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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att en konkurrensutsatt, öppen, integrerad och flexibel europeisk 
energimarknad gör det möjligt att upprätthålla energiförsörjningen och att tillämpa en 
lägre och transparent prissättning, förbättra den europeiska konkurrenskraften samt bidra 
till ekonomisk tillväxt och välstånd för konsumenterna. Parlamentet kräver därför att man 
omedelbart avskaffar de fysiska hinder och de lagstiftnings- och tillsynshinder som 
fortfarande ligger i vägen för en transparent och väl fungerande marknad.

2. Europaparlamentet understryker hur viktiga de regionala marknaderna och samarbetet 
mellan medlemsstaterna är för att avskaffa hinder, påskynda integrationen och förbättra 
nätverkens effektivitet.

3. Europaparlamentet konstaterar att energisektorn ännu inte visat sin fulla potential för 
aktörerna på den inre marknaden och att det ännu inte finns någon gränsöverskridande 
inre energimarknad till följd av att det tredje lagstiftningspaketet för den inre 
energimarknaden införlivats på ett bristfälligt sätt. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att använda alla till buds stående medel för att garantera att det tredje 
energipaketet, som redan försenats, införlivas och tillämpas samt att kräva av 
medlemsstaterna att de fullgör sina skyldigheter, att förhindra att de skapar nya hinder och 
att vid behov införa sanktioner. Parlamentet uppmanar således kommissionen att 
informera om alla faktorer som fortfarande ställer till med problem vid genomförandet av 
det tredje energipaketet samt att lägga fram klara siffror över vilka konsekvenserna blir för 
energipriset för konsumenterna. Parlamentet påpekar att genomförandet av 
konkurrensreglerna kan leda till en tryggare energiförsörjning om marknadstillträdet på 
det sättet underlättas och investeringarna gynnas. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att konsekvent fortsätta med de åtgärder som vidtagits efter 
branschutredningen för att tillämpa konkurrensreglerna effektivt inom energisektorn. 
Parlamentet välkomnar i detta sammanhang de pågående konkurrensrättsliga förfarandena 
på energiområdet, som har som mål att garantera att målet om en fullbordad inre 
energimarknad nås 2014, samt att de konkurrenshinder som energileverantörerna åter 
infört avlägsnas. Parlamentet påpekar att de nationella tillsyns- och 
konkurrensmyndigheterna spelar en avgörande roll vid genomförandet av EU-
bestämmelserna, och uppmuntrar medlemsstaterna att förse dessa myndigheter med de 
medel och den personal som de behöver.

4. Europaparlamentet understryker att det endast är med ett stabilt regelverk som man kan 
locka till sig de investeringar som behövs för en fortsatt utveckling av denna marknad.

5. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen, då den använder energibudgeten i 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, prioriterar projekt med stor inverkan på den inre 
marknaden för att därmed främja konkurrenskraft, snabba på införandet av förnybara 
energikällor, skapa nödvändiga gränsöverskridande sammanlänkningar och göra 
energiförsörjningen säkrare.
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6. Europaparlamentet efterlyser åtgärder som stöder en gemensam planering av energinäten i 
syfte att främja en rationalisering av det europeiska energinätet där man kan dra nytta av 
gränsöverskridande synergieffekter och ett effektivare infrastrukturnät, något som 
kommer att leda till lägre kostnader för konsumenterna och industrin.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder for att förhindra att 
marknaden fragmenteras och snedvrids genom att upphöra med direkta eller indirekta 
subventioner av fossila bränslen och genom att avskaffa reglerade priser för 
konsumenterna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att kontrollera om de lagar 
som är i kraft i vissa medlemsstater är förenliga med fördragen, eftersom de beviljar 
exklusiva rättigheter och därigenom skapar ett utbudsmonopol vilket i sin tur leder till 
mindre konkurrens och högre konsumentpriser. Parlamentet anser att det är nödvändigt att 
gradvis samordna systemen för stöd av förnybara energikällor i medlemsstaterna och att 
främja kapacitetsmekanismer som är effektiva vid gränsöverskridande verksamhet. 
Parlamentet betonar att man i detta sammanhang noggrant bör fastställa vilka åtgärder för 
att säkra kapaciteten som är nödvändiga och samtidigt ändamålsenliga. 

8. Europaparlamentet vill fästa kommissionens uppmärksamhet vid behovet av en snabb 
driftsintegrering av de nationella marknaderna för gas och el, vilka för att fungera kräver 
ett formellt godkännande och ett snabbt införande av nätföreskrifter med gemensamma 
regler för fastställande av mekanismer för kapacitetstilldelning, jämvikt, avgifter och 
driftskompatibilitet.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, tillsammans med de europeiska 
nätverken av systemansvariga för överföringssystemen (Entso), byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) och andra relevanta aktörer, påskynda 
utarbetandet av nätföreskrifter som ska utvecklas på ett inkluderande och öppet sätt.

