af Connecting Europe-
facilitetens midler til energiformål, skal prioritere projekter, der vil få størst virkning på 
det indre markeds funktion for derved at fremme konkurrencen og en hurtig udbredelse af 
vedvarende energi, etablere de nødvendige grænseoverskridende sammenkoblinger og øge 
forsyningssikkerheden;
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6. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at anspore til fælles planlægning af 
energinet med henblik på at fremme en rationalisering af det europæiske energinet, idet 
der drages fordel af grænseoverskridende synergier og et mere effektivt infrastrukturnet, 
hvilket vil give sig udslag i lavere udgifter for forbrugerne og erhvervslivet;

7. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at gøre en ende på 
fragmenteringen og forvridningen af markedet ved at udfase direkte og indirekte støtte til 
fossile brændstoffer og ved at gøre en ende på regulerede forbrugerenergipriser; opfordrer 
i denne henseende Kommissionen til at kontrollere, om de love, der er gældende i visse 
medlemsstater, og som ved at tildele enerettigheder skaber leverandørmonopoler og 
dermed fører til mindre konkurrence og højere forbrugerpriser, er i overensstemmelse med 
traktaterne; påpeger nødvendigheden af gradvist at indføre ensartethed i støtteordningerne 
for indførelse af vedvarende energi i medlemsstaterne og af at fremme effektive 
kapacitetsmekanismer på tværs af grænserne; understreger, at det i dette øjemed nøje bør 
undersøges, hvilke foranstaltninger til sikring af kapaciteten der kunne være nødvendige 
og fornuftige; 

8. henleder Kommissionens opmærksomhed på, at det er nødvendigt med en hurtig 
operationel integration af de nationale gas- og elektricitetsmarkeder, hvis funktion kræver 
en formel vedtagelse og hurtig gennemførelse af netkodekser med fælles regler for at 
fastlægge mekanismer for kapacitetstildeling, afbalancering, prisfastsættelse og 
interoperabilitet;

9. opfordrer Kommissionen til at arbejde sammen med de europæiske net af 
transmissionssystemoperatører, Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER) og andre relevante aktører om at fremskynde 
udarbejdelsen af netkodekser, som skal udvikles på en inklusiv og gennemsigtig måde;

10. gør Kommissionen opmærksom på, at det er nødvendigt at sikre effektiv anvendelse af 
den lovgivning, der styrker de nationale reguleringsmyndigheders beføjelser og 
uafhængighed, som garanti for, at energimarkedet fungerer effektivt, og forbrugernes 
interesser beskyttes;

11. bemærker, at forskelle i den nationale lovgivning også fører til konkurrencemæssige 
forskelle; opfordrer til en styrkelse af ACER's funktion og kapacitet, således at det kan 
give mulighed for større samarbejde mellem nationale reguleringsmyndigheder i 
forbindelse med fastsættelse af lovrammer, der ikke er til skade for det indre 
energimarkeds funktion;

12. støtter fuldt ud foranstaltninger til fremme af lige konkurrencevilkår, der skaber mere 
decentraliserede og konkurrencedygtige markedsmodeller, idet de giver bedre muligheder 
for lokale energiproducenter og nye aktører i sektoren;

13. bemærker, at liberaliseringen af markedet som følge af den manglende gennemførelse af 
den tredje energipakke og de stadig eksisterende konkurrencehindringer ikke har ført til 
relevante muligheder eller lavere priser for den endelige forbruger, navnlig for 
husholdningerne; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at tydeliggøre 
forbrugerrettighederne, fremme gennemsigtigheden i forbindelse med prisfastsættelse og 
fakturering, forbedre oplysningen og mulighederne for sammenligning samt fremme 
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forbrugernes frie valg, lydhørheden over for forbrugernes behov og forbrugerbeskyttelsen; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at dele bedste praksis;

14. bemærker, at tekniske forenklinger er afgørende for forbrugerne, og at der i dette øjemed 
og i lyset af arbejdsgruppens rapport om gennemsigtighed på EU's detailmarkeder for 
energi (Working Group Report on Transparency in EU Retail Energy Markets) bør indgå 
de samme priskomponenter i tilbuddet, aftalen og regningen, og at disse oplysninger bør 
fremstilles på en ensartet måde; mener, at forbrugerne, for at de kan blive mere proaktive i 
forbindelse med styringen af energiforbruget, skal oplyses om metoder til at kontrollere 
forbruget samt om muligheder for energibesparelser og -effektivitet og om produktion i 
mindre målestok; er enig med arbejdsgruppens rapport i, at sammenligningsredskaber og 
-websider kan være et godt værktøj for forbrugerne, hvis de forvaltes på en uafhængig, 
gennemsigtig og pålidelig måde; anbefaler Kommissionen og medlemsstaterne til at 
etablere websider med prissammenligning og iværksætte forbrugervenlige 
oplysningskampagner, som de lokale og regionale forvaltninger bør deltage aktivt i; 
glæder sig over tanken om at kontrollere nøjagtigheden og objektiviteten af 
prissammenligningsredskaber via en online garantimærkning; opfordrer Kommission til at 
undersøge muligheden for en sådan garantimærkning for sammenligningsredskaber og 
-websider på EU-niveau;

15. påpeger, at intelligente målesystemer og variable el-priser kan tilskynde forbrugerne til at 
begrænse deres forbrug og dermed deres udgifter og bidrage til større gennemsigtighed; 
understreger imidlertid samtidig, at der forud for indførelsen af sådanne målesystemer 
skal foretages en nøje vurdering af især det faktiske besparelsespotentiale, 
interoperabiliteten og konsekvenserne for databeskyttelsen;

16. understreger, at forbrugerne går ind for mindre energiafhængighed og i stigende grad er 
villige til at investere i egenproduktion; foreslår derfor, at intelligente net og andre 
muligheder, som kan sætte forbrugerne i stand til at deltage aktivt i det indre 
energimarked, fremmes aktivt;

17. henleder opmærksomheden på fordelen ved at anvende variable priser for brug af nettet 
for at tilskynde forbrugerne til at anvende energi uden for spidsbelastningsperioder af 
hensyn til en bæredygtig energianvendelse;

18. opfordrer til at støtte nye mekanismer til effektiv tvistbilæggelse; opfordrer især til en 
hurtig gennemførelse af det nyligt vedtagne direktiv om alternativ tvistbilæggelse og 
forordningen om online-tvistbilæggelse, der begge skal sikre en forbedret universel, EU-
dækkende adgang til tvistbilæggelsesorganer; opfordrer i forbindelse med 
energispørgsmål indtrængende til, at der på en enkel og billig måde sikres en hurtig 
tvistbilæggelse, således at balancen mellem slutforbrugerens og leverandørens 
forhandlingsposition kan blive genoprettet;

19. fremhæver, at det er nødvendigt at fremme initiativer, der kan bidrage til at give 
forbrugerne en mere aktiv rolle på det indre energimarked, hvilket vil stimulere 
konkurrencen på markedet; påpeger, at kollektivt leverandørskifte allerede har haft visse 
virkninger for forbrugerne; opfordrer Kommissionen til at vurdere de eventuelle fordele 
for forbrugerne ved kollektivt leverandørskifte i energisektoren samt de risici, der måtte 
være forbundet dermed; mener, at der på EU-niveau bør gennemføres foranstaltninger, der 
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sætter forbrugerne i stand til at skifte energileverandør uden at blive pålagt sanktioner på 
grund af kontraktbrud.
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