10. Europaparlamentet vill fästa kommissionens uppmärksamhet vid behovet att se till att 
lagstiftning som förstärker de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter och 
oberoende tillämpas effektivt i syfte att garantera att energimarknaden fungerar väl och att 
konsumenternas intressen skyddas.

11. Europaparlamentet noterar att asymmetrier i den nationella tillsynen också leder till 
asymmetrier i konkurrensen. Parlamentet kräver att Acers funktioner och kapacitet bör 
stärkas så att Acer kan erbjuda ett närmare samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna när det gäller att fastställa en lagstiftningsram som inte skadar den 
inre energimarknaden.

12. Europaparlamentet stöder till fullo åtgärderna för lika villkor som skapar mer 
decentraliserade och konkurrenskraftiga marknadsmodeller eftersom de ger lokala 
energiproducenter och nya aktörer inom industrin fler möjligheter.

13. Europaparlamentet konstaterar att liberaliseringen av marknaden inte lett till 
ändamålsenliga alternativ eller lägre priser för slutkonsumenterna, i synnerhet inte för 
hushållen, till följd av att det tredje energipaketet inte genomförts och att det fortfarande 
finns konkurrenshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att 
klargöra konsumenträttigheterna, främja transparens vid prissättning och fakturering, 
informationsutbyte, möjligheterna till jämförelse, konsumenternas valfrihet, lyhördhet, för 
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konsumenternas behov samt att skydda konsumenterna. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utbyta bästa praxis.

14. Europaparlamentet konstaterar att teknisk förenkling är viktig för konsumenterna och att 
samma priskomponenter, mot bakgrund av arbetsgruppens rapport om insyn i 
EU:s energidetaljmarknader (Working Group Report on Transparency in EU Retail 
Energy Markets, därför bör finnas i erbjudandet, avtalet och på fakturan, och att dessa 
uppgifter bör presenteras på ett enhetligt sätt. Parlamentet anser att konsumenterna måste 
göras medvetna om de olika sätten att kontrollera konsumtionen, inklusive möjligheterna 
att spara energi, samt energieffektivitet och småskalig produktion, så att de styr 
energikonsumtionen på ett mer proaktivt sätt. Parlamentet stöder arbetsgruppens rapport 
där det konstateras att verktyg för jämförelse och webbsidor kan vara goda verktyg för 
konsumenterna om de är utformade på ett oberoende, öppet och pålitligt sätt. Parlamentet 
rekommenderar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram webbsidor med 
prisjämförelser och driva konsumentvänliga informationskampanjer där lokala och 
regionala myndigheter kan spela en aktiv roll. Parlamentet välkomnar idén om att 
kontrollera prisjämförelseverktygens tillförlitlighet och objektivitet genom en 
förtroendemärkning på nätet. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka 
möjligheten att införa en sådan förtroendemärkning för jämförelseverktyg och webbsidor 
på EU-nivå.

15. Europaparlamentet understryker att smarta mätarsystem och rörliga elpriser kan sporra 
konsumenterna att spara energi och därmed sänka sina kostnader, och att de kan öka 
insynen. Parlamentet understryker dock samtidigt att införandet av ett sådant mätarsystem 
bör föregås av en noggrann kontroll av framför allt de verkliga möjligheterna till 
inbesparing, driftskompatibilitet eller dataskyddsrättsliga aspekter.

16. Europaparlamentet understryker att konsumenterna vill bli allt mindre beroende av energi 
och att de i allt högre utsträckning är villiga att investera i produktion av egen energi. 
Parlamentet föreslår därför att man aktivt gynnar smarta nät och andra alternativ som gör 
det möjligt för konsumenterna att aktivt medverka på den inre energimarknaden.

17. Europaparlamentet påminner om att det finns ett intresse av att tillämpa olika tariffer för 
nätanvändningen för att stimulera konsumenterna att konsumera energi utanför 
förbrukningstopparna så att energianvändningen blir hållbar.

18. Europaparlamentet efterlyser stöd för nya mekanismer för en effektiv konfliktlösning. 
Parlamentet kräver framför allt att man genast ska genomföra det nyligen antagna 
direktivet om alternativ tvistlösning och förordningen om tvistlösning online som ska 
garantera en förbättrad heltäckande och EU-omfattande tillgång till tvistlösningsorgan. 
Parlamentet kräver med eftertryck att tvister på energiområdet ska lösas på ett enkelt och 
billigt sätt så att balansen i förhandlingsstyrkan mellan slutkonsumenter och leverantörer 
återställs.

19. Europaparlamentet understryker behovet av att främja initiativ som bidrar till att 
konsumenterna spelar en mer aktiv roll på den inre energimarknaden, något som kommer 
att stimulera konkurrensen på marknaden. Parlamentet påpekar att kollektiva byten redan 
har haft vissa positiva effekter för konsumenterna. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att utvärdera både eventuella fördelar för konsumenterna av ett kollektivt byte inom 
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energisektorn samt de risker som kan förknippas med detta. Parlamentet anser att åtgärder 
bör genomföras på EU-nivå som gör det möjligt för konsumenterna att byta 
energileverantör utan påföljder till följd av kontraktsbrott.
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